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8th Brazilian Congress of Endoscopic Surgery
SOBRACIL

SOBRACIL, fundada em 1991, congregava
cirurgiões gerais e ginecologistas com interesse no
tratamento videocirúrgico. Em muitos países,
inclusive no Brasil, surgiram vários grupos com

características regionais, em diferentes especialidades mas com
o mesmo objetivo, isto é, videocirurgia. Adaptando-se aos
novos tempos e procurando sempre valorizar esta forma de
tratar as patologias, a SOBRACIL vem crescendo e agregando
cada vez maior número de cirurgiões de diferentes
especialidades e estados brasileiros com este objetivo comum.
O VIII Congresso Brasileiro de Videocirurgia que será em
Bento Gonçalves de 28 de abril a 1º de maio de 2007 terá na
sua parte científica o lema ”Evolução e Perspectivas”.

Sob a orientação do Presidente Nacional, Albino A.
Sorbello e do Coordenador Local, Osório Menezes, as

Comissões Organizadora e Científica vem trabalhando ininterruptamente com a Office Marketing
para que tenhamos um congresso que fique na história de nossa sociedade. Para que isto ocorra
contamos com a participação efetiva dos nossos sócios trazendo temas livres, vídeos livres e
pôsteres. Lembrar que “Evolução e Perspectivas” serão enfatizadas na parte científica. A data
limite para a entrega dos trabalhos é o dia 25 de fevereiro de 2007.  A programação tem recebido
a contribuição de todos os Capítulos Estaduais e a atenção especial do Dr. Miguel Prestes Nácul
que se preocupa não somente com a Cirurgia Geral mas com a integração com as demais
especialidades, sempre solicitando sugestões e participações.

A Urologia tem motivo especial pois estará completando 10 anos da aceitação
internacional da prostatectomia radical videolaparoscópica. Para isto contaremos também com
a Oficina de Laparoscopia da Confederação Americana de Urologia (CAU) e com a participação
da Sociedade Latino Americana de Cirurgia Laparoscópica Urológica (SLACLU). A Associação
Latino Americana de Cirurgia Endoscópica – ALACE, da qual a SOBRACIL é integrante, terá
espaço dentro do Congresso em forma de Simpósio,  aumentando a nossa representatividade
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internacional. A Ortopedia, a Cirurgia Torácica, a Ginecologia, a Cirurgia Pediátrica, a
Neurocirurgia, a Cirurgia Vascular, a Cirurgia Plástica, a Otorrinolaringologia terão também a
sua programação contemplada.

Estamos empenhados também em divulgar mais a literatura médica e para tal teremos
lançamentos de livros de videocirurgia com espaço reservado para que os cirurgiões possam ter
contato direto com os autores.

Estes dados estão no nosso site:  www.videocirurgia2007.org.br
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