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SOBRICE EM 2018
O ano de 2017 foi muito proveitoso para a SOBRICE, seus diretores e associados, apesar de intenso. As
conquistas do ano passado foram frutos do alicerce construído pelas diretorias que nos antecederam ao longo
das últimas duas décadas e também do esforço e engajamento da atual diretoria, biênio 2017-2018.
Diversas demandas têm surgido nos últimos anos, exigindo da SOBRICE e dos seus diretores atuação em várias frentes para
buscar o engrandecimento de nossa especialidade. O nosso intuito é fortalecer cada vez mais o Radiologista Intervencionista
(RI) titulado na prática e no seu dia a dia.
Em primeiro lugar, o XX Congresso da SOBRICE foi um sucesso absoluto em termos de público e conteúdo científico,
consolidando a expansão da especialidade observado ao longo dos últimos anos. Para 2018, planeja-se um crescimento ainda
maior, com reformulação da grade e do conteúdo do congresso. Para isso, contaremos com uma sala plenária adicional focada
apenas em Emboloterapia. Dessa forma, o programa ficará muito mais abrangente e completo e, até quem sabe, possa atrair
um público maior, incluindo o da América Latina.
Em segundo lugar, gostaríamos de destacar o que muitos associados já puderam perceber: nosso novo e moderno portal
na internet, finalmente, entrou em funcionamento no primeiro semestre de 2017. Atualizado em suas funcionalidades
e conteúdo, além de possuir um layout moderno, é o contato digital com os nossos associados e também com os nossos
pacientes, que agora possuem uma área específica no site. Além disso, a SOBRICE está nas mídias sociais com página no
Facebook e perfil no Twitter e Instagram, canais que são constantemente alimentados por nossos diretores e associados com
ajuda de uma consultoria profissional de marketing digital.
Em terceiro lugar, informamos que terminamos as vistorias e os credenciamentos dos nossos Centros de Treinamento
oficiais em RI, conseguimos a mudança de um para dois anos no tempo de duração da residência médica e aprovamos
nossa matriz de competências junto ao Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM). Vários centros de treinamento
já solicitaram essa alteração junto ao MEC, sendo hoje possível ingressar em uma residência oficial remunerada em RI com
duração de dois anos. Essas conquistas foram essenciais, pois servem de base para galgarmos objetivos ainda mais audaciosos
para, definitivamente, consolidar a especialidade.
Quarto lugar: atuando junto à AMB, a SOBRICE iniciou uma série de alterações na tabela CBHPM visando a
valorização dos honorários da especialidade. Também iniciamos um projeto piloto para incluir procedimento de Ablação por
Radiofrequência no rol da ANS. Havendo êxito, outros pedidos de inclusão de procedimentos serão encaminhados.
Além disso, estamos trabalhando na completa reformulação da tabela SUS referente aos procedimentos em RI. Este,
talvez, seja o projeto mais difícil de realizar e no qual precisaremos de grande ajuda dos nossos associados e da continuidade
das diretorias vindouras. A reformulação e atualização da tabela SUS são condições obrigatórias para que os procedimentos de
RI possam alcançar uma maior parcela da população brasileira. Muito embora, os frutos dessas ações só poderão ser colhidos
daqui alguns anos.
Quinto lugar: a SOBRICE e o CBR são responsáveis pela formulação e aplicação da prova anual para obtenção do título
de especialista em Radiologia Intervencionista. Com o intuito de tornar o processo de titulação cada vez mais profissional, a
prova para 2018 será reformulada, tanto a parte teórica quanto a parte prática. O objetivo da mudança é tornar a avaliação cada
vez mais isenta e transparente. Ainda sobre titulação, a SOBRICE manterá ativa sua participação no concurso de certificação
de área de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, sendo este certificado emitido pela AMB e chancelado pela
SBACV e pela SOBRICE/CBR.
A SOBRICE está trabalhando ativamente em suas relações com as sociedades internacionais. Recentemente, firmamos
um acordo com o CIRSE de que todos os nossos sócios titulares adimplentes serão também seus sócios, com direito a
desconto ao congresso anual. Além disso, está firmado um acordo de intercâmbio de professores entre as duas sociedades
nos respectivos congressos. Estamos trabalhando também em acordos de estreitamento de relações com o SIR e, certamente,
teremos novidades para este ano.
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Como especialidade que presta atendimento em conjunto com praticamente todas as outras, temos trabalhado bastante
na relação com as outras sociedades médicas brasileiras de especialidades, com o intuito estreitarmos nossas relações e
atuarmos, inclusive, em seus congressos. Pensamos que, dessa maneira, podemos divulgar nossos procedimentos e áreas
de atuação e fortalecer nossa especialidade, a Radiologia Intervencionista, como referência para os procedimentos guiados
por imagem.
Finalmente, desejamos um feliz e produtivo ano de 2018 para todos os nossos associados. Esperamos que a SOBRICE continue
avançando, crescendo e se fortalecendo e acompanhando a importância que a Radiologia Intervencionista vem adquirindo
na medicina ao longo dos anos. Lembramos que os resultados positivos que temos obtido são diretamente proporcionais ao
engajamento não só dos diretores desta ou daquela gestão, mas, sobretudo, e principalmente, dos nossos associados.
Quanto maior for o suporte dos nossos associados, maior se tornará a Radiologia Intervencionista e a SOBRICE.

Saudações Intervencionistas!

DIRETORIA DA SOBRICE
Biênio 2017-2018

Bionexo Exacta
Temos uma ótima notícia!
A Bionexo acaba de fechar uma parceria estratégica com a CBR para a compra de insumos hospitalares através
de uma solução digital exclusiva e todos os associados terão condições especiais para aderir à solução.

Sobre Bionexo Exacta
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É uma solução digital desenvolvida para a Gestão de Compras de hospitais com até 50 leitos, clínicas, home cares
e day hospitals.
A solução oferece acesso on-line a toda Indústria Farmacêutica e de materiais médicos, aos seus principais distribuidores e ainda a outras
categorias de produtos que também são adquiridos pelas instituições.

Principais características:
• Rápida implementação
• Interface amigável aos usuários
• Transparência total com registros de todos os processos e transações realizadas
• Redução nos custos operacionais
• Aumento da produtividade da equipe de Compras na ordem de 25%
• Registro automático de todas as transações realizadas
• Potencial redução de preços de materiais e medicamentos - média de 35%
• Melhores prazos de pagamentos
• Auditoria dinâmica e transparente
• Gerenciamento da qualidade e da documentação de fornecedores e fabricantes
para maior segurança sanitária

Exacta foi desenvolvida pela Bionexo, uma
empresa que desenvolve soluções digitais para
compras, vendas e gestão de processos na
saúde e que possui mais de 1.200 clientes em
todo o Brasil, integrando aproximadamente
30.000 agentes do segmento.
Entre em contato com uma das proﬁssionais
abaixo, que farão uma rápida pré consultoria para
entendimento das necessidades de sua instituição
para indicarem a visita de um consultor.
Karina Silveira - ksilveira@bionexo.com ou
Ana Leticia Cenak - acenak@bionexo.com
ou pelo telefone (11) 3133 8125

