Ativos Digitais

Ambiente Moderno & Exclusivo
Conteúdo Ciêntifico

Informação

Criatividade

Inovação

APP
Discussão de
casos clínicos
Discussão de
casos clínicos
Um projeto exclusivo para sócios.
Plataforma moderna e
diferenciada, para discussão de
casos através dos dispositívos
móveis: celulares e tablets.

Ativos
Digitais

Projeto criado para oferecer conteúdo científico e
relevante aos sócios da SBRV, bem como informação
atualizada para o público leigo. Ambiente moderno e
integrado, desenvolvido para multiplataformas.

BRAVS IMAGE BANK

BRAVS TUBE

Área destinada a ser um repositório

Biblioteca de vídeos, própria da SBRV,

de imagens. Acervo com centena

que oferece, além de vídeos próprios,

de imagens em alta resolução, com

conteúdo em parceria com eyetube.Net,

legendas de texto

para promover vídeos de cirurgia

BRAVS MAGAZINE
Revista científica da SBRV, em
português, denominada: BRAVS
Magazine, Importante papel na
publicação e disseminação de ideias,
artigos e debates dos membros da SBRV

BRAVS LIBRARY
A BRAVS Library é uma biblioteca virtual
de revistas científicas, que oferece aos
sócios o acesso a artigos publicados em
outras revistas científicas

A vida é uma
sucessão contínua
de oportunidades.”
Gabriel García Márquez

BRAVS Ensino a Distância*

PAT Survey*
Pesquisa realizada anualmente, entre
os sócios da SBRV, com o objetivo de
elucidar padrões de diagnóstico e
tratamento de retina praticados no Brasil

BRAVS BLOG

O BRAVS Ensino a Distância será uma

Área exclusiva para que os sócios da

área do portal, destinada a publicação

SBRV possam publicar resumos dos

de conteúdos e palestras, com foco na

congressos que visitam, entre outros

educação continuada dos sócios da SBRV.

conteúdos relevantes

NEWSLETTER
Informativo quinzenal enviado aos sócios
da SBRV, no formato de newsletter,
com os principais artigos científicos das
últimas semanas.

*Em construção.

PortalSBRV
Ambiente web, destinado exclusivamente
a profissionais e sócios da entidade,
composto de áreas distintas que serão
administradas em colaboração com os
respectivos coordenadores.

www.sbrv.org.br

A inovação é uma
ferramenta para
o sucesso!”

Diretoria nacional
Alameda Santos, 1343 - sala 408 Jardim Paulista - São Paulo/SP
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