SOBRICE

18 ANOS DE SOBRICE
A Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular completa 18
anos. Iniciada em 1997, por pioneiros e grandes nomes, nos encontros denominados Clube dos Angiografistas, evoluiu para uma sociedade médica, vinculada ao Departamento de Intervenção do Colégio Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR).
Com todos os percalços, erros e acertos, presentes em qualquer processo de evolução, hoje, 18 anos longe
do início, encontra-se madura e estruturada. No entanto, ainda jovem. Como uma sociedade médica, representando também uma especialidade relativamente nova, seguimos alguns propósitos, resumidamente:
•

Agrupar, orientar e representar a todos os médicos que praticam no Brasil a Radiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Endovascular;

•

Ser uma associação sem fins lucrativos, de cunho científico e educacional, cujo objetivo é a melhora
do tratamento clínico para a população, por meio de ações que promovam o ensino, a pesquisa e a
prática clínica na área;

•

Promover treinamento continuado para membros e outros especialistas interessados;

•

Cuidar da certificação dos nossos membros, através dos exames de título;

•

Promover a troca de ideias para a constante melhora das condições éticas, técnicas e científicas que
envolvem os cuidados clínicos de nossos pacientes.

Temos atuado com a máxima dedicação para manter nossos propósitos. Observamos uma melhora clara e
substancial da qualidade científica do nosso Congresso anual, com palestrantes de significativa importância no
meio acadêmico nacional e internacional. São aulas que sedimentam conhecimentos não tão recentes, por meio
das discussões técnicas, assim como as novidades ainda não empregadas no cotidiano. Promovemos a interação
entre congressistas e experts, que permite a absorção da informação de como melhorar sua prática diária. Estimulamos a produção científica e sua exposição.
Junto a outras sociedades médicas nacionais, temos discutido o papel da Radiologia Intervencionista nos
tratamentos nas mais diversas áreas, como saúde da mulher, Urologia, Oncologia, Hepatologia e Angiologia,
para citar algumas.
A Sobrice também representa seus membros perante órgãos e ministérios federais, como Anvisa, ANS e
Ministério da Saúde, quando se faz necessária a defesa de uma técnica terapêutica já consagrada ou a incorporação de novas tecnologias. Exemplos são a reincorporação da embolização uterina para o tratamento de
miomas no rol da ANS, a aprovação das partículas carregadoras de droga para a quimioembolização hepática
para alguns casos e, mais recentemente, a aprovação da Anvisa para a radioembolização.
A parceria com sociedades estrangeiras dá aos associados descontos para participar de eventos científicos e
facilita sua associação a essas sociedades. E a Sobrice também aprende a se aprimorar, do ponto de vista societário, a partir deste estreito contato com sociedades mais antigas, maduras e estruturadas.
Muito da dedicação na defesa da Radiologia Intervencionista ainda está por acontecer. Queremos nossos
associados próximos e, principalmente, participativos. Caminhamos com passos firmes e olhos para o futuro.
Que venham mais 18 anos!
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