
PROJETO CONNECTA BRASIL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
NEURORRADIOLOGIA 

CASOS E CAUSOS EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA: DO 
MONTE CABURAÍ AO ARROIO CHUÍ

A pandemia  de  Coronavírus  trouxe ao  Planeta  Terra  problemas  em todas  as

esferas  da  atividade  humana,  porém  apesar  da  terrível  convivência  com  a  doença,

sofrimento e mortes, veio também o afloramento do principal instinto do ser humano: a

sobrevivência.

Na  nossa  profissão  barreiras  foram  quebradas,  seja  do  conhecimento,  da

coragem, do desafio, das verdades que se transformam em mentiras e vice-versa. Mas

aprendemos  ao  mesmo  tempo  que  com  o  atual  estágio  de  desenvolvimento  das

atividades  via  internet,  poderíamos nos  manter  conectados,  unidos,  e  melhor,  seguir

trocando experiências e conhecimentos.

Neste  novo  cenário  onde  as  distâncias  passaram  a  ser  encurtadas  com  a

tecnologia,  a  Sociedade  Brasileira  de  Neurorradiologia  Diagnóstica  e  Terapêutica

(SBNR)  lança  o  Projeto  CONNECTA  BRASIL  que  propõe  uma  aproximação  dos

Neurorradiologista brasileiros para fraternalmente nos conhecermos melhor e trocarmos

experiências através de reuniões virtuais para discussão de casos.

Serão ao todo 9 reuniões realizadas a cada duas semanas com duração de duas

horas cada, em ambiente virtual, com uma lista de presença e identificação de todos os

participantes. Decidimos organizar as reuniões pelas cinco regiões do Brasil onde todos

os apresentadores serão da mesma região e os moderadores de outras, assim podemos

conhecer a todos, dando oportunidades para que cada apresentador também possa expor

suas dificuldades e vitórias locais. Serão no total 8 reuniões regionais e a 9ª e última

reunião, será reservada para a avaliação final do projeto e discussão do presente e futuro

da Neurorradiologia Intervencionista brasileira e das políticas nacionais para a nossa

especialidade. Serão às 2ª feiras às 19h a cada três semanas, iniciando dia 06/07/2020

pela Região Norte.



     É fundamental a ativa participação, de forma que todos deverão se sentir

completamente  à  vontade  para  questionar  e  debater,  entendemos  que  estamos  entre

amigos e somos todos do mesmo time. Cada sessão contará com um mediador apontado

pela comissão organizadora.

Sejam  todos  muito  bem-vindos  ao  CONNECTA  BRASIL  e  que  possamos

extrair  das  nossas  sessões  o máximo de  conhecimento  e  integração,  sabendo que  a

Neurorradiologia nacional se faz forte com a ação de todos.

Datas dos eventos:

06/07 - Norte

27/07 - Sul

17/08 - Nordeste

08/09 - Centro-Oeste

28/09 - Minas Gerais e Espírito Santo

19/10 - Rio de Janeiro 

09/11 - São Paulo (interior)

30/11 - São Paulo (capital)

22/12 - Todo Brasil (encerramento)
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