S B N R D T em a ç ã o

Calendário de
Neuroimagem

eventos

da

XXXIX Congresso Brasileiro de
Radiologia: mudanças na Programação
Impossibilitado de comparecer ao
próximo Congresso Brasileiro de Radiologia na cidade do Rio de Janeiro, o Dr. David
Yousem será substituído pelo Dr. Robert
W. Hurst, neurorradiologista de renome do
Hospital da Universidade da Pensilvânia Filadélfia. Formado há 29 anos, o Dr. Hurst
é especialista em neurologia, neurologia
vascular, radiologia e neurorradiologia.
Indicado pelo RSNA para vir ao Brasil em
outubro deste ano, o Dr. Hurst é um grande
nome da radiologia mundial, que ao lado do
Dr. Mauricio Castillo, trazido pela Sociedade
Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e
Terapêutica (SBNRDT) irá contribuir significativamente para abrilhantar o evento.

A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica (SBNRDT)
fará seu Congresso Bianual juntamente com
o CBR no Rio de Janeiro. Teremos um módulo de imagem diagnóstica avançada, que
contará com a presença marcante do nosso
convidado Dr. Castillo, bem como um módulo de neurointervenção.
Simpósio de Neuroimagem no Rio de
Janeiro
As inscrições para o IX Simpósio de
Neuroimagem – Dra. Lara Brandão a realizar-se em 17 de abril de 2010 no Hotel
Windsor Barra - RJ já estão abertas. 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) 3326-3320 (Amanda).
ASNR 48th Annual Meeting & NER
Foundation Symposium 2010

Da esq. para dir.: Dr. Robert W. Hurst e
Dr. Maurício Castillo

A cidade de Boston-Massachusetts irá
sediar entre os dias 15 e 20 de maio no Hynes
Convention Center mais um Congresso da
Sociedade Americana de Neurorradiologia.

Os primeiros dois dias do evento serão
marcados pelo Simpósio Neurorradiológico que abordará assuntos relacionados a
tumores intracranianos tais como imagem
molecular, espectroscopia e tratamento
guiado pela imagem. Tumores espinhais
também serão discutidos.
No decorrer do Congresso diversos
painéis de discussão de casos adultos e
pediátricos irão acontecer.
Mais uma vez seminários avançados
de difusão, perfusão e espectroscopia,
bem como de imagem molecular, acontecerão no fim da tarde. Certamente um
grande evento para o neurorradiologista.
A página da SBNRDT no Boletim do
CBR tem o compromisso e a satisfação de
divulgar eventos nacionais e internacionais em neuroimagem.
Caro colega esta página é sua. Envie
as informações do seu evento para sbnrdt@terra.com.br e teremos a satisfação de
divulgá-lo para toda a radiologia nacional.
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

Caso do mês: Masc., 25 dias de vida.
Mãe teve diabetes gestacional.
Bebê apresenta assimetria craniana.

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 265 (Caso 15)

Distrofia muscular congênita

Acertador
Dr. Pablo Picasso de Araújo Coimbra
Boletim CBR - ABRIL 2010
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