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Convite aos associados
NEUROCLUBE
A SBNRDT gostaria de convidar os
colegas para o NEUROCLUBE todas as
segundas-feiras, às 19h15 na Sede da Associação Médica Cearense - Avenida Dom
Luiz, 300 (Shopping Avenida) - Sala 1122,
Aldeota, em Fortaleza (CE).
Objetivo: discussões de casos de neuroimagem, abertas a todos os interessados,
especialmente neurocirurgiões, neurorradiologistas, radiologistas, residentes e
internos. Coordenação: Dr. Pablo Picasso
de Araújo Coimbra (neurorradiologista),
Dr. Francisco José Mont’Alverne (neurorradiologista intervencionista), Dr. Noberto
Frota (neurologista) e Dr. João Paulo Matos
(neurocirurgião).
Telessessões de Neurorradiologia
Continuam a todo vapor as telessessões de neurorradiologia que ocorrem toda
primeira sexta-feira de cada mês sob coordenação do Dr. Alair Sarmet em conjunto com
Dra. Lara Brandão e Dr. Henrique Carrete.

Na última sessão, o Dr. Alair apresentou as
novidades do último congresso Europeu na
área de neuroimagem. A sessão do dia 07
de maio, contou com a participação do Dr.
Pruvo, da França.
Simpósio de Neuroimagem no Rio de
Janeiro
Foi realizado dia 17 de abril passado o
IX Simpósio de Neuroimagem – Dra. Lara
Brandão, no Hotel Windsor Barra (RJ).
Como vem acontecendo todos os anos o
Simpósio transcorreu em duas salas simultaneamente: uma de neuroimagem no adulto
e geriatria, módulo no qual tivemos cerca de
400 inscrições e outra sala de neuroimagem
pediátrica que contou com 150 inscritos,
totalizando 550 médicos!
Com a presença de convidados ilustres
e de renome como os Drs. André Palmini
(PUCS-RG), Paulo Caramelli (UFMG) e
Henrique Carrete Jr., (neurorradiologista da
UNIFESP) o Simpósio de Neuroimagem –
Dra. Lara Brandão firmou-se mais uma vez

como um grande evento de neuroimagem
na cidade do Rio de Janeiro.
CBR 10 - Rio de Janeiro - desconto
até maio!
Caros colegas, a SBNRDT gostaria
de informar que todos os seus membros
têm desconto na inscrição para o próximo
Congresso Brasileiro de Radiologia a realizar-se no Riocentro, na cidade do Rio de
Janeiro entre os dias 09 e 11 de outubro.
Faça sua inscrição antecipada até 30 de
maio por R$ 350,00. Os valores para sócios
do CBR e membros da SBNRDT são: R$
520,00 até 10/07, R$ 580,00 até 25/09 e R$
650,00 no local do evento.
Torne-se membro da SBNRDT
Para mais informações entre em contato
com a nossa secretária Joselaine (sbnrdt@
terra.com.br)
Cordialmente,
Dra. Lara A. Brandão
Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 17 - Caro colega neurorradiologista, qual o seu
diagnóstico?
Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

Fem. (S.S.de A.), 14 anos. Convulsões e retardo mental

RESPOSTA DO CASO PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 266 (Caso 16)
Agenesia calosa + heterotopia subcortical fronto-parietal direita.
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