S B N R D T em a ç ã o

Muitos eventos importantes
no ano

JPR’2010
Caros colegas, estamos a poucos
dias da 40ª Jornada Paulista de Radiologia, que será realizada entre 29 de
abril e 02 de maio de 2010 no Transamérica Expo Center, em São Paulo
(SP). Confira no site da Sociedade
Paulista de Radiologia a programação
completa deste que é reconhecido
como o maior evento da radiologia
nacional: www.spr.org.br.
XXXIX Congresso Brasileiro de
Radiologia
Entre os dias 09 e 11 de outubro o
Rio de Janeiro viverá um grande evento na área de imagem, especialmente
na área de neurorradiologia. Teremos,
juntamente com o Congresso Brasileiro
e seus diversos módulos, o Congresso
da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica que
promete trazer temas bastante atualizados e palestrantes de renome,
garantindo a todos um evento da mais
alta qualidade. Programe-se.

17 de abril de 2010 - IX Simpósio
de Neuroimagem - Dra. Lara BrandãoHotel Windsor Barra-RJ.

Com uma sala dedicada à neuroimagem pediátrica e outra à neuroimagem
do adulto e idoso o Simpósio atende a
interesses específicos da plateia de radiologistas e neurologistas. Teremos três
presenças ilustres este ano:

(ASNR) já podem ser realizadas via
internet através do site: www.asnr.org. O
evento deste ano acontecerá na cidade
de Boston-Massachusetts entre os dias
15 e 20 de maio no Hynes Convention
Center. O prazo para envio dos trabalhos
já se encontra esgotado, mas as inscrições
ainda podem ser realizadas online. Desenvolvido em cooperação com as sociedades
de cabeça e pescoço, neurorradiologia
pediátrica, radiologia da coluna, neurointervenção e neurorradiologia funcional,
o programa do ASNR certamente garante uma ampla revisão e um aprendizado
atualizado a todos os participantes. Até lá!

Dr. André Palmini e Dr. Paulo Caramelli, neurologistas da PUC-RS e da
UFMG, e Dr. Henrique Carrete Jr.,
neurorradiologista da UNIFESP.

A página da SBNRDT no Boletim
do CBR tem o compromisso e a satisfação de divulgar eventos nacionais e
internacionais em neuroimagem.

Veja a programação completa no site:
www.interevent.com.br. Sua inscrição
pode ser feita pelo site ou pelos telefones:
(21) 2132-7909 (Simone) e (21) 33263320 (Amanda).

Caro colega esta página é sua. Envie
as informações do seu evento para
sbnrdt@terra.com.br e teremos satisfação de divulgá-lo para toda a radiologia
nacional.

Falta cerca de um mês apenas para
o IX Simpósio de Neuroimagem – Dra.
Lara Brandão, a realizar-se sábado, dia
17 de abril de 2010, no Hotel Windsor Barra da Tijuca-RJ.

Próximo Evento Internacional
As inscrições para o 48° Congresso da
Sociedade Americana de Neurorradiologia

Cordialmente,
Dra. Lara A. Brandão
Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 15 - Caro colega neurorradiologista, qual o seu
diagnóstico?
Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

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

Masc., 2 anos e 10 meses. Hipotonia global, arreflexia profunda, flexão dos joelhos
e quadril, macrocefalia.

RESPOSTA DO CASO PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 264 (Caso 14)

Encefalopatia posterior reversível (PRES)
Acertador
Dr. Ronaldo Carvalho Araújo Filho
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