
REAL HOSPITAL PORTUGUÊS – REAL IMAGEM

O  Serviço de Radiologia e Diagnóstico por imagens do Real Hospital Português de 
Pernambuco oferece 10 vagas dentro do programa de Aperfeiçoamento em 
subspecialização nível 4 em Radiologia e Diagnóstico por imagens credenciado pelo 
Colegio Brasileiro de Radiologia (CBR). 

O treinamento é de 1 ano e contempla as áreas de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética, iniciando-se em Março de 2019 e terminando no final de 
fevereiro do ano seguinte. Os estagiários são divididos em três turmas e passam por 
um rodízio de uma semana cada com os preceptores dos três grandes grupos(neuro, 
corpo e músculo-esquelético) no primeiro mês de estágio, observando a forma de 
analisar e laudar dos preceptores.

A partir do segundo mês, cada turma fica durante três meses num rodízio de um dos 
grandes grupos(corpo, neuro ou músculo-esquelético), rodando a cada três meses 
para o próximo grande grupo ainda não passado. Nesses rodízios, os estagiários são 
responsáveis pelos pré-laudos de pacientes internados e de ambulatório, sendo os 
exames corrigidos no mesmo dia pelos preceptores. O rodízio dos dois meses finais é 
dividido entre os estagiários, desde que todos passem por todas as três grandes 
áreas.

Cada estagiário é responsável por pelo menos um horário de 6 horas por semana na 
emergência(exames de TC e RM). Esses laudos são supervisionados pelos 
preceptores.

O acompanhamento e realização de biópsias e drenagens percutâneas guiadas por 
tomografia computadorizada é optativo para os estagiários. 

Coordenadores
Henrique Queiroga Cartaxo
Gustavo Simões Soares

Inscrições
Até 16 janeiro de 2019. Encaminhar e-mail: admcartaxo@hotmail.com solicitando 
ficha de inscrição e  identificação referindo interesse em participar do programa de 
aperfeiçoamento em subspecialização nível 4 em Radiologia e Diagnóstico por 
imagens. 

Processo seletivo
Prova: 19 de Janeiro de 2019 (sábado 8:00h ás 12:00h)
Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4760 - Paissandu, Recife - PE, 52010-040 
(Biblioteca do Real Hospital Português)

Informações
Contato: (81) 3416-1223 
E-mail: admcartaxo@hotmail.com
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