sobrice

Divulgação

Juventude aliada a grandes desafios

Caros colegas da SOBRICE, primeiramente queremos desejar-lhes um Feliz Ano Novo com saúde, paz
e muitas realizações. Neste próximo biênio, teremos pela
frente grandes desafios que, com dedicação, empenho e
muita seriedade, esta gestão – a mais jovem na história da
SOBRICE – se incumbirá de enfrentar. Certamente, com a
grande contribuição e o legado deixado pelas gestões anteriores, este caminho será menos árduo.
Reiteramos a necessidade constante de a SOBRICE
manter-se na vanguarda como sociedade intervencionista
reconhecidamente empenhada e com o compromisso com a
excelência em seu programa de alto nível científico no Congresso, bem como no zelo na formação de novos intervencionistas oriundos dos centros de treinamentos certificados
e no esmero com a elaboração do concurso para obtenção
do Título de Especialista em Angiorradiologia e Radiologia
Intervencionista, juntamente com o CBR.
Lembramos também da participação da SOBRICE junto aos órgãos de regulamentação como o CFM na questão
das diretrizes da embolização das artérias prostáticas no
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tratamento da hipertrofia prostática benigna, realizada em
parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia (em vias de
publicação).
Ainda, a necessidade de estarmos presentes em reuniões
da câmara de novos procedimentos para os inserirmos na
rede pública (SUS), onde até hoje não foram contemplados,
assim como expandirmos e incluirmos outros ainda não previstos no rol da ANS.

Sobrice

Persistirmos com ampla divulgação da SOBRICE nos
meios societários de especialidades afins, por meio de participações perenes em congressos e eventos multidisciplinares (CBR, JPR, SBNR, SBACV, Febrasgo, SBOC, SBH,
etc.), inclusive em sociedades internacionais, como já ocorreu com CIRSE, SIDI, SIR, MD Anderson Cancer Center e
agora com a Sociedade Italiana de Radiologia Intervencionista.
Contudo, a participação de cada associado trazendo outros novos associados é que tornará a nossa SOBRICE ainda
mais forte do que já é. Cada intervencionista tem que ser um
“embaixador” de nossa especialidade e sociedade em cada
canto e recanto do nosso Brasil e no exterior.
Não podemos nos esquecer da constante reformulação
do site da SOBRICE (www.sobrice.org.br) que, com um visual moderno, navegação fácil, interatividade com casos clínicos, fórum de discussões e artigos comentados, além dos
acessos às revistas internacionais, torna-se ferramenta fundamental de interface entre os associados e a diretoria, bem

como fonte para compartilhar experiências com casos clínicos e dúvidas na prática diária.
Enfim, sabemos que o trabalho é uma continuidade do
muito que já conquistamos desde o início da SOBRICE, em
1997, quando ainda era Clube dos Angiografistas. Resultado
de muito trabalho em equipe que não se restringe aos nomes
das gestões passadas, ou mesmo desta, que o estatuto exige.
Mas, sim, de todos os associados que contribuem com ideias,
críticas e elogios e com a participação no Congresso – em
especial nas Assembleias – e constantemente durante todos
os demais dias do ano.
Vamos juntos, e cada vez mais, nos unir em prol de nossa
especialidade e da nossa SOBRICE, aproveitando ideias para
a reforma de nosso estatuto, consolidando nossa vocação de
sociedade compromissada com a excelência na formação
médica, a constante aprendizagem, o rigor científico aliado à
assistência ao paciente com humanismo e dedicação.
“Não vamos nos dispersar…”
Saudações intervencionistas!!!

