
 

Programação 
Coordenação: Dr. Régis França e Dr. Ralph Tavares 
Pré-requisito: CRM 

18 e 19 de junho de 2021 – 08:30 às 17:30 
 

18/06 

08:30-12:00 
Pâncreas 

Lesões císticas pancreáticas: diagnóstico, 

classificação dos achados incidentais e opções 

de conduta 
Dr. Ralph Tavares 

Adenocarcinoma pancreático: diagnóstico, 
estadiamento e aspectos pós operatórios 

Dr. Ralph Tavares 

Neoplasia Neuroendrócrina Dr. Ralph Tavares 

12:00-13:30 Almoço 

18/06 

13h30-17h30 
CHC 

Avaliação inicial por TC e RM Dr. Hilton Leão 

Liver Imaging Reporting and Data System 
(LIRADS) 

Dr. Hilton Leão 

Avaliação pós-tratamento – m-Recist, padrões de 
resposta, complicações e pitfalls 

Dr. Hilton Leão 

19/06 

08:30-12:00 

Neoplasias 

hepáticas 

raras 

Colangiocarcinoma Perihilar Dr. Ralph Tavares 

Colangiocarcinoma Periférico e outras 
Neoplasias hepáticas raras parte 01 

Dr. Ralph Tavares 

Colangiocarcinoma Periférico e outras 
Neoplasias hepáticas raras parte 02 

Dr. Ralph Tavares 

Adenomas hepáticos x HNF Dr. Ralph Tavares 

12:00-13:30 Almoço 

19/06 

13h30-17h30 
Metástases 

Conceitos - Metástases de Tumores Colorretais Dr. Regis França 

Casos Potencialmente cirúrgicos - RM sempre? Dr. Regis França 

Técnicas de Ressecção Hepática 
Dr. Regis França 

  
Este curso tem como objetivo o estudo das doenças hepáticas e pancreáticas dentro do 
cenário oncológico, focando no papel do radiologista como profissional fundamental 
dentro da tomada de decisão clínica multiprofissional. Será feita uma abordagem prática 
tanto para a análise das imagens quanto para a confecção do relatório, focado nas 
implicações terapêuticas. 

1- Para o módulo “Expositivo + Hands on Online”, o aluno terá contato com 4 horas de 

aulas teóricas acerca dos temas mencionados e também com uma prova 

comentada de 30 questões. Para receber o certificado, o aluno precisará atingir a 

meta de 80% da prova.  

2- A sessão hands on trará oportunidade para discussão de cerca de 80 exames 



 

 

práticos ao vivo através de plataforma em nuvem, na qual o aluno poderá acessar 

de casa os exames e discutir com os professores sobre achados e relatórios. O 

aluno terá acesso aos exames com 1 semana de antecedência para se preparar 

melhor para a sessão ao vivo.  


