SBNRDT em ação

Programa de Neurorradiologia
do CBR 09 será em módulos!
Este ano o programa de Neurorradiologia do Congresso Brasileiro de
Radiologia (CBR 09) será organizado em
módulos! Trata-se de uma apresentação
inovadora que acreditamos ser bastante
interessante sob o ponto de vista didático. As aulas apresentadas serão agrupadas
por assuntos nos seguintes módulos:
1-Neuropediatria
2-Vascular isquêmico
3-Hemorragia e trauma
4-Doenças degenerativas e da mielina
5-Neoplasias e estudo funcional
5-Infecções
6-Medula espinhal
7-Cabeça e pescoço
A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica
(SBNRDT), em parceria com o Dr.
Rodrigo Duarte já está finalizando
esta programação!

Outro atrativo na área da neuroimagem será a presença de dois palestrantes
internacionais no evento de 2009! Dr.
James Barkovich, neurorradiologista
pediátrico de vasta experiência e reconhecimento, trazido pelo Colégio Brasileiro
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
(CBR) e Dr. James Smirniotopoulos, da
AFIP - Washington, conhecido pelo seu
brilhantismo como neurorradiologista e didática incomparável, trazido pela
SBNRDT.
Aguardamos todos neste que promete ser um grande evento!
Aproveitamos para convidar os colegas da área de neuroimagem a prestar o
Exame de Suficiência do CBR - Prova de
Título do Colégio Brasileiro de Radiologia para obtenção de Certificado de Área
de Atuação em Neurorradiologia.
Dra. Lara A. Brandão

Período de Inscrições
As inscrições deverão ser
efetuadas no período de 10 horas
de 01 de março de 2009 até as 16
horas de 31 de março de 2009,
através dos sites:
www.cbr.org.br - Colégio
Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem;
www.sbacv.org.br - Sociedade
Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular;
www.sbmastologia.com.br Sociedade Brasileira de Mastologia;
www.febrasgo.org.br Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e
Obstetrícia.
Comunicamos ainda aos colegas
que já integram a SBNRDT que
temos acesso livre (on-line) ao
AJNR. A você que ainda não é
membro da SBNRDT verifique
como proceder para filiar-se
através do nosso site www.
sbnrdt.org.br. O telefone para
contato com a SBNRDT permanece
o mesmo: Tel/Fax: (11) 3262-4588.

Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 3 - Caro colega
neurorradiologista, qual o
seu diagnóstico?

Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br
Masc. 51 anos. Hipertenso, revascularizado .
Episódio de hemiparesia direita há 24 horas
associada a crise hipertensiva com regressão
completa no momento.

Envie também seu caso de
neuroimagem adulto ou pediátrico
para nosso e-mail. Informações
com a secretária Joselaine.

Resposta do caso publicado na edição nº 252 (caso 2)
Diastematomelia tipo 2 de Pang
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