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Eventos para agendar
Congresso Brasileiro de Radio
logia e Congresso da SBNRDT 2010

A cidade do Rio de Janeiro será sede de
grandes eventos radiológicos entre os dias 09
e 11 de outubro de 2010: o XXXIX Congresso Brasileiro de Radiologia e o IX Congresso
da SBNRDT. Além de aulas sobre os mais
variados temas em neuroimagem haverá
também três sessões interativas onde serão
apresentados casos de coluna vertebral e
medula, tumores encefálicos e AIDS. Outra
novidade neste Congresso será o Simpósio
Satélite da SBNRDT - módulo de neuroimagem avançada, que o ocorerá no domingo
e contará com a presença do Dr. Mauricio
Castillo. Contamos com a presença dos colegas da neurorradiologia e neurointervenção
neste grande evento na cidade maravilhosa.
Curso de RM Funcional

No dia 04 de setembro acontecerá na
cidade do Rio de Janeiro o I Curso de RM
Funcional do Encéfalo, no auditório do Hospital Samaritano. Os assuntos abordados serão:
difusão - aplicações clínicas; difusão tensorial; espectroscopia - princípios e aplicações
clínicas; perfusão e permeabilidade capilar - princípios e aplicações clínicas; BOLD
- mapeamento cortical; e novas sequências em RM. Informações detalhadas sobre

a programação e inscrição com as secretárias
Simone e Renata pelo tel.: (21) 2132-7909 e
e-mail: simone.nacif@gmail.com.
Processo Eleitoral 2010

No dia 09 de outubro (sábado), às
12h30, durante o 9º Congresso da Sociedade
Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica, acontecerá a Assembleia
Geral, na qual será eleita a nova diretoria
composta por 1 Presidente; 1 Vice-Presidente; 1 Secretário; 1 Secretário Executivo;
1 Tesoureiro; 1 Tesoureiro Executivo e 6
Vogais, conforme capítulo V, artigo 8º, parágrafo 8.1.
Segundo o capítulo III, artigo 4º, parágrafo 4.1, somente poderão ocupar os cargos
diretivos os membros titulares e em dia com
as obrigações estatutárias.
Para a aceitação da chapa foi necessário
que os nomes dos candidatos a cargos do
comitê executivo fossem apresentados ao
Secretário até a data-limite de 60 (sessenta) dias antes da Assembleia, ou seja, 09 de
agosto de 2010 por e-mail ou carta, e por ele
divulgados para a sociedade. A eleição para
estes cargos se dará por aclamação se houver
chapa única, ou por maioria simples dos
presentes em votação secreta se houver mais
de uma chapa. Não haverá votação individual

para cada cargo, conforme parágrafo 8.3, do
artigo 8º do capítulo V.
Após a inscrição o responsável pela chapa
receberá um e-mail para confirmação de deferimento.
Ressaltamos que os 12 (doze) membros
exercerão suas funções sem direito à remuneração e com mandato de 2 (dois) anos,
conforme o artigo 6º do capítulo III.
Edital de Convocação

A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia e Diagnóstica e Terapêutica
- SBNRDT, convoca todos os seus membros
titulares a participarem de sua Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no
IX Congresso da Sociedade Brasileira de
Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica
- no Centro de Convenções do Riocentro,
sala 203 A e B, localizado na Av. Salvador
Allende, 6555 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
no dia 09/10/2010 (sábado) às 12h30 até as
13h30. Em primeira chamada às 12h00 e a
segunda chamada às 12h30.
Pauta:
• Assuntos Gerais;
• Eleição da Nova Diretoria.
Dra. Lara A. Brandão
Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 20 - Caro colega neurorradiologista, qual o seu
diagnóstico?
Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

Fem., 27 anos. Tonteiras e náuseas há 2 meses

RESPOSTA DO CASO PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 269 (Caso 19)
Meningeoma da asa do esfenoide esquerda com degeneração necrótica

Acertador

Sem acertador
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