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XVII Congresso Anual da SOBRICE

Diretoria da SOBRICE durante a Assembleia Geral Ordinária da
Sociedade

Dr. Antonio Kambara recebe o prêmio Renan Uflaker do
Dr. Felipe Nasser e do Dr. Daniel Abud

A Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e
Cirurgia Endovascular (Sobrice) realizou, entre os dias 7 e
9 de maio, a XVII edição de seu Congresso Anual. A cidade
de Campinas (SP) sediou o evento e, a exemplo das edições
anteriores, manteve o mais alto nível de excelência.
Durante esses três dias, foram abordados temas atuais
da especialidade, divididos em duas salas simultâneas: a
plenária da Sobrice e a sala de Neurorradiologia Terapêutica. A importância crescente da especialidade assegurou
o sucesso de mais esse Congresso de nossa Sociedade.
O primeiro dia foi dedicado exclusivamente à Oncologia, impulsionado pela sessão inédita “Sobrice meets
MD Anderson”, que permitiu uma imersão nos diversos
temas intervencionistas oncológicos de modo profundo
e detalhado.

Além das sessões plenárias, ocorreram alguns eventos já clássicos do Congresso: 12 sessões de workshop
tiveram o intuito de atualizar e discutir técnicas básicas e dicas sobre os mais diversos procedimentos de
uma maneira informal, com público de número restrito, visando os profissionais mais jovens; a sessão dos
temas livres premiou três dentre os mais de 40 trabalhos selecionados.
O Dr. Antonio Kambara foi um dos homenageados
pela Sobrice e recebeu merecidamente durante uma
solenidade emocionante o já tradicional prêmio Prof.
Renan Uflacker. A Profa. Anna Maria Belli, presidente da Sociedade Radiológica Europeia Cardiovascular e
Intervencionista (Cirse), também foi homenageada.
Destaque também deve ser dado à grande participação das empresas que apoiaram de maneira substancial
o Congresso. Os estandes localizados no excelente espaço para eventos do Hotel Royal Palm Plaza propiciaram
uma interação extremamente agradável dos profissionais da indústria com os congressistas.
A Assembleia Geral Ordinária da Sobrice ocorreu
no segundo dia do evento, com participação e interação
intensa dos associados e, neste ano, foi palco da eleição
da nova Diretoria, que assumirá a Sociedade no biênio
2015-2016.
A data e o local de nosso próximo Congresso estão a
ponto de serem definidos, com divulgação no Boletim do
CBR e em nosso site. Além do congresso de 2015, muitas novidades relacionadas à crescente importância da
especialidade e ao amadurecimento de nossa Sociedade
acontecerão em breve. Há muito trabalho pela frente!

Visita aos estandes dos expositores durante os intervalos
das sessões
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