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Dr. Bruno 
Jucá Ribeiro

Formou-se mé-
dico na Universi-
dade Federal do 
Ceará em Forta-

leza (UFC); fez residência em radio-
logia pela Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP); especialização 
em imagem do abdome na mesma 
instituição e também no DASA; e 
mestrado em radiologia (UNIFESP). 
Atualmente, é coordenador médico 
do Grupo Fleury nos hospitais São 
Luiz, onde também atua em imagem 
do abdome. Trabalha com imagem 
do abdome e US Doppler no Hospi-
tal Leforte e é preceptor no Hospital 
São Paulo (UNIFESP/EPM), Hospi-
tal Leforte e Hospital São Luiz, par-
ticipando de atividades acadêmicas e 
assistenciais com residentes.

“Acredito que fui selecionado de-
vido a um currículo coerente, com 
atividades acadêmicas, científicas 
e profissionais que refletem e, ao 
mesmo tempo, embasam uma for-
mação médica e radiológica sólida. 

Em minha carta de motivação, 
tentei expressar de forma objetiva 
e simples os motivos pelos quais 
tenho interesse no estágio na Itália 
(quais serviços eu pretendia, por 
exemplo) e como eu poderia ser 
um bom representante da SPR e da 
Fundação Bracco nesse projeto. 

Espero fortalecer e desenvolver 
habilidades em radiologia do abdome, 
especialmente em imagem do trato 

Selecionados do Diventerò esperam 
aprender com as diferenças

Foi dada a largada para a concretização do Progetto Diventerò edição 
2018/2019! Em março, os três residentes selecionados viajarão para cum-
prir a bolsa de estudos na Itália por seis semanas. Além de entender como é 
desenvolvida a Radiologia naquele país, poderão intensificar seus contatos e 
ampliar também os horizontes culturais.

Trata-se de uma iniciativa plurianual da Fundação Bracco para acompa-
nhar jovens de talento durante seu treinamento profissional, promovendo um 
percurso inovador de consolidação entre o mundo acadêmico e o do trabalho 
diário. Para cada fellow, é atribuído um mentor, que irá fornecer orientação, 
pareceres científicos e técnicos durante o período de estágio na Itália.

A parceria com a SPR foi lançada em 2015 – esta é, portanto, a 4ª edição 
do programa. Conheça a trajetória e expectativas dos selecionados!

geniturinário e próstata, áreas em 
que atuo mais. Também, vivenciar o 
cotidiano de um italiano/europeu e 
absorver essa experiência cultural.

Trata-se de uma excelente opor-
tunidade de sair da zona de con-
forto e rever planos e metas, de vi-
venciar a rotina de outros locais e 
aprender com as diferenças.”

Dra. Giovana 
Bittencourt 
Basso

Fez faculdade 
de medicina na 
Universidade Po-

sitivo, em Curitiba, e foi para São Paulo 
para ingressar na residência médica de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
na Irmandade Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo, onde hoje conclui 
o programa de aperfeiçoamento em 
Medicina Interna e Intervenção Per-
cutânea. Trabalha também como ra-
diologista nas equipes de Tomografia 
e Ultrassom no Hospital Samaritano e 
no Hospital Santa Isabel.

“Acredito que influenciou na 
minha seleção o meu interesse em 
atividades educacionais desenvol-
vidas pela SPR e por outras insti-
tuições nacionais e internacionais, 
contribuindo com apresentações e 
discussões de casos interessantes, 
conquistando algumas premiações - 
dentre elas, o 3º lugar do Concurso 
SPR-AIRP em 2016 e o melhor caso 
na disciplina de musculoesquelético 
durante o Curso AIRP -, bem como 

participando e publicando trabalhos 
em congressos como a JPR, o Con-
gresso Europeu de Radiologia (ECR) 
e o Congresso Norte-Americano 
(RSNA). Outro motivo importan-
te foi a fluência no inglês, o que é 
fundamental para realização de um 
estágio no exterior, e também meu 
conhecimento da língua e cultura 
italiana, o que contribui para boa re-
lação e comunicação no país.

Minha carta de motivação foi ba-
seada na minha trajetória durante 
a formação acadêmica, que é mar-
cada pelo interesse e comprometi-
mento, sempre buscando oportu-
nidades de estar próxima de profis-
sionais exemplares, e participando 
ativamente de eventos científicos 
relacionados à radiologia. 

Tenho certeza de que o Progetto 
Diventerò é uma grande oportuni-
dade para minha formação, princi-
palmente para agregar experiências 
e conhecimento pessoal e profissio-
nal, bem como interagir com outros 
colegas e realizar conexões acadê-
micas, e também aproveitar tudo 
que a Itália tem a oferecer, com sua 
cultura riquíssima, além da sua his-
tória, arquitetura e gastronomia.

Considero um estágio em um ser-
viço de outro país uma experiência 
de fundamental importância, po-
dendo estar em contato com profis-
sionais de referência, e com métodos 
de ensino e tecnologias diferentes do 
nosso meio, agregando conhecimen-
to científico de excelência para apli-
car na rotina diária de trabalho.”

Dr. Paulo 
Moraes 
Agnollito

É radiologista 
formado pela Fa-
culdade de Medi-

cina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) 
e tem título de especialista em Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR/
AMB). Fez um ano de fellowship em 
Imagem do Sistema Musculoesquelé-

tico no mesmo complexo hospitalar 
de sua formação, sob coordenação 
do Prof. Dr. Marcello H. Nogueira-
-Barbosa. Atualmente, desenvolve 
tese de doutorado, embasada em um 
estudo experimental com elastografia 
do sistema musculoesquelético. Está 
vinculado a uma clínica privada de 
grande porte (CEDIRP – Central de 
Diagnóstico Ribeirão Preto) e a um 
hospital universitário (HC-FMRP/
USP – Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto), 
no qual é médico assistente e precep-
tor do programa de residência em Ra-
diologia e Diagnóstico por imagem.

“Fiquei imensamente surpreso e 
contente quando recebi a notícia de 
que fui um dos finalistas. Creio que 
isto ocorreu por ter conseguido ex-
pressar sentimentos genuínos em 
minha carta de motivação. Além disso, 
acredito ter uma boa formação na área 
de Radiologia e Diagnóstico por Ima-
gem, embasada em muita dedicação 
e excelentes professores, sendo que 
um deles (Prof. Dr. Jorge Elias Ju-
nior - FMRP-USP) foi responsável por 
minha carta de recomendação.

Ressaltei que meu interesse no 
projeto resulta de sua singularidade 
ao reunir dois de meus maiores in-
teresses: o diagnóstico por imagem 
e a oportunidade de vivenciar a cul-
tura italiana. Como descendente de 
italianos, compartilho com a Funda-
ção Bracco uma de suas principais 
missões, que é exaltar e propagar a 
herança histórica e cultural da Itália. 

Espero conseguir adquirir novas 
habilidades técnicas e científicas 
na Radiologia Musculoesquelética, 
assim como desenvolver/aprimo-
rar competências socioculturais e 
interpessoais, que certamente con-
tribuirão para eu me tornar um ra-
diologista mais completo (diventare 
un radiologo più completo).

Considero projetos de inter-
câmbio como este uma excelente 
oportunidade de desenvolvimento 
técnico e interpessoal, uma vez que 
é possível aliar a prática na área de 
interesse com a intensa vivência 
cultural no país de destino.”


