
JORNAL DA SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO PARANÁ

A Jornada foi realizada de 04 a  06 de
novembro, na sede da Associação
Médica do Paraná, em Curitiba. Recebeu
a presença de convidados de renome
nacional e internacional. O Presidente de
Honra foi o Dr. Ênio Rogacheski, ex-
Presidente da SRP.  Páginas 9 a 13.

 

EDITORIAL - NOSSO JORNAL
A partir desta edição faremos do
tradicional Jornal da SRP um dos
nossos principais meios de
comunicação. Confira no Editorial da
Dra. Dolores Bustelo, Presidente da
SRP; e do Dr. Adriano Nogueira,
diretor de Divulgação da atual
gestão. Páginas 3 e 4. 
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DRA. SIMONY ZERBATO É A 

NOVA PRESIDENTE DA SRP
A médica foi
eleita em chapa
única para o
Biênio 2023/2024
A eleição ocorreu
na Jornada
Paranaense de
Radiologia e ela
sucederá a Dra.
Dolores Bustelo. 

ENCONTROS MEMORÁVEIS
O 91º Encontro de Radiologia do
Paraná, realizado em setembro, em
Jurema, foi memorável, assim como
o realizado na cidade de Ponta
Grossa, em março. 
Páginas 14, 15 e 16.

 

Páginas 5 e 6.



JORNAL DA SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO PARANÁ

Site - www.srp.org.br
Instagram - @srp_radiologia
Facebook - sociedaderadiologiaparana
Boletim Eletrônico - SRP em Ação
Twitter - @RadiologiaSrp
Spotify - Podcasts da SRP

O Jornal da SRP retorna agora
virtualmente, juntamente com os nossos
meios de comunicação. 

Curta, comente e compartilhe nossos
conteúdos.

EXPEDIENTE
A SRP é uma Sociedade de
Especialidade Médica reconhecida
pela Associação Médica Brasileira e
pelo Conselho Federal de Medicina
e filiada ao Colégio Brasileiro de
Radiologia. Conta com sede própria
situada an Rua Padre Anchieta,
2310 – 14º andar, Ed. La Défense
CEP 80.730-000 – Bigorrilho
Curitiba – Paraná 
Telefone: (41) 3568-1070 e (41) 9288-
1738 (WhatsApp). 
Secretária: Ana Telles

N o v e m b r o   d e  2 0 2 2

ATUAL DIRETORIA

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

Presidente - Dra. Dolores Bustelo
Vice-Presidente - Dr. Lucas Calafiori
Primeira Secretária - Dra. Andrea Trippia
Segundo Secretário - Dr. Renato Maroja
Primeiro Tesoureiro - Dr. Marcelo Barbosa
Segunda Tesoureira - Dra. Linei Urban
Diretor de Defesa Profissional - Dr. Arthur Maurício Vieira
Diretora Cultural - Dra. Flávia Prestes Virmond
Diretora Científica - Dra. Simony Zerbato 
Diretor de Divulgação - Dr. Adriano Barbosa Nogueira
Presidente do Clube de Radiologia - Dra. Simony Zerbato
Comissão de Residente do Ano -  Dr. Danny Warszawiak
Presidente do Conselho Consultivo - Dr. Oscar Afonso Fonzar

JORNAL DA SRP/NOVEMBRO DE 2022
Diretores: 

Dr. Adriano Nogueira (Diretor de Divulgação)
Dra. Dolores Bustelo (Presidente)

Jornalista responsável: Jorge Javorski (Sindijor/PR 1103)
 



O retorno da publicação do Jornal da
Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem do Paraná - SRP é motivo de grande
satisfação e orgulho para os Radiologistas do
nosso Estado. Em formato virtual e mensal,
este Jornal renasce como uma poderosa
ferramenta de comunicação entre os
membros associados da entidade, bem como
para todos os Radiologistas e
Ultrassonografistas do Paraná e para as
Empresas da área de Diagnóstico por
Imagem. 

O Paraná tem uma Radiologia forte e isto fica
ressaltado na competência profissional dos
Radiologistas e Ultrassonografistas, e também
na qualidade excepcional do parque
tecnológico na área de Diagnóstico por
Imagem em nosso Estado. Com toda certeza,
não existe mais diferenciação entre a
Radiologia da Capital Paranaense e a
Radiologia de todas as outras cidades. Somos
uma única Radiologia, forte, competente e em
constante modernização e atualização.

A competência dos Radiologistas do Paraná
transcende fronteiras Estaduais e Nacionais,
sendo muitos reconhecidos fora do Brasil. 
Palestrantes Paranaenses em Congressos
Nacionais e Internacionais demonstram este
potencial da Radiologia do nosso Estado.
A formação acadêmica dos Residentes de
Radiologia em nosso Estado é excepcional e
se traduz na qualidade ímpar dos profissionais
aqui formados, que praticam a Radiologia em
sua excelência.

Nossa Radiologia 
elevada a novo patamar

DRA. DOLORES BUSTELO,
PRESIDENTE DA SRP.

DR. ADRIANO NOGUEIRA,
DIR. DE DIVULGAÇÃO DA

SRP.

EDITORIAL



A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná é uma
filiada do Colégio Brasileiro de Radiologia e recebe apoio incondicional do
CBR. 

Dentre os objetivos de nossa Sociedade, ressaltam-se o fortalecimento e
proteção da Radiologia e dos Radiologistas, a promoção de diversos
eventos Científicos, o relacionamento e apoio mútuo com as Empresas da
área de Diagnóstico por Imagem.
 
A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná está em
constante modernização e atualização, tendo realizado eventos científicos
virtuais e presenciais, criado e fortalecido suas redes sociais (Site,
Facebook, Instagram, Twitter), implementado os Podcasts e também
desenvolvido sua área restrita no Site da SRP, exclusiva para membros
adimplentes. 

Publicações frequentes nas mídias sociais, compartilhamento de
informações de interesse da classe radiológica, e o desenvolvimento da
Newsletter SRP em Ação colocam a Sociedade de Radiologia do Paraná
em contato direto com os Radiologistas, Ultrassonografistas e Residentes
de Radiologia.

O retorno da realização da Jornada Paranaense de Radiologia e as diversas
reuniões do Clube de Radiologia do Paraná são motivos de orgulho para a
nossa Sociedade.

Os laços que unem os Radiologistas do Paraná são fortes e remontam a
longa data. Nossa base é sólida, está sobre a nossa história que foi escrita
por brilhantes Radiologistas e ex-Presidentes da Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem do Paraná.

A competência dos Radiologistas do
Paraná transcende fronteiras
Estaduais e Nacionais, sendo muitos
reconhecidos fora do Brasil. 

EDITORIAL (CONTINUAÇÃO)



A Dra. Simony Zerbato participa há mais de 10 anos da vida associativa da
entidade. Destacou que, tão logo se mudou para Paranavaí, no interior do
Paraná, criou amor pela Sociedade e, em especial pelo Clube de
Radiologia do Interior, do qual é Presidente, acumulando o cargo de
Diretora Científica da SRP. 

Em seu discurso, a Dra. Simony falou em "gratidão e confiança".
Agradeceu a todos os que impulsionaram e valorizaram a Sociedade e a
Radiologia do Paraná. 

Fez um agradecimento especial à atual Presidente, Dra. Dolores Bustelo, a
quem considera uma referência para os radiologistas. Acrescentou a
importância de dar continuidade ao trabalho realizado pela atual gestão.
Finalizou, considerando prioritário todos "fortalecermos a Radiologia".

A eleição foi
realizada logo após
a Sessão Solene de
Abertura da 14ª
Jornada Paranaense
de Radiologia, tendo
como Conselheiro
Consultivo o Dr.
Sebastião
Tramontin, ex-
Presidente da SRP. 

SRP elege Diretoria; a Dra.
Simony Zerbato é a Presidente

ELEIÇÕES NA SRP



DIRETORIA ELEITA
DRA. SIMONY ELISA
ZERBATO
Presidente Vice-presidente

DRA. LINEI
URBAN

Segundo secretário

DRA. ANDREA
CIANFARANO
Primeira Secretária

DR. FLÁVIO 
GAVA

Segundo tesoureiro

DR. LUCAS 
CALAFIORI
Primeiro tesoureiro

DR. ADRIANO 
NOGUEIRA  

Dir. Cultural 

DRA. CÁTIA 
FURLAN
Dir. Defesa Profissional

DRA. FLÁVIA
VIRMOND

DRA. DÉBORA
BERTHOLDO
Dir. Científica

DRA. DOLORES
BUSTELO

DR. LUCAS 
CALAFIORI
Pres.  do Clube de 
Radiologia do Interior

DRA. DOLORES
BUSTELO 
Pres. do Conselho 
Consultivo

Dir. de Divulgação

MARIA FERNANDA
CABOCLO
Comissão do
Residente do Ano



A Dra. Dolores Bustelo, médica
radiologista, presidente da Sociedade
de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem do Paraná (SRP), recebeu o
"Prêmio Mundial do Image Gently"
(Butterfly Award), em reconhecimento
por suas ações em prol da Proteção
Radiológica em crianças.

O anúncio foi feito nesta segunda-
feira (28 de novembro), pelo Dr.
Donald Frush, Presidente do Image
Gently, em Chicago, durante o RSNA,
o maior Congresso Mundial de
Radiologia, com 85 mil participantes.
É a primeira vez que este prêmio é
concedido para um especialista da
América Latina.

Dra. Dolores Bustelo recebe
prêmio mundial em Radiologia
do Image Gently

Dentre as ações realizadas está a Campanha de divulgação dos conceitos do
"Image Gently", que é uma Campanha Mundial de Proteção Radiológica, para
todos os Médicos Brasileiros, por meio da Campanha Nacional realizada pela
Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia
- CBR.

A iniciativa conta com o apoio de diversas entidades nacionais e
internacionais, dentre as quais a Associação Médica Brasileira - AMB; e o
Conselho Federal de Medicina - CFM. O objetivo da iniciativa levou
informações de Proteção Radiológica para 450 mil Médicos Brasileiros. 
Confira mais informações pelo site www.imagegently.org

RECONHECIMENTO

http://www.imagegently.org/


Os dois Radiologistas paranaenses receberam a Medalha de Ouro durante
o Congresso Brasileiro de Radiologia, promovido pelo CBR.

A Dra. Dolores Bustelo recebeu a medalha por parte do seu pai e também
médico Dr. Francisco Bustelo Calvo; e o Dr. Ênio Rogacheski (ex-Presidente
da SRP), recebeu a sua medalha do Dr. Dante Escuissato (segundo vice-
Presidente do CBR). 

A cerimônia de entrega das medalhas de ouro contou, ainda, com o
prestigiamento dos Drs. César Tramontin (ex-Presidente do CBR e ex-
Presidente da SRP); do Dr. Valdair Muglia (Presidente do CBR) e do Dr.
Dante Escuissato (vice-Presidente do CBR). Confira as fotos. 

CBR presta homenagem ao Dr.
Ênio Rogacheski e à Dra.
Dolores Bustelo

RECONHECIMENTO



SRP realiza o seu mais
importante evento científico 
Curitiba foi sede, nos dias 04 a 06 de novembro, da 14ª Jornada Paranaense
de Radiologia. O evento organizado pela Sociedade de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP), com o apoio do Colégio Brasileiro
de Radiologia (CBR), teve como Presidente de Honra o Dr. Ênio Rogacheski,
considerado pelos seus pares como um dos Radiologistas mais respeitados
do país. 

A Jornada teve convidados de renome nacional e internacional. Entre eles, o
Dr. Valdair Muglia, Presidente do CBR. O evento foi presencial, na sede da
Associação Médica do Paraná, em Curitiba e teve uma programação
dinâmica, com mais de 60 palestras.

A Jornada foi dividida nos seguintes módulos: Mama, Medicina Interna,
Tórax, Ultrassom, Musculoesquelético, Neurologia, Pediatria e um curso
especial "Hands On".

Radiologistas unidos
O Dr. Valdair Muglia, reconheceu a união e o respeito demonstrados pelos
radiologistas paranaenses. Palestrante da Jornada, ele fez questão de visitar
também a sede própria da Sociedade. 

Lembrou das homenagens recebidas pelo Dr. Ênio Rogacheski (ex-
presidente da SRP); e pela Dolores Bustelo, durante o Congresso Brasileiro
de Radiologia, realizado em setembro, em Florianópolis. E destacou o clima
amigável da Jornada, o que em sua opinião é "estimulante para a classe".

Eleições
A Jornada Paranaense de Radiologia marcou também a eleição da Dra.
Simony Zerbato como a próxima Presidente da SRP. Ela foi eleita em chapa
única, o que reforça a união dos Radiologistas paranaenses.   

EVENTOS



Dr. Ênio Rogacheski é o
Presidente de Honra da Jornada
O Dr. Ênio Rogacheski foi o Presidente de Honra da nossa Jornada. A sua
trajetória confunde-se com a da própria Radiologia Brasileira. O Dr. Ênio já
ocupou diversos cargos importantes a nível nacional e regional. Presidiu a
SRP e foi o organizador do 35º Congresso Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

O Congresso Brasileiro foi realizado de 12 a 14 de outubro de 2006, em
conjunto com o 10º Congresso da Sociedade Latino-Americana de
Radiologia Pediátrica (SLARP) e a 4ª Jornada Sul de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem. Estiveram reunidos na ocasião, mais de cinco mil
especialistas da América do Sul e de outros países.

O Congresso de Curitiba foi "memorável", nas palavras do Dr. Ênio.
Permanece na lembrança de muitos radiologistas brasileiros, pela esmerada
organização, não apenas da programação científica, mas também pela
inesquecível sede do evento (Embratel Convention Center) e pela
programação social, incluindo festas no “Castelo do Batel”, jantar nas
dependências anexas ao Museu Oscar Niemeyer, precedido por visita ao
próprio museu. À frente da Comissão Organizadora estiveram as Dra. Linei
Urban e Dra. Dolores Bustelo, esta última sendo responsável pela
programação e também Presidente da SLARP.

"O convite recebido por meio da Dra. Dolores Bustelo para ser o
Presidente de Honra da 14ª Jornada Paranaense de Radiologia
representa uma elevada honra, que pode ser atribuída à minha
incansável e abnegada dedicação para o desenvolvimento da Radiologia
e Diagnóstico por Imagem no Paraná, desde o período de residência
médica, participando das reuniões científicas e dos demais eventos
associativos, incluindo a participação nas Comissões Organizadoras dos
dois Congressos Brasileiros sediados em Curitiba", salientou o Dr Ênio.

EVENTOS



Galeria de fotos da Jornada
Paranaense de Radiologia

EVENTOS



Galeria de fotos da Jornada
Paranaense de Radiologia

EVENTOS



AOS NOSSOS PATROCINADORES
A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do
Paraná agradece à todas as empresas que marcaram presença
na Jornada Paranaense de Radiologia. Vocês foram
fundamentais ao êxito do evento. A nossa gratidão!

E a empresa que você representa já é patrocinadora dos
eventos da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem do Paraná? Não? Então saiba como, entrando
em contato pelo nosso fone corporativo (41)  9288-1738.

www.gruposcmedical.com.br

www.konimagem.com.br/www.dapi.com.br/

www.cetac.com.br/

www.suprimede.com.br

www.univen.com.br/

www.daanimagem.com.br/

www.personnalitevoyage.com.br

AGRADECIMENTO

SEJA TAMBÉM PATROCINADOR DOS NOSSOS EVENTOS

http://www.gruposcmedical.com.br/
https://www.konimagem.com.br/
https://dapi.com.br/
https://cetac.com.br/
http://suprimede.com.br/site/
http://www.univen.com.br/
https://daanimagem.com.br/
http://www.personnalitevoyage.com.br/


Encontros do Clube de
Radiologia fazem história 
A SRP realizou encontros do Clube de Radiologia mesmo diante das
dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Um deles teve
como sede a cidade de Ponta Grossa; e o mais recente, o resort de Termas
de Jurema. 

Ambos alcançaram bom número de público, porém o de Jurema superou
as expectativas. O evento contou com Radiologistas e Ultrassonografistas
de renome nacional e internacional. 

Foram  palestrantes em Jurema o Dr. Antônio Matteoni de Athayde, ex-
Presidente do CBR e da FLAUS (Federação Latino-Americana de
Ultrassonografia); o Dr. Abdalla Skaf, chefe do Departamento de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem do HCor (SP), especialista em Radiologia
Musculoesquelética pela Universidade de Paris V; e a Dra. Simony Zerbato,
membro do CBR e Presidente do Clube de Radiologia do Interior do Paraná
e Presidente eleita da SRP.

O evento em Jurema teve como organizadores a Dra. Simony Zerbato, a
Presidente da SRP, Dra. Dolores Bustelo e o Vice-Presidente da SRP, Dr.
Lucas Eduardo Ferreira Calafiori. 

A Sociedade contou novamente com o apoio do CBR, que além de essecial
para o êxito do encontro, ainda cedeu gentilmente três exemplares do livro
da série "Coluna Vertebral", cujos editores associados são os Drs. João Luíz
Fernandes, Francisco Maciel Júnior e Lázaro Luíz do Amaral.

EVENTOS

Os encontros do Clube de Radiologia
tornaram-se tradição na SRP,
recebendo convidados de renome
nacional e internacional. 



Galeria de fotos do Clube de
Radiologia do Paraná

EVENTOS



Galeria de fotos do Clube de
Radiologia do Paraná

EVENTOS



SRP implanta programas de 
qualidade empresarial

Seiri - senso de utilização (tornar o ambiente de trabalho menos poluído,
mais organizado e, consequentemente, mais leve); 
Seiton - senso de organização (diretamente ligado ao conceito anterior,
visa a simplificação, através do uso de etiquetas, locais visíveis de fácil
acesso a arquivos, pastas, entre outros); 
Seiso - senso de limpeza (etapa essencial que não se refere à sujeira
propriamente dita, mas à detecção de outras "sujeiras" relacionadas ao
ambiente de trabalho, tais como ruídos, má iluminação, desconforto
térmico, má manutenção de máquinas e equipamentos, entre outras
situações que provocam o estresse entre os colaboradores);
Seiketsu - senso de padronização (visa a manutenção das três primeiras
e, assim, promover a satisfação do colaborador);

A SRP implantou em 2022 dois programas de gestão de qualidade
empresarial baseados em um conceito japonês que, resumidamente,
consiste em reciclar, eliminar os excedentes. Ambos foram coordenados
pela Dra. Andréa Cristina Trippia (Primeira Secretária), foto acima, com os
apoios da Dra. Dolores Bustelo (Presidente) e Ana Telles (Secretária).

O primeiro dos programas tem como sustentação os chamados "5S" que,
traduzidos para o português significa:

1.

2.

3.

4.

   5.Shitsuke - senso de disciplina (uma peça chave entre os cinco pilares do
"5 S", considerando que o colaborador exerce papel ativo na empresa,
desempenhando o seu trabalho de forma eficiente e de qualidade).

GESTÃO



A filosofia significa reduzir, repensar, recusar, reciclar e reutilizar. A
iniciativa, também coordenada pela Dra. Andréa Cristina Trippia (Primeira
Secretária), com os apoios da Dra. Dolores Bustelo (Presidente) e Ana Telles
(Secretária).

O programa teve como principais diretrizes reduzir o consumo
(principalmente para evitar o acúmulo e jogar embalagens, trocando por
produtos a granel). Teve como foco estimular cada pessoa a refletir sobre o
que consome e de que forma, que destino dá aos resíduos, embalagens,
papéis.

Um trabalho de conscientização procurou convencer sobre produtos e
serviços que poderiam ser substituídos, recusando os que provocam danos
ao  meio ambiente e, consequentemente, à saúde das pessoas.

A reciclagem foi parte prioritária entre as diversas ações. Neste processo,
encontrou-se itens eletrônicos, entre outros, para os quais adotou-se uma
coleta diferenciada feita pela Prefeitura de Curitiba.

Por fim, o "5 R" incluiu a reutilização, que significa aumentar a vida útil de
um produto, de acordo com a Dra. Andréa. 

A reciclagem foi prioridade dos dois
programas de qualidade
implementados pela SRP, ambos
baseados em conceitos japoneses de
gestão.

"5R", outro programa baseado
em um conceito japonês

GESTÃO



 O QUE É
A doença de Alzheimer foi descrita em 1906 por Alois Alzheimer, um médico
psiquiatra e neuropatologista alemão, analisando o cérebro após a morte de
uma paciente que apresentava um quadro demencial. Alois observou
atrofia cortical generalizada mais acentuada nos hipocampos e acúmulo de
placas de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares intracelulares de
proteína tau, achados que até hoje caracterizam a histopatologia da doença
de Alzheimer. 

Os achados descritos pelo médico alemão não tiveram tantas repercussões
na época, ganhando notoriedade alguns anos depois. Hoje a doença de
Alzheimer, a causa mais comum de demência, concentra grande parte das
pesquisas em distúrbios mentais, além de grande atenção de profissionais
de saúde e da mídia. Estima-se que acima de 50 milhões de pessoas no
mundo e cerca de 1,2 milhão de brasileiros vivem com alguma forma de
demência. Com o envelhecimento da população, a projeção no mundo para
2050 é de mais de 150 milhões de casos demenciais.

Segundo o World Alzheimer Report de 2019 da Alzheimer International
Disease, muitas pessoas acreditam que demência é um envelhecimento
normal que ocorre com a idade. 

Entretanto, demência é uma síndrome clínica, que se manifesta com
sintomas de declínio cognitivo ou comportamental que interferem nas
atividades usuais ou laborais, não explicados por delírio ou distúrbios
psiquiátricos. Além da doença de Alzheimer, existem diversas causas de
demência, como a demência frontotemporal, demência vascular e
demência por corpos de Lewy. 

A doença de Alzheimer é a mais prevalente, correspondendo por cerca de
1/2 a ⅔ dos quadros demenciais. É importante, portanto, utilizar ferramentas
que permitam diagnóstico acurado da causa da síndrome demencial,
possibilitando um tratamento mais adequado.

DIAGNÓSTICO
 A neuroimagem tem avançado nas últimas décadas permitindo avaliação e
diagnóstico mais objetivo dos distúrbios demenciais. A avaliação estrutural
por ressonância magnética é ainda um dos pilares no diagnóstico
diferencial e uma importante ferramenta paraclínica para corroborar a
suspeita. 

A medicina nuclear, sobretudo com uso de radiofármacos específicos como
o PET beta-amiloide, tem ganhado espaço e dado grandes contribuições no
diagnóstico da demência. 

Mal de Alzheimer, 
um desafio à Medicina

ARTIGO CIENTÍFICO



Devido a maior disponibilidade, o FDG é o radiofármaco mais utilizado no
PET neurológico, permitindo a análise do metabolismo cerebral e sua
distribuição, podendo identificar anormalidades mais precoces, ainda sem
manifestações estruturais. 

 Já o PET beta-amiloide utiliza um novo grupo de radiofármacos que visa
identificar depósitos anormais de beta-amiloide cerebral, tendo uma alta
sensibilidade para o diagnóstico de doença de Alzheimer, ou seja, PET beta-
amiloide negativo exclui o diagnóstico de doença de Alzheimer. 

No entanto, é importante salientar que nem todas as pessoas que
apresentam depósitos de beta-amiloide tem ou irão desenvolver doença de
Alzheimer. 

Embora a medicina nuclear tenha contribuído para o diagnóstico mais
acurado das síndromes demenciais, o alto custo e a falta de disponibilidade
dos radiofármacos tem limitado seu uso.

TERAPÊUTICAS
 O uso de biomarcadores, como PET beta-amiloide e PET-tau, além de
marcadores séricos, foi fundamental no desenvolvimento de terapias
modificadoras de doença. 

Em 2021 foi aprovado o uso da medicação Aducanumab pela Food and
Drug Administration (FDA), um anticorpo monoclonal que tem como alvo a
remoção das placas de proteína beta- amiloide no cérebro nas fases iniciais,
ou seja, uma ação específica no processo fisiopatológico da doença de
Alzheimer. 

Embora o tratamento seja promissor, sua eficácia ainda é controversa, não
demonstrando efeito nas fases moderada e grave da doença. Essas
medicações necessitam de mais estudos e rigorosas avaliações de órgãos
fiscalizadores para o uso na prática clínica. 

O desenvolvimento dessas terapias, no entanto, impulsiona novos
conhecimentos e traz esperança em uma doença que conhecemos muito
do diagnóstico e temos poucas opções de tratamento. 

ARTIGO CIENTÍFICO (CONTINUAÇÃO)

Dra. Débora Bertholdo
CRM-PR 23694  
RQE 725 / RQE 30825

Dr. Bernardo Teixeira
CRM-PR 28111  
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A premiação foi uma viagem para o RSNA 2022, com passagem e estadia
oferecidas pela Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do
Paraná - SRP.

O objetivo do Programa Residente do Ano sempre foi estimular atualização
científica entre os Residentes de Radiologia do Estado do Paraná, visando
uma intensa participação dos Residentes em diversas Jornadas,
Congressos e Reuniões Científicas no decorrer do ano.

O Prêmio de viagem e estadia para o RSNA tem como objetivo ampliar
horizontes científicos, levando o Residente vencedor ao maior Congresso
de Radiologia do Mundo, o qual é realizado em Chicago e conta com mais
de 85.000 médicos participantes.
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