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SBM
DIGITAL
Desde o seu lançamento, já são 107 
aulas gravadas e disponibilizadas 
no Portal de Vídeos da SBM Digital       
(www.sbmastologia.online), um 
espaço elaborado exclusivamente 
para a educação continuada dos 
membros da SBM bem como 
constante atualização científica. No 
total já são mais de 230 horas/aula.

46
EVENTOS

6.7K
ESPECTADORES

AO VIVO

EM 2021



SBM
DIGITAL

O SBM Digital ampliou a 
abrangência da entidade 
em todo o país, 
mobilizando as regionais, 
capilarizando ainda mais o 
acesso ao conteúdo 
científico e tendo nos 
eventos participantes de 
todos os estados e Distrito 
Federal.

Além disso, participantes de diversos países também 
prestigiaram as discussões e aulas promovidas, com 
destaque para a toda a América do Sul e países como 
EUA, Reino Unido, Itália.



PARCERIAS
que expandiram o 
contato com outras 
Sociedades médicas

CBC – Colégio Brasileiro
de Cirurgiões

SBP – Sociedade Brasileira
de Patologia

SOBRICE - Sociedade Brasileira
de Radiologia Intervencionista
e CirurgiaEndovascular



ESPECIALIDADES AFINS
ampliando o conhecimento oferecido nos eventos da SBM Digital

TOTAL DE

121
ESPECIALISTAS

53
ONCOLOGIA

19
PATOLOGIA

16
RADIOLOGIA

3
IMAGINOLOGIA

2
GENETICISTA

2
CIRURGIA
PLÁSTICA

2
ONCO-GENÉTICA

1
ONCORRADIOLOGIA
E DIAGNÓSTICO

POR IMAGEM

16
RADIO-

ONCOLOGIA

3
RADIOTERAPIA

1
IMUNOLOGIA

1
GINECOLOGIA
(INFERTILIDADE)

1
MEDICINA
NUCLEAR

1
REPRODUÇÃO
HUMANA



SBM RESIDENTES
Evento com temática direcionada para os residentes, com conteúdo 
obrigatório para a sua formação e abordagens sobre o dia a dia do 
mastologista.
Nesses encontros são abordados temas da matriz de competência para 
complementação da formação do especialista em Mastologia.

SBM
RESIDENTES

15
eventos

2.6k
espectadores

ao vivo

60
especialistas
participantes



Esses encontros trazem sempre para discussão temas da 
atualidade, profissionais de qualidade reconhecida, players 
internacionais para dividir suas análises, visões e conhecimentos 
em geral, enriquecendo o conteúdo a ser compartilhado tanto da 
própria Mastologia como áreas afins, com perfil multidisciplinar e 
multiprofissional.

SBM HOT TOPICS
SBM

HOT TOPICS

8
eventos

1.3k
espectadores

ao vivo

57
especialistas
participantes



WEBMEETING
EBM ONLINE Realização dos tradicionais cursos da Escola Brasileira 

de Mastologia que tem por objetivo a formação 
continuada dos mastologistas, levando conhecimento 
científico a todo o território nacional e possibilitando 
aos associados e mastologistas o acesso a debates e 
conteúdos de alto nível.

WEBMEETING EBM ONLINE

3
eventos

606
espectadores

ao vivo

90
especialistas
participantes



5
eventos

832
espectadores

ao vivo

13
especialistas
participantes

Busca levar o conhecimento da oncoplastia 
mamária aos associados e especialidades afins, 
através de webinars, discussões de casos 
clínicos entre experts e debate com a audiência e 
convidados internacionais.

SBM ONCOPLASTIA
SBM

ONCOPLASTIA



SBM TUMOR BOARD
Encontros exclusivos para discussão de casos 
clínicos. Uma oportunidade de trazer seus casos 
clínicos para que uma equipe multidisciplinar 
possa debater com você, refletir e contribuir com 
sugestões e condutas.

SBM TUMOR
BOARD

14
eventos

1.3k
espectadores

ao vivo

130
especialistas
participantes



CONGRESSO BRASILEIRO
DE MASTOLOGIA

BREASTMIT – PARCERIA
COM A SBM-MG

JBO 2021

PRINCIPAIS EVENTOS
Os grandes e tradicionais eventos da SBM também foram realizados com sucesso em 2021.



45 EVENTOS ONLINE DAS REGIONAIS

 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE MASTOLOGIA ON-LINE

SBM-SP

 SIM RIO
SBM-RJ

WEBMEETING COM A EBM

SBM-PR

BREAST CANCER WEEKEND

SBM-CE

 JPM – JORNADA PAULISTA
DE MASTOLOGIA

SBM-SP
SIMPÓSIO DE CÂNCER DE MAMA

DO DISTRITO FEDERAL

SBM-DF

JORNADA PERNAMBUCANA
DE MASTOLOGIA

SBM-PE

JORNADA DE BRASÍLIA

SBM-DF

Além de toda a programação dos eventos online, as Regionais de todo o país se 
destacaram com os seus tradicionais eventos. Com grande empenho e espírito 
participativo mantiveram em 2021 suas agendas de encontros científicos, 
disseminando a troca de experiências e compartilhando conhecimento.



/sbmastologianacional             @sbmastologia

sbmastologia.com.br


