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Prova prática de Título

Realizou-se em 16 de agosto, no Hotel Maksoud
Plaza, em São Paulo (SP), a segunda etapa do exame
de suficiência para concessão do Título de Especialista
em Diagnóstico por Imagem com atuação exclusiva em
Angiorradiologia e Radiologia Intervencionista. Esta
avaliação foi realizada pela Sociedade Brasileira de
Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular
(Sobrice), conjuntamente com o Colégio Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), sendo
outorgada pela Associação Médica Brasileira (AMB).
Neste ano, além dos médicos que realizaram sua
formação em território brasileiro, também puderam
realizar as provas os médicos com formação no exterior,

desde que comprovassem sua formação por meio da
apresentação de declaração em língua nativa e com a
devida tradução certificada e juramentada.
O exame de suficiência é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes da programação anual da Sobrice.
A entrada de novos especialistas todos os anos nos fortalece perante as sociedades médicas, bem como ajuda
a Sobrice a divulgar os procedimentos, defender os
direitos dos profissionais, orientá-los a lutar pelo reconhecimento dos diversos procedimentos junto à AMB,
aos planos de saúde e ao Ministério da Saúde.
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ATUALIZADO NO CONTEÚDO E NA FORMA DE ESTUDAR.
UMA EXPERIÊNCIA
COMPLETA.
O PRORAD mescla a praticidade da educação a
distância com os benefícios do Secad – Sistema
de Educação Continuada a Distância, em que o
profissional inscrito tem acesso a conteúdos
atuais, dinâmicos e de rápida compreensão, com
a vantagem de poder estudar quando e onde
quiser.

ATUALIZADO:

FLEXÍVEL:

PRÁTICO:

CERTIFICADO:

Conteúdo atual baseado em
casos clínicos.
Receba o material em casa.

PRORAD
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

www.secad.com.br
info@secad.com.br
(51) 3025.2550

Estude quando e onde quiser.

120 horas de atualização profissional. Outorgado pelo CBR.
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