SOBRICE

O ano de 2015 está chegando ao fim, mas
não podemos deixar de pontuar que, em meio à
crise e às adversidades políticas e econômicas de
nosso país, nossa SOBRICE alcançou algumas
conquistas, as quais queremos dividir com todos
os associados.
Realizamos, com grande êxito, o nosso tradicional Congresso Anual da SOBRICE em julho,
obtendo uma participação expressiva de congressistas, convidados internacionais e grandes expoentes nacionais, que abrilhantaram as plenárias e
também os concorridos workshops, onde ocorreram discussão de casos clínicos e ricas trocas de
experiências.
O esmero na programação científica de alto Reunião com os ex-presidentes: Alexander Corvello, Felipe Nasser, Daniel Abud
nível, marca já consagrada de nossa Sociedade, (vice atual), Ricardo Augusto Pinto (presidente atual), Valéria de Souza, Crescêncio
Cêntola, Carlos Abath, Sílvio Cavazzola (tesoureiro atual) e Ronie Piske
foi ainda mais fortalecido com a participação da
SBNR, que manteve uma plenária sobre neurointervenção,
pação de 29 candidatos para realização das provas teóricas e
concomitante à sala SOBRICE. Programa de nível internapráticas. Reiteramos o nosso muito obrigado aos coordenacional com apresentações brilhantes. Parabéns à comissão
dores do exame e aos examinadores.
científica SOBRICE-SBNR!
Neste Congresso e pela primeira vez em nossa história,
Ainda em meio ao Congresso, tivemos a realização do
tivemos a reunião do Conselho Consultivo formado pelos
concurso para obtenção do Título de Especialista em Anex-presidentes da SOBRICE, com as presenças dos doutores
giorradiologia e Radiologia Intervencionista com a particiCrescêncio Cêntola, Carlos Abath, Váleria Cardoso de Souza,
Alexander Ramajo Corvelo,
Felipe Nasser e do atual presidente, Ricardo Augusto de
Paula Pinto. Em meio a um
clima informal, pudemos
ouvir grandes experiências
vividas em gestões anteriores e sugestões sobre as
diretrizes e a vocação da
nossa Sociedade, além de
firmar o engajamento dos
conselheiros em fortalecer
cada vez mais a SOBRICE.
Nosso muito obrigado aos
ex-presidentes.
O inesperado decreto
Prova de Título realizada durante o Congresso
presidencial do “Mais Espe-
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MUITO TRABALHO E
REALIZAÇÕES

SOBRICE
zação de procedimentos (www.sobrice.org.br)
bem como de materiais provisionados para cada
tipo de intervenção, levando sempre em conta a
necessidade premente do caso. Entregamos em
mãos ao Dr. Luiz Carlos Sobania, médico coordenador desta oficina de OPME na AMB.
Outro assunto de extrema relevância para
todo o território nacional: a embolização das
artérias prostáticas para tratamento da HPB.
Em plenária do Congresso da SOBRICE, a
Dra. Cacilda, conselheira e relatora do projeto
junto ao CFM, apresentou todas as etapas até a
construção do banco de dados para que os centros cadastrados e certificados possam inserir os
Gustavo Andrade e Joaquim da Motta Leal Filho (Sobrice); Eduardo Muracca
pacientes a serem tratados e seguidos em conYoshinaga, Miguel Srougi e Alberto A. Antunes (Urologia/USP); Cacilda Pedrosa de
junto pelo urologista (titulado pela SBU) e o raOliveira (CFM); Airton M. Moreira e Ricardo Augusto Pinto (Sobrice) durante
diologista intervencionista (titulado pela SOBRIdiscussão sobre embolização de próstata
CE). Por motivos técnicos, houve um atraso na
cialidades”, que objetivava o controle e a emissão do Título
liberação para o início deste projeto inédito no Brasil, sendo
de Especialista, transferindo para o Ministério da Saúde esta
que o primeiro procedimento de vigilância assistida pelo CFM
prerrogativa e excluindo a participação do CFM e da AMB,
servirá de modelo para outras especialidades e Sociedades.
causou uma profunda indignação e uma pronta mobilização
Por fim, durante a AGE no Congresso da SOBRICE, vode todas as Sociedades de Especialidade. Juntamente com as
tamos adequações e reformas em nosso estatuto sob a suentidades médicas nacionais, fomos recebidos em Brasília
pervisão e orientação de nossa assessoria jurídica. Assim,
por deputados médicos e pelo presidente da Câmara, Edupoderemos fortalecer ainda mais nossa Sociedade.
ardo Cunha. Este se prontificou a tornar urgente a votação,
Caros colegas intervencionistas, acreditamos que muito
naquele mesmo dia, de um projeto com o intuito de revogar
trabalho ainda teremos pela frente e contamos com o apoio
o decreto presidencial. Obtivemos uma grande e inédita vie as críticas para melhor fazê-lo. Estejam certos de que toda
tória com a revogação da forma escrita desse decreto, garanajuda é bem-vinda. A SOBRICE está e sempre estará à inteira
tindo a presença de dois membros do CFM e da AMB ao
disposição de todos. Afinal, ela é de todos.
lado dos representantes do Ministério da Saúde na Comissão
Desejamos Feliz Natal aos colegas e familiares e um 2016
Mista de Especialidades.
próspero, com muita saúde, disposição e trabalho.
Ao mesmo tempo, a SOBRICE participou do concurso
DIRETORIA DA SOBRICE 2015-2016
da SBACV para obtenção de Certificado de Área de
Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, com a presença de examinadores tanto na parte teórica como nos casos clínicos propostos e elaborados
em conjunto SOBRICE-SBACV.
Considerando as denúncias feitas pela mídia a
respeito de OPME (órteses, próteses e materiais especiais) junto ao Ministério Público e a órgãos federais, todas as Sociedades colocaram-se à disposição.
Na sede da AMB, em São Paulo, temos discutido, em
reuniões mensais, esses desvios de conduta ética e
moral que colocam a classe médica como vilã frente
aos pacientes. Por causa de alguns indivíduos de caráter duvidoso, não podemos ser acusados e julgados
sumariamente. A SOBRICE fez uma força-tarefa entre Discussões em Brasília para derrubar o primeiro decreto sobre o
os associados e diretores e apresentou uma normati- “Mais Especialidades”
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