SOBRICE

PROVA DE TÍTULO EM RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
O candidato está apto a se inscrever para a prova apresentando o certificado de conclusão da residência médica
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação (MEC) e/ou Título
de Especialista em uma dessas especialidades: Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral.
Deve também apresentar declaração de treinamento excluDivulgação

A Radiologia Intervencionista é uma especialidade relativamente nova. Os primeiros procedimentos
foram realizados na década de 60, principalmente por meio
da experiência adquirida por Charles Dotter, considerado o
pai da Radiologia Intervencionista.
Atualmente, os profissionais são treinados em procedimentos vasculares periféricos, viscerais e procedimentos
percutâneos guiados por imagem, geralmente por um período de dois anos.
No Brasil, o Título de
Radiologia Intervencionista e
Cirurgia Endovascular é regulamentado pela Associação
Médica Brasileira (AMB) e
pela Sociedade Brasileira de
Radiologia Intervencionista
e Cirurgia Endovascular (Sobrice), que é um Departamento do Colégio Brasileiro de
Radiologia (CBR).
O exame de suficiência
para a concessão do Título de
Especialista é realizado anual- Participantes da avaliação em 2015
mente durante o Congresso da
Sobrice. É composto de duas etapas: uma teórica, com questões objetivas de múltipla escolha; a outra, exclusiva para os
candidatos classificados na primeira, consiste em discussão
de casos clínicos em quatro a seis bancas examinadoras.
A prova teórica abrange os diversos temas da especialidade, como proteção radiológica, técnicas de cateterismo e
acessos vasculares, anatomia vascular, técnicas intervencionistas, doenças gastrintestinais, doenças urogenitais, doenças vasculares, traumas, doenças pleurais e torácicas.
Durante a prova prática, o candidato discute os casos
apresentados. A avaliação é baseada no conhecimento do
candidato sobre a patologia apresentada, métodos intervencionistas para cada caso, conhecimento dos materiais,
complicações e seguimento do paciente. O candidato é considerado classificado se obtém 60% de respostas corretas em
ambas as etapas.

sivo em Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia por
um período mínimo de dois anos em tempo integral, supervisionado e assinado por um membro titular da Sobrice.
Atualmente, a Sobrice está credenciando os centros de
treinamento em todo o Brasil. A partir do momento em que
todos esses centros estiverem regulamentados, a Sociedade
só aceitará candidatos que apresentarem declaração de treinamento proveniente desses referidos centros.
A Sobrice ressalta a importância do Título de Especialista para aqueles profissionais que terminaram seu treinamento. Por meio dele, a Sociedade pode validar que o
profissional realizou adequadamente seu treinamento e que
prestou um exame de suficiência abrangendo todas as áreas da especialidade, assegurando a qualidade do exercício
profissional.
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