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Figura 3 – Prof. Doutor 
Filipe Caseiro Alves, 
Presidente da SPRMN e 
Dra. Graça Correia. 
Sessão de Homenagem
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Figura 2 – Dr. Francisco 
Abecasis, Prof. Doutor 
Filipe Caseiro Alves, 
Presidente da SPRMN, Dr. 
Armando Lacerda e Dra. 
Graça Correia. 
Sessão de Homenagem

Figura 1 – Exposição técnica. Átrio do Auditório do CHUC

Figura 4 - Auditório do CHUC - IX Jornadas Temáticas da SPRMN 

De 12 a 14 de novembro de 2015 decorreram, em Coimbra, as 
IX Jornadas Temáticas da SPRMN / IV Jornadas Ibéricas de 
Radiologia. Estas reuniões organizadas pela SPRMN, a cada 
2 anos, têm como objetivos: - a revisão das características 
radiológicas de um grupo de patologias; e também, - a 
atualização em inovações técnicas e em novas aplicações dos 
métodos radiológicos.
Os temas desta vez escolhidos foram a radiologia do Tórax 
e a radiologia Cardiovascular. Tratam-se de temas muito 
abrangentes e em que os progressos técnicos possibilitaram 
novas abordagens diagnósticas e terapêuticas. 
No primeiro dia as sessões versaram sobre: - evolução 
das técnicas seccionais de imagem; - doença pulmonar 
intersticial; - pneumopatias inalatórias e iatrogénicas; e, - 
radiologia torácica na criança. No segundo dia abordou-se: - 
a infeção pulmonar; - novas perspetivas em imagem torácica; 
- Ressonância Magnética e Tomografia Computorizada 
cardíacas. No terceiro e último dia das jornadas aprofundou-
se a importância da radiologia no diagnóstico e no seguimento 
do cancro do pulmão.  
Destacamos a colaboração com a SERAM na composição do 
programa, a colaboração do Prof. Dr. Mathias Prokop que 
proferiu uma palestra sobre avanços recentes em Tomografia 
Computorizada e a participação Prof. Dr. Jürgen Biederer 
que realizou várias palestras e contribuiu na discussão de 
vários casos clínicos de RM torácica.   

Como tem sido habitual em Jornadas anteriores, a SPRMN 
aproveita esta reunião para homenagear um dos seus mais 
destacados sócios. Desta vez a nossa Sociedade prestou o 
merecido tributo à Dr.ª Graça Correia.
Contámos com 189 inscritos. As Jornadas foram bastante 
participadas. A utilização de televoto possibilitou uma estreita 
interação com o público na discussão dos casos clínicos. 



Figura 6 – Entrega de Prémio melhor Comunicação Oral. Prof. Doutor 
Filipe Caseiro Alves, Presidente da SPRM e Dra. Carina Ruano, premiada.

Figura 5 – Exposição técnica. Átrio do Auditório do CHUC
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Foram efetuadas 138 comunicações livres sob a forma de 
poster das quais foram selecionadas 9 para apresentação oral. 
A melhor comunicação “TC Torácica na esclerose sistémica: 
diferenças entre a forma difusa e limitada” apresentada pela 
Dr.ª Carina Ruano, foi premiada com a inscrição no curso 
AIRP a realizar nos EUA; e, foi ainda atribuída uma menção 
honrosa à Dr.ª Ana Sofia Moreira pelo trabalho “Avaliação 
dos dispositivos médicos no radiograma de tórax na Unidade 
de Cuidados Intensivos do CHA (Faro).
Como a periodicidade não tem falhado e o local também 
não! Fica combinado encontro para novembro de 2017 em 
Coimbra, para as X Jornadas Temáticas da SPRMN!

Figura 7 – Entrega de Menção Honrosa. Dr. António J. Madureira, 1º Vice-
Presidente da SPRMN, Dr. Hugo Marques, Secretário-Geral da SPRMN e 
Dra. Ana Sofia Moreira, premiada.


