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Dr. Antônio Carvalho Lira 
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Dra. Maria de Fátima Viana Vasco Aragão 

Presidente da SRPE

 

Prezados amigos.

Estamos passando por muitos problemas de saúde pública no 
Brasil com as arboviroses que preocupa o mundo inteiro. A 
epidemia de microcefalia, iniciada no segundo semestre de 2015, 
foi detectada pelos médicos do nosso estado. Foram sendo 
acumuladas evidências da sua associação com a epidemia 
emergente no Brasil do Zika vírus que foi detectada no primeiro 
semestre de 2015. Essa trágica doença também está afetando vários 
es tados do Brasi l  e  se  espalhando pelo mundo.  Os 
“imaginologistas” de PE estão muito sensíveis ao problema. Estão 
trabalhando para dar a sua contribuição na tentativa de descrever e 
entender a magnitude do “espectro da síndrome congênita causada 
pelo Zika vírus”.

Apesar de todas as crises do Brasil, conseguimos manter a SRPE 
muito produtiva e vibrante, graças ao entusiasmo, determinação, 
trabalho, colaboração e participação da Diretoria, Ex-Presidentes, 
Associados, Professores, Residentes, Aperfeiçoandos e Alunos de 
Medicina. 

Como boa notícia, temos a honra e a alegria de informar que, no 
mês de setembro de 2016, a SRPE foi reconhecida e foi convidada a 
se tornar “Friend of ESR (European Society of Radiology)” que é 
uma das maiores e mais importantes sociedades mundiais. 
Consequentemente, todos os Associados da SRPE são agora 
“Membros Correspondentes da ESR”, gratuitamente.  Existem 
muitas vantagens nessa associação. 

Finalmente, gostaria de continuar agradecendo a todos que 
trabalham e ajudam a SRPE, principalmente a Deus pelos avanços 
obtidos em 2016. Que Deus continue nos ajudando, protegendo e 
abençoando. Feliz Natal e que 2017 traga muitas alegrias e 
felicidades para todos.

Um grande abraço, 

Dra. Maria de Fátima Viana Vasco Aragão
Presidente da SRPE

CRM PE 8856
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Vamos para Vienna (Austria)!

 

Vem aí... 2017

 

GRANDE NOTÍCIA!!!!! 
A SRPE É RECONHECIDA “FRIEND OF EUROPEAN SOCIETY RADIOLOGY (ESR)”

TODOS OS ASSOCIADOS DA SRPE SÃO AGORA MEMBROS CORRESPONDENTES 
DA ESR  (01 / setembro / 2016)

Este tipo de associação oferece benefícios atraentes como:
- Ser totalmente gratuito. 
- Acesso electrónico a revista do ESR “Journal European Radiology”.
- Descontos na inscrição do Congresso Europeu de Radiologia (European Congress of 

Radiology - ECR 2017, Vienna - Austria que acontecerá de  1-5/março/2017).  
- Para os residentes e aperfeiçoandos é um  pré-requisito para se candidatar a “Investimento  

na Juventude (Invest in the Youth)” onde poderão concorrer a 1000 vagas de inscrição e 
hospedagem gratuitos após inscrever o seu resumo de trabalho científico no Congresso Europeu 
de Radiologia (European Congress of Radiology - ECR 2017, Vienna - Austria).

- Receber diretamente o Boletim da ESR.

O Congresso Europeu de Radiologia 
(European Congress of Radiology) – 
ECR, em Vienna 2017 acontecerá nos 
dias 01 a 05 de Março de 2017. Os jovens 
residentes que tiverem seus trabalhos 
aceitos e preencherem os critérios de 
seleção (verificar normas do ECR) 
poderão ter inscrição e acomodação 
gratuitas (são 1.000 vagas de gratuidade 
de inscrição e acomodação para jovens 
residentes que enviarem trabalho. 
A submissão de resumos para ECR 2017 

bateu recorde!  Houve o maior número 
submissão de resumos de trabalhos 
científicos de todos os tempos! Foram 
6.757 resumos submetidos com aumento 
de 22,8% em relação ao ano passado!
Inscreva-se através do site e vamos para o 
ECR-2017! 
Acesse o site da SRPE ( ) www.srpe.org.br
ou diretamente da ESR para acessar a  
página da ECR-2017 (Vienna-Áustria)

Prof. Dr. Paul Parizel é o 
Presidente da Sociedade 
Européia de Radiologia 
e do Congresso Europeu 
de Radiologia-2017 (ESR  
e ECR-2017). Ele é Diretor 
e Professor Titular do 
Departamento de 
Radiologia e da 
Faculdade de 
Medicina de 
Antwerp,  
Bélgica). 
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ABERTURA  HOMENAGENS

 
                                                       

X I X  J o r n a d a  P e r n a m b u c a n a  d e 
Radiologia (Presidente Maria de Fátima 
Aragão) e XXVI Curso de Diagnóstico por 
Imagem da Mama (Coordenadora Norma 
Maranhão)".

A Jornada Pernambucana de 
Radiologia foi realizada no Hotel Golden 
Tulip na praia de Boa Viagem em Recife. 
O sucesso se repetiu esse ano, sendo muito 
alegre e recebendo muitos elogios dos 
participantes que deixou a comissão 
organizadora muito satisfeita e com a 
sensação de dever cumprido. Foram 80 
professores e um total de 550 participantes 
que fizeram a nossa jornada ser um 

recorde, com aulas de alto conteúdo científico e prático para a atualização dos 
profissionais da radiologia. Tivemos a presença de grandes professores nacionais e do 
convidado internacional, o renomado Professor Scott Atlas, da Universidade de 
Stanford (USA). 

Valorizando as nossas raízes culturais, a SRPE rendeu homenagem ao 
Mestre Vitalino artista, ceramista e músico. O local do evento estava todo enfeitado de 
bandeirinhas em comemoração ao dia de Santo Antônio em virtude das festividades 
juninas que é uma tradição na região. 

  
No sábado (10/06 às 19:00 h), houve um alegre coquetel de abertura com 

banda de forró e homenagens emocionantes em torno da piscina do hotel. Na 
solenidade de abertura a presidente Maria de Fátima Vasco Aragão iniciou 
agradecendo todo o empenho e ajuda da Comissão Organizadora e Diretoria 
Executiva, do Colégio Brasileiro de Radiologia e das empresas patrocinadoras para 
realização do evento. “Sem vocês, nada seria possível!!!” Agradeceu a Dra. Norma 
Maranhão pela criação, dedicação e coordenação do Curso de Diagnóstico por 

oImagem da Mama que está no seu 26  ano. “Aos professores, coordenadores e 
moderadores a eterna gratidão da SRPE  por aceitarem o convite e virem transmitir os 
seus conhecimentos e abrilhantar a nossa Jornada. Dr. Antônio Carlos Matteoni 
(Presidente do CBR e Presidente de Honra da Jornada Pernambucana) fez um 
discurso na abertura e sorteou uma inscrição grata para o Congresso Brasileiro em 
Curitiba em outubro de 2016
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As Dras. Ana Rita Carvalho e Ana    
Carolina Chiappetta homenagearam Dr. 
Antônio Aguiar; Os Drs. Paulo Borba e 
Paulo Almeida homenagearam Dr.   
Manoel Rocha; e Os Drs. Cláudia Fontan 
C â m a r a  e  F e r n a n d o  A m a r a l  
homenagearam Dr. Ronaldo Lins. Ponto 
a l t o  da  no i t e  f o i  o  momen to  da s 
homenagens. Foram homenageados nessa 
noite com Título de Membro Honorário    
os grandes radiologistas Dr. Antonio   
Aguiar (PE), Dr. Manoel Rocha (SP) e Dr. 
Ronaldo Lins (MG).

Nesse ano, houve, novamente, apresentação de trabalhos científicos orais, e a 
Jornada teve recorde de inscritos. Com o tema "A SRPE ama você! ” e para finalizar a 
programação, aconteceu no domingo dia dos namorados (12/06/2016 as 8:30h) a “II 
Corrida-Caminhada de Santo Antônio promovida pela SRPE”, no calçadão da Praia     
de Boa Viagem

Também, no domingo (12/06), aconteceu a Prova de Título de Especialista do 
CBR aqui em PE, que transcorreu com tranquilidade no mesmo Hotel da Jornada.

Fazendo uma breve retrospectiva das conquistas da SRPE entre 2015 e 2016, a 
SRPE inovou ao iniciar: as inscrições on-line dos eventos; Jornal Digital da Radiologia 
Pernambucana; página da SRPE no Facebook; Campanha de novos associados; 
Recadastramento dos associados; criação das Radiopizzas mensais; Apoio ao Curso de 
Graduação em Medicina (Liga LAPI); Criação dos Grupos de Estudo (Músculo, 
Abdome, Neuro e Mama); Simpósio Internacional de Neurorradiologia da SRPE. Essa 
gestão também manteve e deu continuidade a Jornada Pernambucana de Radiologia e 
Curso por Imagem da Mama, Clube da Imagem, II Curso Internacional de Cabeça e 
Pescoço da SRPE, Curso de Educação Continuada para os residentes, Clube da imagem 
e ao trabalho diário da Comissão de Honorários para unir os radiologistas em defesa da 
nossa profissão.
“Agradecemos a todos que colaboram com a nossa Sociedade, principalmente a Deus 

por todo o desempenho alçado pela Radiologia Pernambucana”.

ABERTURA  HOMENAGENS
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PALESTRANTES

SALAS DE AULAS 
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 CURSOS PRÉ JORNADA AVR   
E HANDS ON US MÚSCULO

EXPOSITORES
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EVENTOS DA SRPE 

EVENTOS DA SRPE   
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO CBR  EM RADIOLOGIA 
PEDIÁTRICA 17 e 18 de ABRIL de 2016 no HOTEL 

TRANSAMÉRICA 
 

Coordenação: Dr. Sílvio Cavalcanti de Albuquerque 
Palestrantes: Drª Lisa Suzuki e Dr. Pedro Daltro 
 
I RADIOPIZZA – MUSCULOESQUELÉTICO – 11/04/2016 
 

E a radiopizza de 2016 começou muito bem junto com o Grupo 
de Músculo. O evento voltado para os residentes foi agregado nesta 
edição ao grupo de estudos músculo-esquelético de Pernambuco. 
            Contou com a presença de residentes de todos os anos e 
radiologistas já experientes. Os palestrantes expuseram e relataram 
como interpretaram casos cotidianos e casos de tirar o sono dos 
radiologistas. Foi um sucesso!   

II Curso Introdutório de Radiologia da Liga 
Acadêmica Pernambucana de Imaginologia (LAPI) – 

13 e 14 de maio de 2016 – Apoio da SRPE
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I RADIOPIZZA DE 
MAMA 

INÍCIO DO GRUPO 
DE ESTUDOS

GRUPO DE ESTUDOS DO ABDOME

A "Primeira Radiopizza de Mama" aconteceu às 19:00 h do dia 
27/06/2016 e foi coordenada pelas Dras. Norma e Beatriz Maranhão 
com apresentação de 3 aulas ministradas pelas Dra. Mirela Ávila 
(Microcalcificações, quando investigar?), Ana Carolina Brandão 
(BIRADS 5a Edição - USA), Beatriz Maranhão (Procedimentos 
Intervencionistas: Como eu faço). 

No final da noite, houve o "Início do Grupo de Estudo Mama" 
com o "Tema Solucionando Problemas: Implantes; Assimetrias; 
Distorções; Nódulos; Axilas" sob a coordenação e/ou participação das 
Dras. Norma e Beatriz Maranhão, Mirele palmeira, Ada Almeida, 
Eleonora Lima, Ana Clara Miranda e Carla de Biase. Foi muito 
prestigiado com a presença e interesse dos associados da SRPE, 
residentes, estudantes da Liga LAPI e mastologistas. Dra. Norma 
Maranhão confessou que ficou muito feliz em ver o interesse dos 
participantes durante a inauguração.

O Grupo de Estudo do Abdome ocorreu às 19:00 horas, na sede da SRPE 
no dia 29/06/2016. Contou a presença de um grupo de associados, 
residentes e estudantes muito interessado em aprofundar os 
conhecimentos na área. Sob a Coordenação das Dras. Ana Rita Carvalho e 
Andrea Farias o assunto da noite foi: Bosniak. Foram ministradas aulas 
pelos Dr. Misael Wanderley (O que o Urologista Precisa saber?), Ana Rita 
Carvalho (Revisão e Classificação - TC), Fernando Amaral (Qual o Papel do 
USG?), Dr. Jorge Chaves (Quando a RM pode ajudar?).

   II RADIOPIZZA - URGÊNCIAS
Aconteceu no dia 16 de maio de 2016, a 2ª radiopizza com o tema de 

“Urgências”, sendo apresentadas aulas de Imagem nas Urgências abdominais 
com Dra. Natacha Calheiros, seguida por AVC isquêmico abordado por Dr. 
Keiller Heluey e por fim, Dr. Alexandre da Fonte, ministrando sobre 
tromboembolismo pulmonar. 

As aulas foram focadas para os R2, configurando o curso de educação 
continuada para o nível “2”, regado de muita pizza e descontração. A SRPE 
organiza o evento uma vez por mês com diferentes temas, sempre agradando os 
participantes. Os residentes adoram e participam ativamente.

Concomitantemente, a diretoria da Jornada realizou reunião ordinária 
para organizar os últimos ajustes da Jornada Pernambucana de Radiologia, 
que acontecerá nos dias 08-11 de junho, com a presença de diversos 
convidados nacionais e o renomado Prof. Scott Atlas.

10 
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EVENTOS DA SRPE 1º SEMESTRE DE 2016 

CLUBE DA IMAGEM EM CARUARU 
TEMA: US OBSTÉTRICO

Para finalizar o mês de Junho, no dia 30/6, às 19:30 h aconteceu  o "II 
Simpósio de Neurorradiologia da SRPE" e "II Encontro do Grupo de 
Neurorradiologia da SRPE" no Hotel Mercure Ilha do Leite. Sob a Coordenação 
de Maria de Fátima Aragão (presidente da SRPE), Glerystane Holanda 
(Coordenador da Neurorradiologia) e Vanessa Van der Linden (Diretora Clínica 
da AACD - Recife) o evento contou com a presença do convidado internacional 
Prof  Ganeshwaran H. Moshida que é Prof. da "Harvard Medical School". Ele é 
Neurologista na divisão de Genética e Genomas da "Boston Children's 
Hospital" e Professor Assistente em Pediatria. 

Essa noite foi dedicada ao Tema: Síndrome de Infecção Congênita 
Associada ao Vírus da Zika e diagnóstico diferencial. Dra Maria de Fátima 
Aragão falou sobre "A RM na avaliação da Síndrome Congênita Associada ao 
Vírus Zika", Dr  Adriano Hazin falou sobre "A TC na avaliação da Síndrome .
Congênita Associada ao Vírus Zika" e o Dr. Ganeshwaran H. Moshida falou 
sobre "Developmental Malformations of the Brain: Genetic and 
Neurorradiological Aspects".

A Presidente da SRPE, Maria de Fátima Vasco Aragão, finalizou o mês 
junho de 2016, durante o "II Simpósio de Neurorradiologia da SRPE", 
agradecendo e dizendo que esse mês foi muito dinâmico. "Eu estou muito feliz 
e satisfeita com os resultados positivos, em todos os aspectos, que temos 
alcançando para a Radiologia Pernambucana e para a nossa SRPE."

II SIMPÓSIO DE NEURORRADIOLOGIA DA SRPE
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Curso de Tumores ósseos em Recife
ATUALIZAÇÃO!!!  

A Sociedade de Radiologia de Pernambuco (SRPE) 
promoveu nos dias 16 e 17 de setembro o Curso de Tumores 
Ósseos de Dr. Armando Abreu (RS) renomado professor 
especializado em radiologia musculoesquelética e ex-presidente 
do Colégio Brasileiro de Radiologia. O curso foi realizado no 
Hotel Mercure em Recife e incluiu uma revisão geral dos tumores 
ósseos benignos, malignos, lesões pseudotumorais e 
diagnósticos diferenciais. O palestrante conquistou a todos com 
sua simplicidade e simpatia. Estiveram presentes membros da 
diretoria da SRPE, residentes e radiologistas do estado.

A residência do 
Hospital Barão de 
Lucena (Recife-
PE) apresentou no 
RSNA 2016 estudo 
e n t i t u l a d o  " 
Common findings 
on  head  CT in 
n e o n a t e s  w i t h 
c o n fi r m e d 
congeni ta l  Zika 
Syndrome" .  Da 
e s q u e r d a  p a r a 
direi ta: Luziany 
Araújo (R2), Dra. 
Natacha Calheiros (preceptora e coordenadora do 
programa de residência médica em radiologia), 
Marília Abath (R3) e Andrezza Fernandes (R3).

A Presidente da SRPE Dra Maria de Fatima Vasco 
A ragão  fo i  conv idada  pe la  OMS -PAHO 
(Organização Panamericana de Saúde) para 
participar na Missão na Bolivia para atualização 
dos médicos nas Cidades de Santa Cruz de La 
Sierra e Tr in idade sobre as Arboviroses 
Emergentes. O Curso durou 3 dias (29-30 de 
novembro e primeiro de dezembro de 2016). Foram 
abordados aulas com temas sobre Arboviroses 
( D e n g u e ,  C h i k u n g u n y a  e  Z i k a  V í r u s ) : 
Epidemiologia, Aspectos Clínicos (Guillain Barré e 
Microcefalia), prevençao, Tratamento e reabilitação. 

Secretaria de Saúde de Santa Cruz de La Sierra, sentados da direita para esquerda: 
Maria de Fatima Aragão, Arletta Anez,  Joaquin Monasterio (Secretario de Saúde de 
Santa Cruz de La Sierra) e Rosa Bologna. Em pé: Juan Pablo Rodriguez, Gerson 
Uzquiano, Carla Romero, Kleber Luz e autoridades presentes. 

Dra Maria de Fatima Aragão deu aulas nas duas cidades da 
Bolivia sobre: Aspectos Ultrassonográ-ficos na Avaliação Pré-
Natal; e Aspectos na TC e RM da Síndrome Congênita associada 
ao Vírus Zika. O curso foi dado nessas duas cidades com 
participação de Dr Kleber Luz (RN- Brasil, Consultor da PAHO - 
OMS), Dra Rosa Bologna (Argentina), Dr. Mario Dourado (RN-
Brasil). Houve apresentações e discussao de casos clínicos por 
médicos da Bolivia com os palestrantes presentes. As Dras 
Arletta Anez (Representante da PAHO OMS na Bolivia no 
Programa sobre o Zika Vírus) e Carla Romero Perez 
(Responsavel pelo Programa Nacional do Ministério da Saúde 
da Bolivia em Dengue, Chicungunha e Zika) foram as 
organizadoras locais responsaveis pelo evento. 
O Secretário da Saúde de Santa Cruz de La Sierra, Dr. Joaquin 
Monasterio. recebeu a equipe de médicos da Missão da OMS-
PAHO na Secretaria de Saúde (foto) para discutir aspectos 
importantes da Missao na Bolivia para o controle, diagnóstico e 
tratamento da arboviroses. Várias vezes, foi citado por Dr. Kleber 
Luz que "nunca, antes do Zika Vírus, uma radiologista tinha 
participado num Missão de Saúde Pública da PAHO". Isso 
reforça o aumento da importância e da responsabilidade da 
Radiologia no mundo.  
A Missão foi cumprida e laços de colaboração foram feitos entre 
os professores e participantes presentes, bem como com as 
autoridades da Bolivia. 

Trabalho de Pernambuco 
brilha no RSNA

Presidente da SRPE em Missão da OMS-PAHO na Bolívia sobre Arboviroses
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Apenas uma opinião 

 

Educador, instrutor, professor, formador, informador, vários títulos que poderiam ser 
resumidos num só, Sacerdote. Função de extrema importância, relevância e totalmente 
indispensável.

Gostaria de me reportar a alguns anos já passados, na época de colégio/faculdade, tendo nessa 
ocasião sido criada e fundada por mim com ajuda bastante valiosa de outros colegas uma escola que 
abrangia da ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO ANTIGO CURSO PRIMÁRIO.

Essa escola funcionava à noite, era para adultos e não tinha finalidade lucrativa, era, portanto, 
gratuita e que além do curso primário promovia outras atividades com os alunos e com a comunidade 
local, já que tinha como localização um bairro periférico e com baixas condições socioeconômicas.

A mesma existiu por um período de tempo em torno de mais ou menos 6 anos, atingindo 
aproximadamente um número de 1500 adultos.

Considerando uma criança que aos 5 anos de idade não conhece números e letras, não consegue 
juntar sílabas para formar palavras, começa então, infelizmente, a vida como fracassada, esses adultos 
estavam em situação muito pior.

Fazíamos uma mini palestra, antes do início das aulas, com todos reunidos no pátio, era o nosso 
“boa-noite”. Nas turmas mais adiantadas, em aulas de português, onde já se fazia redações, sugeríamos 
temas que serviriam para entendermos melhor com quem estávamos lidando afim de abordarmos o 
grupo de uma forma mais prática. Lembro-me de alguns temas sugeridos, a exemplos: Quais suas metas 

futuras? Fale do seu bairro. Por que devo estudar?!  Qual a importância da família?
Trabalhávamos não pela assistência social e sim pela promoção social e com isso tiraríamos dos porões, do submundo, da ignorância, da 

cegueira intelectual, da invisibilidade e da miséria fazendo a transposição para a luminosidade e clarividência.
Na ocasião pensou-se em expansão para a área técnica com cursos profissionalizantes o que não foi possível, estava além das nossas 

fronteiras.
Infelizmente o tempo passa e as atividades dessa escola tiveram que ser encerradas por ocasião do término do meu curso superior, já que 

tive que me ausentar para exercer a fase de pós-graduação fora do estado.
Ao retornar tive a satisfação de receber um convite de um ex-aluno que entrou na escola, após uma avaliação, no 2° ano primário e que 

estava se formando em Biologia. Tamanha foi a minha satisfação pelo sucesso do mesmo e que apesar do mérito próprio, talvez não tivesse 
alcançado seu objetivo se não lhe fosse dada a oportunidade oferecida pela escola em questão. Refiro-me a esse aluno, porém, acredito que muitos 
outros tenham alcançado também suas metas.

Enfim, reitero a minha opinião, como é também de grande parte da população, de que uma educação de boa qualidade é a mola mestra para 
impulsionar desenvolvimento de qualquer país o que só poderá ser alcançado dando-se o real valor e mérito que tem a grandiosa classe dos 
PROFESSORES.

Edison de Barros e Silva
Médico preceptor do Serviço de Imaginologia do IMIP

O Dr. Adriano 
Hazin,médico 
associado da 
SRPE, também, 
conferiu palestra 
na Jornada 
Paulista de 
Radiologia em 
abril de 2016 
sobre a "Achados 
por Imagem na 
Microcefalia 
associada ao 
vírus Zika"

O Simpósio-satélite “Anomalias congênitas e zika vírus: o que o 
radiologista precisa saber” atraiu grande público no Congresso 
Brasileiro de Radiologia, em outubro de 2016, em Curitiba. Teve a 
presença de dois radiologistas palestrantes com artigos recentes 
sobre o tema publicados em periódicos internacionais 
extremamente respeitados: o Dr. Renato Ximenes (SP), membro da 
Comissão de Ultrassonogra�a do CBR, e a Dra. Maria de Fátima 
Vasco Aragão (PE), presidente 
da Sociedade de Radiologia de 
Pernambuco (SRPE).

Maria de Fatima Aragao dando palestra 
no CBR-2016 sobre ZikaV.  Platéia no 
CBR-2016 no Simpósio satélite ZikaV
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Eleições!!! CHAPA SRPE EM AÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL 

 

CHAPA SRPE EM AÇÃO  

Presidente:              Maria de Fátima Viana Vasco Aragão 
Vice-presidente:                         Paulo Fernandes Vieira Andrade 
Diretora Científico:          Ana Carolina Chiappetta Correia de Araújo 
Diretora de Ensino e Aperfeiçoamento: Ana Rita Marinho Ribeiro de Carvalho 
1º Secretária:          Andrea Farias de Melo 
2º Secretária:          Ivone Martins Caseca 
1º Tesoureira:          Taciana Pereira Andrade 
2º Tesoureira:          Alessandra Cíntia Mertens Brainer Lima 
Diretor de Defesa profissional:       Álvaro Augusto Cavalcanti Madeira Campos 
Diretor de Publicação:        Marcos Antônio Barbosa da Silva 
Diretora do Clube da Imagem:              Cláudia Borges Fontan Câmara 

 

                                                       

No dia 05 de outubro de 2016, às 19:00hs, ocorreu a eleição da nova diretoria da Sociedade 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Pernambuco (SRPE). Para tanto foram convocados os 
Srs. Membros Associados Titulares a se reunirem na sede da SRPE.

Durante a assembleia foram apresentados e aprovados os relatórios de atividades da 
diretoria e o relatório contábil de 2014-2016. Dra. Maria de Fátima Aragão e toda a diretoria 
foram parabenizados pelos excelentes resultados da gestão que se encerra. E ao final da reunião,  
foi oferecido um coquetel aos membros da SRPE presentes. 

A eleição se deu por aclamação da chapa “SRPE em Ação” e a posse da nova Diretoria 
Executiva do biênio 2016-2018 ocorrerá nas comemorações do Dia do Radiologista 05 de 
novembro de 2016 que acontecerá no Golden Tulip às 11:30hs com almoço e música ao vivo na 
beira da piscina.
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Dia do Radiologista

O Dia do Radiologista foi comemorado em Recife pela SRPE num 
dia lindo e ensolarado, na área da piscina do Hotel Golden Tulip, a 
beira mar, na praia de Boa Viagem das 11:30 as 16:00 h. Estiveram 
presentes em torno de setenta pessoas entre associados, residentes, 
aperfeiçoandos e familiares. A cerimônia contou com a presença da 
Dra. Helena Carneiro Leão, Presidente da Associação Médica do 
Estado de Pernambuco, e Dr. Mário Lins, Presidente da Comissão de 
Honorários Médicos do Estado de Pernambuco, representando o 
CREMEPE e o Sindicato do Médicos. A cerimônia iniciou com a 
palestra do Professor Esdras Souto “Sucesso é fazer outras pessoas 
felizes” que, de maneira reflexiva, fez uma abordagem sobre o sentido 
da vida do ser humano. Em seguida, a presidente, Dra. Maria de 
Fátima Aragão fez no seu discurso uma retrospectiva da gestão e das 
conquistas da SRPE no Biênio 2014-2016. Comentou que apesar das 
crises que rondam o país a SRPE conseguiu obter, graças a Deus, 
sucesso em todos os aspectos.  



JORNAL DA RADIOLOGIA PERNAMBUCANA
24ª edição 6ª edição digital 

 

 

17 

  

Dia do Radiologista
 

Agradeceu ao CBR, às empresas que apoiaram o desenvolvimento 
científico da SRPE, aos professores e colaboradores, à toda Diretoria Executiva 
pelo trabalho desenvolvido, bem como às “nossas” famílias pela compreensão e 
apoio a SRPE. Nessa cerimônia, a Nova Diretoria tomou posse para o Biênio de 
2016-2018, continuando a frente da Diretoria Executiva como Presidente a 
Dr . Maria de Fátima Vasco Aragão e o Vice-Presidente Dr. Paulo Andrade. Dra.a  

Fatima, finalizou o seu discurso repetindo o que prometeu na posse da sua 
primeira gestão: “Ratificamos o nosso compromisso para o desenvolvimento e 
obtenção de novas e maiores conquistas para os associados da SRPE e para o 
crescimento e fortalecimento da Radiologia Pernambucana. Dessa forma, a 
SRPE continuará visando, como objetivo final, um atendimento sempre 
atualizado e humanizado para os pacientes. ”

Em seguida, a Dra. Andrea Farias, Diretora de Ensino e Aperfeiçoamento, 
entregou o certificado aos Residentes e Aperfeiçoandos do terceiro ano. 
Entregou também os certificados dos residentes laureados do primeiro e 
segundo ano. Os do primeiro ano, a premiação levou em consideração as notas 
obtidas nas provas do curso de educação continuada e a participação nos 
eventos científicos da sociedade. Para a Láurea do segundo ano, foram 
consideradas as participações ativas nas atividades da SRPE (Curso de 
Educação Continuada, Radiopizza, Grupos de estudos, Jornadas e trabalhos 
científicos). Os primeiros lugares foram:
* Residente do primeiro ano: José Fábio – IMIP 
* Residentes do segundo ano (empate) – Larissa Sobral – IMIP e Hudson 
Figueiredo (Hospital da Restauração).

Dando continuidade, Dr. Leonel Campos, Ex-Presidente da SRPE, fez um 
discurso emocionante para homenagear o Dr. Fernando Amaral que recebeu o 
título de Membro Honorário da SRPE pela sua inestimável contribuição a 
radiologia do estado de Pernambuco. Dr. Fernando Amaral, agradeceu a SRPE, 
em um discurso belíssimo, enaltecendo o papel dos seus pais na sua formação 
e da sua família na sua vida pessoal e no exercício da sua profissão. 

Por fim, Dra. Maria de Fatima Aragão encerrou a cerimônia do “Dia do 
Radiologista da SRPE”, convidando todos os presentes para confraternização 
com almoço no restaurante do hotel, na área da piscina, com música ao vivo e 
uma bela vista do mar na praia de Boa Viagem.
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Dia do Radiologista 
POSSE DA NOVA DIRETORIA E HOMENAGENS
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Dia do Radiologista  -  H omenagens  
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Boas Festas e Feliz 2017 

 

 

ASSOCIE-SE E MANTENHA A ANUIDADE EM DIA!
As vantagens em se associar e estar em dia com a anuidade são inúmeras e, ainda assim, 
você estará ajudando uma maior união da nossa classe profissional.
Seguem as vantagens em ser associado e as atividades de planejamento para o ano de 
2017: 

• Desconto de 50% na “Jornada Pernambucana de Radiologia e Curso de Diagnóstico 
por Imagem da Mama”;

• Participação gratuita do Clube da Imagem;
• Partipação gratuita na RADIOPIZZA;
• Participação gratuita na RADIOFEIJOADA;
• Curso de Educação Continuada mensal;
• Desconto de 50% nos eventos internacionais da SRPE;
• Torna-se membro correspondente da Sociedade Européia de Radiologia (ESR). Com 

acesso gratuito a revista “Journal European Radiology”
• Desconto no Congresso Europeu de Radiologia em Viena (Áustria)
• Contribuir em União na defesa da Classe dos Radiologistas;
• Outros eventos científicos em desenvolvimento.

A Sociedade de Radiologia de
Pernambuco

Deseja a todos os seus
associados

um Feliz Natal e Próspero
Ano Novo.

Prepare-se e agende o período de 07 a 10 de junho de 2017 
para a "XX Jornada de Radiologia de Pernambuco e XXVII 

Curso de Diagnós o por Imagem da Mama", no Hotel 
Golden Tulip em Recife-PE.


