
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezados colegas e amigos, 
 
A sociedade de Radiologia de Pernambuco completa 55 anos, desde sua fundação em 13/01/1963, trabalhando para educação 
continuada da radiologia pernambucana. Para celebrar essa data tão especial, como Presidente da SRPE, em nome da Diretoria 
Executiva, tenho o grande prazer de informar que a SRPE adquiriu no mês de dezembro de 2017 uma nova sala para ser a nova 
Sede da SRPE no “Empresarial Rio Mar Trade Center” no Pina (Recife), sem se desfazer das outras duas salas da antiga sede que 
são próprias e que serão alugadas. A SRPE, assim, aumentou o seu patrimônio com o objetivo de dar mais segurança e conforto 
aos seus associados e residentes. 
 
Para ser feita a reforma da nova sala que será a nova sede da SRPE no “Empresarial Rio Mar Trade Center”, foi aberta uma 
campanha de doações. Se informe de como você pode ajudar a SRPE para essa finalidade. Será colocada uma placa na parede 
com os nomes dos doadores para a reforma dessa nova sala. Importantíssimo: manter anuidade em dia! A SRPE precisa de você! 
 
Na programação preliminar para 2018 está confirmado o Curso de Atualização do CBR com o Tema Radiologia Pediátrica em março 
de 2018. 
 
Estão confirmados, também, a XXI Jornada Pernambucana e XXVIII Curso de Imagem da Mama que serão realizados juntamente 
com a XXVIII Jornada Norte Nordeste do CBR nos dias 15 e 16 de junho de 2018 no JCPM em Recife. 
 
Em junho de 2018 a SRPE estará recebendo o Professor visitante internacional da "American Society of Neuroradiology" (ASNR) 
pelo " Programa de Extensão da Anne G. Osborn" que passará 10 dias participando das atividades da SRPE e visitando 
universidades e residências em radiologia de Pernambuco. O Professor visitante da ASNR é o Prof. Dr. Carlos Zamora da 
Universidade da Carolina do Norte (USA). 
 
Outra grande notícia é que a SRPE receberá em 2018 o ESOR – EUROPEAN SCHOOL OF RADIOLOGY da Sociedade Européia 
de Radiologia (ESR) através do CBR. 
 
A SRPE continuará em 2018 com o Curso de Educação Continuada semanal para residentes e aperfeiçoandos, com a Radiopizza 
mensal e teremos outros eventos internacionais em Pernambuco. Continuará, também, sendo exemplo de defesa profissional. 
 
Fiquem atentos e participem em 2018 da programação estadual, nacional e internacional da SRPE juntamente com: o CBR, 
Sociedade Européia de Radiologia (ESR), Federação Mundial de Neurorradiologia e Sociedade Americana de Neurorradiologia 
(ASNR). 
 
Em nome da SRPE, a Diretoria Executiva da SRPE agradece a Deus por todas as conquistas de 2017 e pedimos a proteção Divina 
para o ano de 2018 para todos os associados, residentes, estudantes, colaboradores, patrocinadores, Sociedades parceiras e todos 
os familiares e amigos. Que 2018 venha com muita Paz, Saúde, Felicidades, Amor, Harmonia, Solidariedade e Sucesso. 
 
 

Dra. Maria de Fátima Viana Vasco Aragão 
Presidente da SRPE 

 
Diretor de Publicação: Dr. Marcos Barbosa 

Avenida Visconde de Suassuna, 923, sala 102, Santo Amaro, CEP – 50050-540, Recife-PE, Brasil 
Fone-Fax- 55-81-3423-53-63 

www.srpe.org.br 
Email- contato@srpe.org.br 

 

 

 



 

 
 
É uma grande alegria para a Sociedade de Radiologia 
de Pernambuco (SRPE) vê o grande radiologista, Dr. 
Sílvio
Cavalcanti de Albuquerque, Ex-Presidente da SRPE, 
formador de gerações de radiologistas, ser 
homenageado pela Associação Médica do Estado de 
Pernambuco como um expoente da medicina 
pernambucana em matéria que foi publicada em 
Dezembro de 2016/ Jornal da Medicina de 
Pernambuco. Destaca-se como radiologista pediátrico, 
sendo um dos grandes nomes na especialidade do 
Brasil. Dr. Silvio Cavalcanti é um exemplo de pessoa 
ética e íntegra, um verdadeiro “gentleman” , admirado 
por todos pelo seu dedicado trabalho aos pacientes, 
alunos e residentes. Ele é um grande exemplo e 
inspiração para várias gerações de radiologistas no 
nosso estado e no Brasil, afirma Dra. Maria de Fátima 
Vasco Aragão, Presidente da SRPE.  Formado em 
1970 pela Faculdade de Ciências Médicas (Hoje 
Universidade de Pernambuco) fez pós-graduação na 
Clínica Radiológica Emílio Amorim (no Rio de Janeiro). 
Em seguida foi para os EUA, tendo se especializado na 
Universidade de Temple (Filadélfia) e na de Pittsburg. 
De volta ao Rio, foi chefe do Dept. De Radiologia do 
Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo 
cruz. Tornou-se Professor Adjunto da Faculdade de 
Ciências Médicas da UFRJ. Retornou ao Recife e 
atendendo ao convite do professor Fernando Figueira 
ingressou no IMIP. Através de concursos públicos 
assumiu a chefia da radiologia do Hospital Barão de 
Lucena e a Radiologia do Hospital das Clínicas da 
UFPE. Criou no Barão e no IMIP a primeira residência 
médica em radiologia, então inexistentes em 

Pernambuco. Desenvolveu também a medicina privada 
em radiologia em Pernambuco (Clínica Radiológica de 
Pernambuco, Maximagem e Mediax). Foi um dos 
radiologistas pioneiros em participar ativamente de 
reuniões clínicas com profissionais de outras áreas). 
Tem ex-alunos e residentes espalhados pelo Brasil e 
até no exterior. Publicou o primeiro livro de Radiologia 
Pediátrica no Brasil, além de trabalhos em revistas 
brasileiras e estrangeiras. É detentor de títulos, tais 
como: Membro Honorário da Sociedade de Radiologia 
de Pernambuco, “Amigo da Criança” (Soc. De Pediatria 
de PE), Mérito Maciel Monteiro (Ass. Médica de  PE, 
AMPE). É membro titular do Colégio Brasileiro de 
Radiologia, da Soc. de Radiologia da América do Norte 
e da Sociedade Européia de Radiologia. A radiologia 
Pernambucana se orgulha muito do Prof. Dr. Silvio 
Cavalcanti
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A SRPE tem a grande honra em ser reconhecida “FRIEND” pela Sociedade Européia de Radiologia (ESR).  
 
O Congresso Europeu de Radiologia (ECR), que ocorreu em Viena, dos dias 01 a 05 de Março de 2017, além de ter 
sido um grande sucesso científico, foi também, muito criativo e inovador. Os radiologistas brasileiros participaram 
ativamente presencialmente ou a distância com aulas, trabalhos científicos, moderando mesa assistindo as palestras 
e representando o Brasil em reuniões.  
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

                          Emocionante a abertura do ECR-2017 na quarta-feira. 
 
Durante o seu discurso de abertura, professor Dr. Paul M. Parizel  (Presidente do ESR e ECR) informou que a ESR 
tem mais de 69.300 membros. O ECR 2017 bateu recorde! O ECR contou com mais de 25.000 participantes, 600 
sessões e houve um recorde no número de resumos submetidos chegando a 6.757, com um aumento de 22,8% em 
relação ao ano anterior. 1000 residentes receberam passagens, hospedagem e inscrição gratuita do ECR-2017 através 
do Programa Invest in the Youth por terem enviado os melhores 1000 trabalhos.  
 
Recebram o título de membro honorário do ESR os Professores Richard Baron (USA) James Brink (USA), Goria Soto 
Giordani (Chile). Recebeu medalha de ouro do ECR Prof. Jose Bilbao (Espanha), Guy Frija (Francá) Stephen Golding 
(Reino Unido). 
 
As Palestras Honorárias foram apresentadas por renomados professores internacionais  dos Estados Unidos da 
América (Prof. Mauricio Castillo preferiu a Aula Honorária Wilhelm Conrad Röntgen) da Holanda (Prof. Mathias Prokop 
proferiu a Palestra Honrosa Josef Lissner), e do Reino Unido (Prof. Fiona J. Gilbert proferiu a conferência de honra 
Arthur de Schepper-).  
 
Houve, também uma conferência especial do Brasil, que forneceu informações privilegiadas sobre a infecção pelo vírus 
Zika proferida pela presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco (SRPE), Dra. Maria de Fátima Viana Vasco 



Aragão. Ela foi convidada pela Sociedade Europeia de Radiologia em reconhecimento pelo seu trabalho no 
desenvolvimento da neuroimagem com o tema How to recognise Zika virus infections on imaging studies na 
sessão Guest Lecture -  Breaking News From Latin America, na quarta-feira, 01/03/2017, das 12:15–12:45, Room 
B. A palestra foi elogiada pelos radiologistas presentes e pelos que assistiram a distância. A aula foi transmitida ao vivo 
(on-line) e existe também uma versão gravada que está disponível no site do ECR-2017 para todos os associados da 
European Society of Radiology (ESR) juntamente com outras 1.500 aulas e 3.000 EPOS posters. 
 
Dra Maria de Fátima iniciou a sua palestra dizendo que estava bastante honrada e agradecida pelo reconhecimento do 
seu trabalho e parabenizou a ESR por ter tido a grande ideia de motivar e inspirar a juventude que é o futuro da 
Radiologia. A Dr. Fátima foi recebida com bastante carinho por todos os neurorradiologista da ESR. Dra Fátima falou 
na sua aula sobre epidemiologia, achados ultrassonograficos no pre-natal e mostrou a experiência do seu grupo de 
pesquisadores de Pernambuco que esta trabalhando arduamente para entender e descrever o espectro dessa terrível 
síndrome congenital pelo Zika virus.  Mostrou os trabalhos publicados em revitas científicas e ainda o que estão 
observando após um ano e meio do inicio da epidemia. Falou ainda que a “grande incidencia de casos com microcefalia 
aconteceu em novembro de 2015. Entretanto, graças a Deus, houve redução do número de casos de nascidos com a 
sindrome congenital após novembro de 2015, durante o ano de 2016 e 2017, tendo pequenas flutuações.” No final da 
sua aula Dra Fátima recebeu um certificado da aula de Guest Lecture Internacional, pelas mãos do presidente do 
Congresso Europeu de Radiologia e da European Society of Radiology (ESR), Prof. Dr. Paul M. Parizel. (Figura 1) 
 

        Figura 1                                                                  Figura 2 
 
Figura 1: O Presidente do ESR e ECR, Dr. Paul Parizel, entregando o certificado a Dra. Maria de Fátima Aragão, após 
sua palestra no ECR - 2017. 

Figura 2:  Da esquerda para a direita Professores Dr. Rolf Jager (Reino Unido), Dr. Pedro Vilela (Portugal), Dra Majda 
Thurnher(Austria),  Dr. Turgut Tali (Turquia), Dra.  Maria de Fátima Vasco Aragão (palestrante do Brasil), Dr. Paul 
Parizel – presidente ESR e ECR (Bélgica), Dr Luc van den Hauwe (Bélgica) e Dra. Zuleika  . 
 
Dra Fátima concedeu duas entrevistas que foram publicadas no Jornal European Hospital February-March e no Jornal 
ECR Today (01/03/2017, quarta-feira) estando este ultimo disponivel no site do ECR. 
 
Na programação do ECR, existiram sessões interessantíssimas sobre a Radiologia de emergência (Bélgica), Peru no 
mundo radiológico (Peru), e Imagem de precisão e experiência do paciente (EUA). Constaram ainda sessões científicas 
de alta qualidade e atividades educacionais, incluindo Sessões de Novos Horizontes, Simpósios do Estado da Arte, 
Sessões de Desafios Profissionais, Sessões Multidisciplinares, Sessões Específicas, Cursos de Reciclagem, Sessões 
Científicas e Ensaios Clínicos em Sessões de Radiologia.  
 
“No ECR em cada minuto havia uma surpresa! Existiu "calor humano" em tudo que aconteceu e em todos que estavam 
lá trabalhando ou participando. Uma verdadeira atualização científica com confraternização entre os radiologistas! Foi 
difícil ver o encerramento do ECR 2017, mas este evento permanecerá em nossas memórias para sempre. Parabéns 
ao presidente Prof. Dr. Paul M. Parizel e a todos os organizadores do ECR-2017 por este maravilhoso Congresso” 
declarou Dra Maria de Fátima Vasco Aragão.  
 
    Além da presidente da SRPE, todos os associados da SRPE e residents e aperfeiçoandos são membros 
correspondetes associados da ESR, desde setembro de 2017, porque a SRPE passou a ser considerada “Friend of 
ESR” .Com o estímulo da SRPE, as residencias médicas do estado de Pernambuco participaram ativamente esse ano 
da programação científica do ECR-2017, seja presencialmente ou a distância houve a maior particpaçao do estado de 
Pernambuco em todos os tempos no ECR. Foram submetidos vários trabalho e foram aprovados os trabalho abaixo. 



A residente do IMIP (R3) – Mariana Barros Falcão da Paixão Grando (orientada por Dra. Andréa Farias) – concorreu 
com seu trabalho ao programa Invest in the Youth e foi uma das vencedoras ganhando do próprio ECR, passagens, 
hospedagem e inscrição no congresso. Além deste programa, a grande novidade foi uma sessão para apresentaçao 
de trabalhos especialmente dedicada a América Latina em Português. 
 
“Ser selecionada para apresentação oral do nosso pôster foi uma grande e boa surpresa! O fato de ter ganho 
passagens, estadia e inscrição para o congresso me fez manter contato com alguns organizadores do ECR que 
demonstraram sempre muita dedicação e cuidado conosco, traduzindo o empenho com que eles estão organizando 
os 05 dias de congresso. Certamente, o ECR 2017 será um sucesso. Isso aumenta ainda mais minhas expectativas 
para a apresentação, uma vez que o nosso pôster é resultado do trabalho em conjunto de colegas da residência e de 
preceptores do serviço. O apoio do IMIP foi essencial em todo esse processo e será uma honra representá-lo emViena!” 

 
Mariana Falcão é R2 do IMIP e foi contemplada  pelo próprio ECR , com passagens, hospedagem e inscrição do ECR 
que ocorreu em Viena, Março – 2017, através da apresentação oral: “Retroperitoneal Liposarcoma  - Clinical and 
Pathological Correlation ”. 
A - C - Uma das várias imagens do pôster, com a correlação da imagem (Tomografia Computadorizada versus 
macroscopia) bem demonstrada. Trata-se de um volumoso lipossarcoma retroperitoneal.   
 
Segue abaixo os detalhado os trabalhos do estado de Pernambuco e seus autores  que foram aprovados e 
apresentados no ECR 2017 em Viena-Austria. 
 
APRESENTAÇÕES ORAIS: 
 
Retroperitoneal Liposarcoma: Clinical-pathological correlation. Autores: Mariana Barros Falcão da Paixão Grando, 
Larissa Sobral Cavalcanti, Carla Cecília de Lima Serpa, Fernanda Guedes Roldão, Rosana Gonçalves de Araujo, Alice 
Abath Leite, Joanna Brayner Dutra, Eduardo Just da Costa e Silva, Andrea Farias de Melo. IMIP. 
 
Common findings on head computed tomography in neonates with congenital Zika virus infection confirmed 
in cerebral spinal fluid. Autores: Luziany Carvalho Araújo, Natacha Calheiros de Lima Petribu, Andrezza Christine 
Vieira Fernandes, Marília Brito Abath, Felipe Reis Silva de Queiroz, Janniê de Miranda Araújo, Glauber Barbosa de 
Carvalho, Vanessa van der Linden, Maria de Fátima Viana Vasco Aragão. Hospital Barão de Lucena.  
 
Intracranial Meningiomas with Histopathological Correlaction. Autores: Leandro de Assis Freitas, Hudson 
Figueiredo, Adonis Manzella, et al. Hospital da Restauração.  
 
PÔSTERES ONLINE: 
 
A New Look at the Hand Injuries: Role of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging. Autores: Juliana Siqueira, 
Lidianne Medina, Claudia Fontan, Adonis Manzella. Clínica Lucilo Ávila Jr. 
 
Computed tomography (CT) evaluation of the brain abnormalities found in children with microcephaly in 
association with Zika Virus, accompanied by Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira.  
Autores: A. Melo, A. N. Hazin, A. Melo, V. Martins, S. Cavalcanti, P. Oliveira, F. Nascimento, B. Silva, A. Neto. IMIP 
 
Abdominal gossipiboma: What the radiologist can not forget. Autores: Mariana Barros Falcão da Paixão Grando, 
Larissa Sobral Cavalcanti, Carla Cecília de Lima Serpa, Fernanda Guedes Roldão, Rosana Gonçalves de Araujo, Alice 
Abath Leite, Joanna Brayner Dutra, Eduardo Just da Costa e Silva, Andrea Farias de Melo. IMIP 
 
Rare pediatric renal masses: A pictorial review. Autores: Mariana Barros Falcão da Paixão Grando, Larissa Sobral 
Cavalcanti, Carla Cecília de Lima Serpa, Fernanda Guedes Roldão, Alice Abath Leite, Camila Medeiros Pinheiro, 
Andrea Farias de Melo, Silvio Cavalcanti de Albuquerque, Eduardo Just da Costa e Silva. IMIP 
 



Em mensagem Dr Paul Parizel declarou: “Para mim, pessoalmente, esta foi uma realização maravilhosa, e sinto-me 
privilegiado, verdadeiramente abençoado, por ter sido capaz de empreender este congresso, que foi uma verdadeira 
aventura, com o apoio, a energia, as ideias e mesmo a amizade de todos vocês. " Paul Parizel 
 
Parabéns ao presidente Prof. Dr. Paul M. Parizel e a todos os organizadores do ECR-2017 por este maravilhoso 
Congresso. O ECR além de ter sido um grande sucesso científico, foi também, muito criativo e inovador. Cada minuto 
uma surpresa! O mais importante é que existiu "calor humano" em tudo que aconteceu e todos estavam lá, trabalhando 
ou participando. Uma verdadeira atualização com confraternização! Foi difícil ver o encerramento, mas permanecerá 
em nossas memórias para sempre, declarou Dra. Maria de Fátima Aragão. 
 

             
  Figura 1- Dr. Leandro Freitas e Dr. Hudson Figueiredo- Residentes do Hospital da Restauração participando a 
distância do ECR) 

                      ,  

 Figura 2 - A residente Luziany Araújo, do Hospital Barão de Lucena 
 
 

 Figura 3- Dra. Adonis Manzella  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
  

 
 

Foi realizado em Recife-PE nos dias 17 e 18 de 
março  
de 2017, o Curso de atualização do CBR com o 
tema de Ultrassonografia com Doppler e 
Vascular. O evento aconteceu no Golden Tulip 
Recife Palace Hotel em Boa Viagem - Recife-PE. 
O Curso contou com a participação de socios da 
SRPE, CBR, Médicos Residentes e 
aperfeiçoandos de Radiologia e Médicos 
Residentes de Cirurgia Vascular. Os Professores 
Christiane Campos e Peter Françolin ambos de 
São Paulo foram bastante elogiados pelos temas 
apresentados e pela didática.  
 

 

- Drª Fátima Aragão (Presidente da SRPE), Drª Christiane Campos (Palestrante), Dr. Peter Françolin 
(Palestrante) e participantees do Curso. 



 
 
 
 

 

A Radiopizza está no seu terceiro ano, sendo mensal, 
com inscrição gratuita. Está aberta para os residentes 
de radiologia de Pernambuco, Associados 
Adimplentes da SRPE e alunos da Liga Acadêmica 
Pernambucana de Imaginologia (LAPI). Durante a 
abertura, a Dra. Maria de Fátima Vasco Aragão 
agradeceu a patrocinadora Vitale, bem como, o 
trabalho desenvolvido pela Diretoria em dar 

continuidade aos eventos tradicionais da SRPE. Dra 
Fátima disse que fica muito gratificada em ver que o 
esforço está sendo recompensado com a participação 
ativa e vibrante dos residentes-aperfeiçoandos de 
radiologia e estudantes da Liga LAPI, “Vocês são o 
futuro da radiologia de Pernambuco e vocês tem que 
continuar sempre amando e dando continuidade ao 
trabalho da SRPE”.

.

 
 1ª Radiopizza/2017 com o tema URGÊNCIA,   aconteceu no dia11 de Abril de 2017 AS 19 hs no restaurante Skillus 
Classic na Ilha do Leite, Recife-PE, coordenada por Drª Desdra Macedo (Diretora de Ensino e Aperfeiçoamento da 
SRPE) e Pela Presidente Dra Maria de Fátima Aragão. Foram ministradas aulas com apresentação e discussão de 
casos pelos doutores: Dra. Ana Rita Carvalho com a aula  “ Diagnóstico por imagem nas urgências abdominais não 
traumáticas”, Dr. Keiller Heluey com a aula  “Diagnóstico por imagem nas urgências neurológicas”,  Dra. Ana Rita 
Carvalho junto com o  Dr. Keiller Heluey com a aula ”apresentação dos casos”.

2ª Radiopizza/2017 com o tema DOPPLER, aconteceu no dia 8 de maio de 2017 AS 19 hs no restaurante Skillus 
Classic na Ilha do Leite, Recife-PE com o patrocínio da VITALE, coordenada por Drª Desdra Macedo (Diretora de 
Ensino e Aperfeiçoamento da 
SRPE) e Pela Presidente Dra Maria de Fátima Aragão. Foram ministradas aulas com apresentação e discussão de 
casos pelos doutores Adriana Ferraz. Com a aula "FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS: MAPEAMENTO PRÉ-
OPERATÓRIO PARA CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIOVENOSAS" e “ AVALIAÇÃO DE FÍSTULAS 
ARTERIOVENOSAS” Dr. Roberto Lemos “DOPPLER HEPÁTICO – REVISÃO”. 
 
3o Radiopizza/2017 com o tema TÓRAX, aconteceu a, às 19h00 do dia 26 de junho de 2017 no restaurante Skillus, na 
Ilha do Leite em Recife, sob a coordenação da Diretora Desdra Macedo e da Diretora Científica Carolina Chiappetta. 
Foram apresentadas as seguintes aulas pela palestrante Dra. Nadja Rolim (PE): 19h00 - Atualização em Nódulo 
Pulmonar; 20h00 – Pneumonias Intersticiais o que há de novo?.  

 
4º RADIOPIZZA (MAMA) - 10 / 07 / 2017 - RESTAURANTE SKILLUS CLASSIC na Ilha do Leite, Recife-PE ás 19h00 
ás 21:00.  Coordenada por Dra. Beatriz Maranhão e a Dra. Norma Maranhão. Ministradas com os temas: 
Apresentação de casos pelos doutores: Dra. Ana Clara Miranda, Dra. Ana Carolina, Brandão, Dra. Beatriz Maranhão 
Dra. Mirelle Palmeira e a Dra. Patrícia Cravo/ Comentários da patologia pelos doutores: Dra. Christiane Thiné e a 
Dra. Mº do Carmo A. Lima , com a presença de associados e estudantes das ligas de Radiologia/PE. 
 
  



 
 
 

 
 
Com a participação do Prof. Dr. Manoel Rocha 
(Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia-CBR) e 
contando com o apoio do CBR, das empresas 
patrocinadoras, da Diretoria Administrativa da SRPE, 
Comissão Científica e dos renomados professores, a 
SRPE realizou  os tradicionais “XXVII Curso de 
Imagem da Mama” e a “XX Jornada de Radiologia 
de Pernambuco” que aconteceram nos dias 9 e 10 de 
junho de 2017 em Recife, no Hotel Golden Tulip na 
praia de Boa Viagem. O tema esse ano foi “SRPE 
Nossa Paixão”em comemoração as festividades 
juninas (Dia de Santo Antônio) e ao dia dos namorados. 
Apesar da grande crise política e econômica do Brasil, 
a diretoria da SRPE não temeu, foi a luta e repetiu o 
sucesso científico e de confraternização, com  
 
 
 

 
 
resultados positivos.  Contando com um total de 480 
participantes, 84 palestrantes proferiram 151 aulas 
esse ano. Houve o Curso Pré-Jornada nos dias 7 e 8 
de junho. No dia 7 (quarta-feira) aconteceu o Hands on 
de Doppler (turno manhã e tarde) e o Hands on de 
Músculo (turno tarde e noite). O Curso de Assistência à 
vida aconteceu no dia 8 (quinta-feira). A programação 
ciêntífica nos dias 9 e 10 (sexta e sábado) foi dividida 
em quatro salas (Mama, US, CT e RM e Técnicos-
Tecnólogos). Houve, também, apresentação do 
“Relatório das Conquistas do Primeiro Semestre de 
2017 da Comissão Estadual de Honorários Médicos” 
durante a Jornada pelo Dr. Álvaro Campos (Diretor da 
Defesa Profissional). Esse ano foi um novo recorde de 
inscrições de trabalhos científicos orais e a SRPE se 
orgulha muito disso por a cada ano mais trabalhos 
estão sendo inscritos

. 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
      Dra. Norma Maranhão, Dra. Radiá Santos                                      Dr Marcos Barbosa, Dr. Antônio Carvalho e                     
(Membro Honorário SRPE) e Dra. M° de Fátima Aragão                                 Dra. M° de Fátima Aragão                                 
 
Durante a abertura, na sexta as 19:h00, ocorreu a 
homenagem a dois grandes radiologistas atuantes 
brasileiros, Dra. Radiá Santos (RS) e Dr. Antônio 
Carvalho (PE), que receberam o título de Membro 
Honorário da SRPE pela grande contribuição ao 
desenvolvimento da radiologia do estado de 
Pernambuco.  A Dra Norma Maranhão, fundadora dos 
dois eventos, Ex-Presidente da SRPE e Coordenadora 
do Curso de Diagnóstico por Imagem da Mama fez um 
belíssimo discurso para Dra. Radiá e o Dr. Marcos 
Barbosa para Dr. Antônio Carvalho. Ambos 
homenageados fizeram emocionantes agradecimentos 
aos familiares, aos amigos e à SRPE. 
  
Como estamos sempre inovando, nesse ano a jornada 
foi mais alegre.  Após as homenagens houve a  festa 
“Rádio Pop Rock “, onde os talentosos cantores 
radiologistas, Drs. Álvaro Campos e Fernando Amaral, 
comandaram uma banda de música ao vivo com a 
rápida participação improvisada da Presidente Maria 
de Fatima Aragão (“no peito de uma desafinada 

também bate um coração”, brincou Dra Fátima se 
referindo a ela mesma). Com muita  descontração os 
associados, residentes, professores e familiares 
dançaram e cantaram acompanhando os cantores 
radiologistas. 
  
Uma das principais missões da SRPE é trabalhar para 
tornar a radiologia mais atualizada, os radiologistas 
melhor treinados e felizes. Assim, consequentemente, 
poderemos dar um bom atendimento humanizado aos 
nossos pacientes, comentou Dra. Maria de Fátima 
Vasco Aragão, Presidente.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                         
 
 
 
                     
 
                  “XXVII Curso de Imagem da Mama” e a “XX Jornada de Radiologia de Pernambuco” 
 
    Esse ano foi um recorde de inscrições de trabalhos científicos, com 32 resumos inscritos entre trabalhos originais, 
ensaios pictóricos e relatos de casos, sendo selecionados 24 para apresentações orais . Os trabalhos foram avaliados 
e pontuados, de forma imparcial e justa, por uma banca composta por três jurados 
 - Dr. Eduardo Just,  
 - Dr. Edison Barros  
 - Dra. Natacha Calheiros  
-  sob a moderação de Dra. Ana Karina Brizeno. 
Os primeiros lugares foram premiados com uma 
inscrição do Congresso Brasileiro de Radiologia 
patrocinado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e 
com um módulo da Pós-Graduação de 
Neurorradiologia patrocinado pelo IES, Ensino Médico; 
e os segundos colocados, com livros de 
radiologia patrocinados pela Livraria Ciências 
Médicas.  
 

 
Trabalho Original : 
 
1.   CONCORDÅNCIA INTER-OBSERVADOR NA 
INTERPRETAÇÃO DE RADIOGRAFIAS DE TÓRAX 
EM CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE 
PNEUMONIA  – apresentado por Dra. Maria Anáide 
Abreu e Lima - IMIP; 
 
Ensaio Pictórico : 
 
1. ASPECTOS DE IMAGEM DA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA NA OSTEONECROSE: ENSAIO 
ICONOGRÁFICO –  
Sousa, R.M.G.; Ferreira,P.N.C.; Duarte, 
A.B.G.; Filho, E.S.A.; Bezerra E.S.; Lopes, 
A.K.B.F.,  

apresentado por  Dra. Ana Beatriz Duarte – Hospital 
da Clínicas; 
 
2.  ASPECTOS DE IMAGEM DA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA NAS LESÕES PROSTÁTICAS 
SEGUNDO PIRADS V2: ENSAIO 
ICONOGRÁFICO  –  Sousa, R.M.G.; Holanda, 
V.C.L.; Machado, C.C.; Duarte, A.B.G.; Alencar, 
N.R.; Lopes, A.K.B.F., apresentado  por  Dra. Rafaela 
Gomes – Hospital da Clínicas;  
 
3. AVALIAÇÃO POR IMAGEM DA VEIA CAVA 
INFERIOR E SEUS RAMOS – VARIANTES DA 
NORMALIDADE E PATOLOGIAS MAIS COMUNS –
Magalhães, KAA; Ribeiro, SC; Bezerra, ES; 
Albuquerque Filho, ES; Litvin, 
S; Lopes, AKBF,   apresentado por  Dra Kassia 
Magalhães - Hospital Português 
 
Relato de Caso : 
 
1. COCCIDIOIDOMICOSE PULMONAR EM 
PERNAMBUCO: RELATO DE TRÊS 
CASOS – Machado,C.C.; Sousa, R.M.G.; Holanda,V.
C.L.;Cunha,P.C.P.; Lopes,A.K.B.F..; Rodrigues, M.A.
A., apresentado por  Dra Camila Cardoso - Hospital 
das Clínicas; 
 
2. OSTEOSSARCOMATOSE: RELATO DE CASO –  



Sousa, R.M.G.; Holanda, V.C.L.; Machado, 
C.C.; Nogueira, L.D.O.; Bezerra, E. S. Lopes, 
A.K.B.F.,  
apresentando por  Dra Rafaela Gomes - Hospital 
das Clínicas; 
 

3. HERNIA INTERCOSTAL INVERTIDA DE TECIDOS 
MOLES DA PAREDE TORÁCICA: RELATO DE 
CASO – Ferreira, T.V.S.; Alves, H.T.C.;Pinto, 
M.M.; Florentino, F.A.S; Bezerra, E.S.; 
Lopes, A.K.B.F., apresentado por  Dra Thalitta 
Vieira - Hospital das Clínicas. 



 

 

 

 



 

 
A residente Luziany Araújo, do Hospital Barão de  
Lucena,foi uma das finalistas do Prêmio Imagine 2017,  
sendo contemplada com um exemplar impresso 
do Tratado de Radiologia do INRAD. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Com 22 anos, o curso de Educação Continuada 
da SRPE tem como objetivo principal 
complementar o conteúdo teórico das residências 
e dos Cursos de Aperfeiçoamento de Radiologia 
do estado de Pernambuco, passando a ser 
aderido por todas as residências médicas no 
estado. 
 
Em 2017,  a SRPE fez uma reestruturação do 
tradicional Curso de Educação Continuada 
semanal da SRPE. "Condensamos as aulas 
apenas em um dia (nas terças-feiras). Além 
disso,  a SRPE passou a trabalhar em maior 
sintonia e conjuntamente com os Coordenadores 
de cada Residência Médica, fornecendo a 
frequência da presença dos seus residentes 
continuamente. Assim, está havendo uma 
participação assídua dos residentes que estão 
aproveitando mais esse curso disponível em 

Pernambuco, num momento que 
é importantíssimo para o aprendizado deles.  O 
Curso de Educação Continuada da SRPE 
continua a ser presencial e esse é um grande 
diferencial, ressalta Dra Maria de Fátima Aragão. 
"Sendo um curso presencial existe um maior 
contato dos futuros radiologistas (residentes e 
aperfeiçoandos) com seus colegas de outros 
serviços, bem como com os nosso grandes 
mestres da radiologia de Pernambuco na sala de 
aula da sede da própria SRPE. Ser presencial 
agrega um valor enorme ao tradicional Curso de 
Educação Continuada da SRPE porque aumenta 
o vínculo dos jovens que são o futuro da 
Radiologia Pernambucana com a Instituição além 
de aumentar a amizade entre os residentes e 
seus professores", ressalta a Dra Maria de 
Fátima Aragão Presidente.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             
                             
 
 



 
 
DIA DO RADIOLOGISTA CELEBRADO PELA SRPE COM 
HOMENAGEM E PREMIAÇÔES 
 
Na noite do dia 07 de novembro de 2017 no Restaurante 
Solar do Ouro no JCPM Trade Center em Recife-PE foi 
comemorado o Dia do Radiologista. 
 
Estiveram presentes a Diretoria Executiva da SRPE, Ex 
Presidentes da SRPE, Coordenadores de Residência, 
associados da SRPE e Médicos Residentes/Aperfeiçoandos 
do primeiro, segundo e terceiro ano. 
 
Durante a solenidade Drª Maria de Fátima V. Vasco Aragão - 
Presidente da SRPE -fez uma Retrospectiva sobre as 
conquistas da SRPE em 2017 do ponto de vista científico, 
financeiro e de defesa profissional, com a graça de Deus. 
Falou sobre a Programação Preliminar para 2018 estando 
incluída a Jornada Pernambucana e Curso de Imagem da 
Mama que serão realizados juntamente com a Jornada 
Norte Nordeste do CBR nos dias 15 e 16 de junho de 2018. 
Em junho de 2018 a SRPE estará recebendo o Professor 
vistante internacional da "American Society of 
Neuroradiology" (ASNR) pelo " Programa de Extensão da 
Anne G. Osborn"  que passará 10 dias participando das 
atividades da SRPE e visitando Universidades e 
Residências em radiologia de Pernambuco. O Professor 
visitante da ASNR é o Prof. Dr. Carlos Zamora da 
Universidade da Carolina do Norte (USA). 
 
Após a s palavras de Drª Fátima Aragão foram entregues os 
certificados aos Médicos Residentes/Aperfeiçoandos 
Laureados do 1° ano/2017 os Doutores: Tatiana Moreira 
Fonseca do Hospital das Clínicas da UFPE (1° lugar), Mirela 
Seabra Melo Correia do Hospital das Clínicas da UFPE (2° 

lugar) e Mirella Furtado de Vasconcelos Lopes do IMIP (3° 
lugar). 
 
Os Médicos Residentes/Aperfeiçoandos do 2° ano foram os 
doutores: Diego Felipe R. de Souza do Hospital da 
Restauração (1° lugar), Mariana Vasconcelos Santos do 
Hospital da Restauração (2° lugar) e Maria Lua Sampaio do 
IMIP (3° lugar). 
 
Os Médicos Residentes/Aperfeiçoandos laureados foram 
premiados com uma inscrição para a XXI Jornada 
Pernambucana de Radiologia e XXVIII Curso de Diagnóstico 
por Imagem da Mama e XXVIII Jornada Norte-Nordeste de 
Radiologia. 
 
Foram ainda entregues os Certificados de Conclusão aos 
Médicos Residentes/Aperfeiçoandos do 3° ano. 
 
A homenagem deste ano como Membro Honorário da SRPE 
foi para a Professora Doutora Maria Lúcia Soares - AL. A Drª 
Maria Lúcia Soares é foi homenageada pela grande 
contribuição prestada ao Brasil e ao estado de Pernambuco. 
Ela treinou centenas de radiologistas brasileiros e dezenas 
de radiologistas pernambucanos quando trabalhava na Med 
Imagem de Sâo Paulo (Hospital Beneficencia de São Paulo). 
Hoje a professora Maria Lucia Soares reside no estado de 
Alagoas e continua dedicada ao ensino como Professora de 
Radiologia em Maceió na UFAL  e de Medicina no Centro 
Universitário CESMAC.Recebeu um placa das mãos do Dr. 
Adriano Hazim e flores da Dra Ivone Caseca que foram seu 
alunos quando residentes e estagiários. 
 
Durante a cerimônia foi servido um coquetel aos presentes e 
ao término foi servido um jantar com música ao vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comemorações do Dia do Radiologista - Discurso de Drª 
Maria de Fátima V. Vasco Aragão (Presidente da SRPE 

Drª Maria de Fátima V. Vasco Aragão (Presidente da SRPE), 
Dr. Stepheson Santana (Sócio da SRPE), Professora Drª 
Maria Lúcia Soares - AL (Homenageada), Dr. Paulo 
Fernandes Vieira de Andrade (Vice-Presidente da SRPE), Drª 

Ivone Martins Caseca ( 2ª Secretária da SRPE) e Dr. 
Adriano Hazin (Sócio da SRPE). 

 

HOMENAGEM A PROF. DRA. 

MARIA LUCIA SOARES (AL)  

DIA DO RADIOLOGISTA 



 
 
 
 
 
 
A Comissão de Honorários Médicos de Pernambuco tem uma parceria muito próxima com a 
Sociedade de Radiologia de Pernambuco, o que tem trazido frutos promissores nas diversas 
negociações com as operadoras de Planos de Saúde desde 2013.

Todo esse trabalho e conquistas só foi possível devido ao entendimento dos colegas que só unidos 

teriam força para requerer uma remuneração justa pelo seu trabalho, com reajustes periódicos, 

conforme prevê a Lei 13.003/2014, que trata sobre as regras de contratualização entre prestadores 

e operadoras. 

Houve recentemente mais uma vitória da Comissão de Honorários Médicos de Pernambuco / 

SRPE, que, eventualmente, poderá servir de subsídio ao trabalho de outras comissões. 

Há cerca de pouco mais de um ano, uma grande operadora de planos de saúde descredenciou 

um dos serviços mais tradicionais na área de Imaginologia em Recife, sendo revertido. 

Daqui queremos tirar a mensagem que a busca do diálogo deve ser permanente e que a união da 

categoria deve ser sempre buscada para a maior valorização da mesma. 

Sigamos em frente, 

 Mário Fernando Lins / Maria de Fátima Aragão / Álvaro Campos 

Pres. da CEHM-PE  / Pres. da SRPE / Dir. Def. Prof. da SRPE 

 

Álvaro Campos, Mário Lins, Fátima Aragão, Jerusa Ávila (representante de Lucilo Ávila), Leon Berenstain, Boris 

Berenstein, Lina Soares, Beatriz Maranhão e Marcos Miranda



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONGRESSO EUROPEU DE RADIOLOGIA 
VIENA – ÁUSTRIA 

2018 
 

28 de Fevereiro a 4 de Março em Viena!! 

 

O FUTURO DA RADIOLOGIA 

ESTÁ NA JUVENTUDE! 

SYMPOSIUM 
NEURORADIOLOGICUM 
O Mundial de Neurorradiologia 

 
- TAIPEI TAIWAN 19 - 24/03/2018 
 
 
- NOVA YORK EM 2022 
 

ESOR – EUROPEAN SCHOOL OF 
RADIOLOGY - CBR 

 
  
EM AGOSTO DE 2018 NO 
RECIFE! 
 
 
NÃO PERCA ESSA 
OPORTUNIDADE! 



 

 

 

 

 

 

                           

 

São inúmeras vantagens em se associar a SRPE, Confira em nosso site e fique por dentro de todos 

as nossas atividades 2017/2018, ou ligue (81) 3423-5363/ E-mail: contato@srpe.org.br. 

 

- Desconto no Simpósio Internacional de Oncologia da SRPE 

- Desconto de 50% na Jornada Pernambucana 

- Participação gratuita no Clube da Imagem / Radiopizza 

- Curso de educação continuada mensal 

- Desconto de 50% nos eventos internacionais da SRPE 

- Ser membro correspondente da Sociedade Europeia de Radiologia (ESR)- Revista Científica gratuita 

- Desconto no congresso Europeu de Radiologia em Viena (Áustria)    

- Contribui em defesa da união da classe dos Radiologistas 

- Outros eventos científicos em desenvolvimento (Fique atento em nossas postagens) 

 

 

 
 

Dr. Carlos Zamora is Assistant Professor of Radiology 
– The University Of North Carolina at Chapel Hill. 
 
14 a 15 de julho de 2018 
GOLDEN TULIP RECIFE PALACE- BOA VIAGEM 



 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA DA SRPE 
 
 
 
 
 

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:  Desdra Macedo 
 
1º Secretária:      Andrea Farias de Melo 
 
2º Secretária:      Ivone Martins Caseca 
 
1º Tesoureira:      Taciana Pereira Andrade 
 
2º Tesoureira:      Alessandra Mertens Brainer de Queiroz 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
A SRPE TRABALHA PARA VOCÊ 

A SRPE CONTA COM VOCÊ 
 

PARTICIPE!!!!!! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


