
Fechamento do Congresso e atividades da Diretoria 2019-2020

Palavras do Presidente do Congresso – Dr. Marcelo Borba

Entre 8 e 10 de abril de 2021, realizamos o V Congresso Paulista de Coloproctologia

da ACESP. O evento foi totalmente online, com mais de 700 inscritos e com a

participação de renomados coloproctologistas de São Paulo e do Brasil.

Foram discussões de alto nível que certamente acrescentaram muito na prática

diária dos colegas médicos que atuam na coloproctologia.

Este congresso  encerrou a nossa gestão a frente da ACESP durante o Biênio 2019-

2020, pois o congresso foi adiado em 2020, e o atual presidente da ACESP , Dr. José

Alfredo dos Reis Jr.,  nos proporcionou realizar o V Congresso esse ano de 2021.

Nos últimos dois anos, nossa diretoria trabalhou com a�nco para integrar e

divulgar a ACESP no cenário cientí�co no estado de  São Paulo, apoiando diversos

Simpósios e Congressos em todo o Estado, levando o nome da nossa sociedade.

Em 2019 realizamos um Simpósio sobre Cirurgia colorretal Laparoscópica durante o

Evento INTERGASTRO em Campinas, evento que foi considerado um sucesso pelo

público participante.

Em 2020 como nosso congresso foi adiado, partimos para outra alternativa que

foram WEBINARES  on-line.

Foram 7 Webinares sobre Cirurgia Colorretal Laparoscópica, Doenças Anorretais  e

Doença In�amatória Intestinal. Contamos nestes Simpósios on-line com a parceria

da Janssen e da Takeda, sendo que tivemos um retorno cientí�co e �nanceiro

signi�cativo.

Visando divulgar a ACESP usamos as mídias sociais e internet com inúmeras

inserções virtuais e mensalmente publicamos newsletter com diferentes tópicos

inerentes a coloproctologia

Nossa diretoria agradece o apoio de todos e sente-se com o dever cumprido, sendo

que alguns de nós continuará a trabalhar para a nossa sociedade junto com a nova

diretoria para os próximos dois anos, presidida pelo Dr. José Alfredo dos Reis Jr.

 

Quero agradecer o apoio e com apreço a todos os  colegas de pro�ssão, a minha

diretoria o qual se doaram à ACESP durante nossa gestão.

Muito obrigado

Um grande abraço a todos!

Acesse nosso site e clique na aba WEBINAR e con�ra todo o conteúdo!

15.07.2020 - Discussão de casos clínicos -

Doença de Crohn

12.08.2020 - Câncer Colorretal: A visão

do especialista (discussão de casos

clínicos)

09.09.2020 - Opções de Tratamento da

Retocolite Ulcertativa (discussão de casos

clínicos)

29.09.2020 - Técnica operatória em

vídeos

21.10.2020 - Doença de Crohn

28.10.2020 - Novos desa�os no

tratamento de RCUI

02.12.2020 - Treat to target: aonde

estamos?

CONFIRA TAMBÉM O MATERIAL DO NOSSO 'V CONGRESSO
PAULISTA'

Os certi�cados de participação estão DISPONÍVEIS no site:
coloproctosp.com.br
O Simpósio Satélite está disponível no site - ABA EVENTOS
Con�ra FOTOS do Congresso no site!
As aulas cientí�cas estão a caminho! - ACESSE E CONFIRA!
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CONFIRA WEBINARS NO SITE DA ACESP

ACESSE - ACPESP.COM.BR
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