SBNRDT em ação

Notícias da Neuro
JPR’2009

CBR09 - Porto Alegre

Foram realizados entre os dias 30 de
abril e 03 de maio a 39ª Jornada Paulista de
Radiologia e o Congresso França-América
Latina de Radiologia.

É com muito orgulho que a SBNRDT comunica aos colegas radiologistas
e neurorradiologistas que o módulo de
neuroimagem do Congresso Brasileiro
de 2009 é um dos primeiros do Congresso que já se encontra finalizado. Em
parceria com os Drs. Rodrigo Duarte e
Leonardo Vedolin e com total apoio do
CBR, a SBNRDT trouxe novidades para
o Congresso de 2009.

Com palestrantes renomados do Brasil
e de diversos países como França, Estados
Unidos, Canadá e México, o módulo de
Neurorradiologia foi bastante elogiado.
A abrangência do programa que
incluiu desde métodos “funcionais”
como perfusão, espectroscopia e difusão
tensorial, passando pelas doenças neurodegenerativas, vasculares isquêmicas e
hemorrágicas, incluindo ainda epilepsia
e anomalias corticais, aliado ao alto nível
das palestras atraiu grande público que
lotou a sala de Neurorradiologia durante
os quatro dias do evento.
A SBNRDT parabeniza os organizadores, particularmente os Drs. Renato
Adam Mendonça, Antonio Rocha e Lázaro Amaral pela excelência do evento.

A primeira delas é o agrupamento
das aulas por módulos de interesse e a
segunda, a vinda de dois palestrantes
internacionais (Dr. A. James Barkovich
da Universidade de São Francisco-Califórnia e Dr. James Smirniotopoulos da
AFIP-Washington) que certamente enriquecerão nosso evento!

XVIII Encontro de
Neurorradiologia
Intervencionista e
Terapêutica
O Grupo Sul-Americano de Trabalho em
Neurorradiologia Intervencionista e Terapêutica reuniu-se pela 18° vez e desta vez a
Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas
(GO), foi o local escolhido para sediar o
encontro realizado entre os dias 29 de abril e
2 de maio.
Todo ano o grupo se reúne em alguma
cidade sul-americana para discutir casos clínicos em neurorradiologia intervencionista e um
professor de renome internacional é convidado. Neste ano o professor convidado foi o Dr.
Jacques Moret, que nos apresentou em suas
palestras temas como classificação das MAVsdurais e tratamento dos aneurismas cerebrais,
sendo que duas aulas foram transmitidas via
satélite para o Congresso Francês de Neurorradiologia realizado em Paris.

Programe-se! O CBR09 será nos dias
09 a 11 de outubro.

Estiveram presentes 60 colegas do Brasil,
Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia, Peru,
Uruguai e Costa Rica. A próxima reunião será no
Uruguai e contamos com a presença de todos.

Dra. Lara A. Brandão

Dr. Elias Rabahi

Presidente da SBNRDT

Tesoureiro da SBNRDT

Quiz: Caso 6 - 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.

Foto autorizada
pela paciente
Fem., 70 anos. Há 3 anos iniciou quedas para trás e para o lado, que vem aumentando de frequência. Evoluiu com disartria, disfagia,
rigidez importante, retrocolis e oftalmoplegia completa, retração das pálpebras e facies de espanto.
Qual o seu diagnósico?
Enviado pela Dra. Lara Brandão - Clínica Radiológica Luiz Felippe Mattoso

Resposta do caso publicado na edição nº 254 (caso 5)
Diabetes Mielitus
Acertadores: Drs. Cristiana Caires, Fábio de Menezes Duba e Fabiano Reis.
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