
ESPRMN – Escola da Sociedade Portuguesa de Radiologia 

e Medicina Nuclear 
 

 

A Escola da Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear (ESPRMN) é um 

projeto em crescimento, cumprindo a missão da Sociedade Portuguesa de Radiologia e 

Medicina Nuclear (SPRMN) no campo da educação. 

Um dos seus principais objetivos é ajudar na harmonização da educação radiológica em 

Portugal. Com as suas atividades, a ESPRMN visa elevar os padrões da radiologia no 

campo científico, para ampliar e coordenar os recursos de ensino em Portugal e para 

ajudar jovens radiologistas a alcançar o conhecimento e as habilitações para atender às 

exigências do amanhã. 

 

Objetivos: 

• Ajudar a harmonizar a educação radiológica em Portugal 

• Apoiar a implementação do currículo Europeu para a Formação 

• Lançar um interesse pela subespecialização em radiologia 

• Servir o desenvolvimento profissional, continuando a educação radiológica 

• Ampliar e coordenar as atividades de ensino em radiologia em Portugal 

 

 

Coordenadora da ESPRMN 

Dra. Teresa Margarida Cunha 

 

 

 

Módulos da Escola da Sociedade Portuguesa de Radiologia 
13º Módulo da ESPRMN no dia 25 de Março de 2017 dedicado a Radiologia Torácica 
 
Ação de formação para internos – inscrição limitada a 25 participantes 
(preferencialmente do 4º Ano da especialidade) 
Local: sede da SPRMN. 
Dois períodos: manhã e tarde. 
Cada período: 3 conferências (30min) e 3 Workshops de casos clínicos tutelados 
(35min) ou caso clínico para relatório estruturado com diagnóstico diferencial e 
conclusões em grupos de 3-4 (discussão pública). 
Inscrição online: sprmn@sapo.pt. 
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Programa  

13º Módulo da ESPRMN 
dedicado à Radiologia Torácica 

 
Coordenadora: Dra. Paula Campos 

 

 

9:00-9:30 Cancro do pulmão l Isabel Duarte 

9:30-10:05 WS casos clinicos Isabel Duarte 

10:05-10:35 Quando suspeitar de lesão não neoplásica                                                                         
(“tumor-like lesions”) 

Paula Campos 

10:35-11:10 WS casos clinicos Paula Campos 

11:10-11:40 INTERVALO 

11:40-12:10 Cancro do pulmão II Isabel Duarte 

12:10-12:45 WS casos clinicos Isabel Duarte 

12:45-14:00 ALMOÇO 

14:00-14:30 Pulmão imunológico: Doenças do tecido conjuntivo, 
vasculites, pulmão eosinófilo 

Rui Cunha 

14:30-15:05 WS casos clinicos Rui Cunha 

15:05-15:35 Doenças intersticiais crónicas: idiopáticas, sarcoidose, p. 
de hipersensibilidade/alveolite alérgica extrínseca 

Rui Cunha 

15:35-16:10 WS casos clinicos Rui Cunha 

16:10-16:40 INTERVALO 

16:40-17:10 Pulmão e o tabaco: para além do cancro Paula Campos 

17:10-17:45 WS casos clinicos Paula Campos 

                                                                           

   


