SOCIEDADE PORTUGUESA DE RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR
CNR 2014 – XII Congresso Nacional de Radiologia

Caro(a) Colega:
Em nome da Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear
(SPRMN) é um grande prazer convidá-lo(a) a participar no XII Congresso
Nacional de Radiologia, que este ano decorrerá de 7 a 9 de Maio em Tróia no
Centro de Conferências do Tróia Design Hotel.
O dia 7 de Maio está reservado aos Cursos Pré-Congresso com componente
teórico e interativo, de casos clínicos.
Os participantes podem optar pelo curso de um dia MRI Masterclass sobre
ressonância magnética abdominal, vascular, cardíaca e de cabeça e pescoço,
com a participação de radiologistas de renome, nacionais e estrangeiros.
Em simultâneo, ocorrerão dois cursos de meio-dia cada, um sobre Radiologia
Convencional - “A Radiologia Esquecida” e outro sobre Radiologia de Urgência
em Pediatria. Mais uma vez teremos colegas experientes a tratar de dois temas
tão importantes da Radiologia, em que existem algumas lacunas formativas,
que pretendemos ajudar a colmatar.
O CNR 2014 terá como temas nucleares um programa científico em sessões
paralelas de Radiologia de Urgência e Radiologia em Oncologia.
Serão debatidos os mais recentes avanços nestas áreas da Radiologia com a
colaboração de radiologistas nacionais e estrangeiros, uma vez mais com a
colaboração científica da Sociedade Espanhola de Radiologia Médica
(SERAM), bem como do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e da
Sociedade Paulista de Radiologia (SPR).
Como é habitual decorrerá em simultâneo a exposição científica composta por
posters eletrónicos, como mostra da produção científica dos radiologistas
portugueses e a exposição técnica como montra da nossa indústria.
O local do congresso - Península de Tróia, está repleto de atrações que
merecem ser visitadas, desde as praias arenosas magníficas, a beleza natural
e os golfinhos no Sado, além da riqueza arqueológica das ruínas romanas e
ótimos locais de convívio e relaxe.
Por tudo isto consideramos reunidas as condições para celebrar a Radiologia
Portuguesa com a presença e a participação ativa de todos.
Bem-vindos a Tróia, ao CNR 2014!
Alberto Vieira
Presidente da SPRMN

