SOBRICE

18º CONGRESSO SOBRICE / SBNR 2015
A Sociedade Brasileira
de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular
(SOBRICE) realizou, entre os
dias 9 e 11 de julho, a XVIII
edição de seu Congresso Anual. A cidade de São Paulo (SP)
sediou o evento e, a exemplo
das edições anteriores, manteve
o mais alto nível de excelência
da sua programação científica.
Durante os três dias, foram abordados diversos temas
atuais de Radiologia Intervencionista e Neurorradiologia
Intervencionista. As atividades
científicas foram ministradas
em quatro salas simultaneamente: plenária SOBRICE,
plenária Neurorradiologia
Terapêutica, workshops e simuladores/curso hands-on. A
importância crescente da especialidade assegurou o sucesso desta edição do Congresso
da SOBRICE.
Os 486 inscritos tiveram
a oportunidade de desfrutar
de uma programação científica de nível internacional que
contemplou assuntos nas áreas
de intervenção em oncologia,
vascular periférico e intervenção não-vascular em todos os
dias de evento, ora na plenária,
ora nos workshops. Parabéns
para toda a comissão científica
do Congresso SOBRICE 2015
pelo alto nível da programação
científica, muito elogiada pelos congressistas!
Nesta edição e pela primeira vez na história da
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O Congresso

Diretoria: Luiz Sérgio P. Grillo Júnior, Luís Carlos M. Brito, Joaquim da
Motta Leal Filho, Daniel Abud, Ricardo Augusto Pinto, Sílvio Cavazzola,
Rafael N. Cavalcante, Adib Koury Júnior e Luiz Otavio Corrêa

Reunião com os ex-presidentes: Alexander Corvello, Felipe Nasser,
Daniel Abud (vice atual), Ricardo Augusto Pinto (presidente atual),
Valéria de Souza, Crescêncio Cêntola, Carlos Abath, Sílvio Cavazzola
(tesoureiro atual) e Ronie Piske

SOBRICE, ocorreu uma reunião com os ex-presidentes.
Estiveram presentes Ronie
Piske, Carlos Abath, Crescêncio Centola, Valéria de Souza,
Alexander Corvello e Felipe
Nasser, além do atual presidente Ricardo Augusto e do
vice Daniel Abud. Diversos
temas foram tratados, mas, sobretudo, foram discutidos os
rumos da SOBRICE e do seu
congresso anual. As experiências dos ex-presidentes foram
decisivas para as tomadas de
decisões. Contribuíram, em
especial, na orientação e novos
rumos da sociedade.
Certos de que foi a primeira de muitas outras reuniões do Conselho Consultivo,
a SOBRICE agradece e presta
aqui os votos da mais alta estima aos colegas ex-presidentes!

As atividades

Cerimônia de abertura: Goetz Richter, Ricardo Augusto Pinto, Valéria
de Souza, Daniel Abud, José Guilherme M. P. Caldas (SBNR), Cacilda
Oliveira, Joaquim da Motta Leal Filho, Brian Stainken (Society of
Interventional Radiology – SIR) e Manoel de Souza Rocha (CBR)

Prova de Título realizada durante o evento

Além das sessões plenárias, ocorreram outras atividades muito interessantes e
diferenciadas, algumas já consagradas no nosso evento: 10
sessões de workshop tiveram
o intuito de atualizar, discutir
técnicas básicas e avançadas
e dar dicas sobre os mais diversos procedimentos de uma
maneira informal, no formato
discussão de casos; simuladores para doença vascular
periférica como: aneurisma
de aorta, estenoses de artérias
renais e ilíacas e estenose de
carótidas, em que os congressistas tiveram a oportunidade
de testar suas habilidades com

SOBRICE
vação das contas do primeiro semestre de 2015, contratação de
escritório de contabilidade e situação do CNPJ. O novo estatuto da
SOBRICE foi votado e aprovado
na Assembleia Geral Extraordinária. Em breve, entrará em vigor.

os materiais, stents e endopróteses, simulando casos reais; curso
hands-on para treinamento em
técnicas intervencionistas percutâneas não-vasculares.

Trabalhos científicos
Em 2015, quebramos o recorde absoluto de trabalhos científicos enviados e apresentados, um
total de 87. Além da grande quantidade, notou-se uma melhora
expressiva na qualidade dos trabalhos e das apresentações. Assim
como fizemos nos anos anteriores,
foram premiados os três melhores. Parabéns aos ganhadores!
Parabéns também para toda a
comissão de avaliação de trabalhos
científicos pelo comprometimento,
dedicação e competência com que
conduziram os trabalhos!

Homenageados
A Dra. Valéria Cardoso de
Souza, merecidamente, e durante uma solenidade emocionante,
recebeu o prêmio Prof. Renan
Uflacker, em reconhecimento aos
serviços prestados à Radiologia
Intervencionista brasileira.
O Prof. Goetz Richter, membro da Sociedade Radiológica
Europeia Cardiovascular e Intervencionista (CIRSE), também
foi homenageado pelas inúmeras
contribuições prestadas aos intervencionistas brasileiros durante as
suas participações nos congressos
da SOBRICE.

Apoio
Gustavo Andrade e Joaquim da Motta Leal Filho
(Sobrice); Eduardo Muracca Yoshinaga, Miguel Srougi
e Alberto A. Antunes (Urologia/USP); Cacilda Pedrosa
de Oliveira (CFM); Airton M. Moreira e Ricardo Augusto
Pinto (Sobrice) durante discussão sobre embolização
de próstata

Trabalhos científicos: recorde de quantidade e
qualidade

Congresso de 2016

A homenageada Valéria Cardoso de Souza entre a sua
filha Valéria Mendonça e o presidente Ricardo Augusto

O próximo Congresso da
SOBRICE será realizado em São
Paulo, no mesmo Centro de Convenções Rebouças. Muito em breve divulgaremos a data.
Obrigado a todos que contribuíram para a realização deste
excelente evento e esperamos vêlos em breve no nosso próximo
congresso!
Saudações intervencionistas!

Assembleias
Duas assembleias ocorreram
durante o congresso. A Assembleia
Geral Ordinária da SOBRICE, no
segundo dia, com participação
e interação dos associados, titulares e ex-presidentes, debateu
temas importantes como: apro-

Agradecemos o apoio das associações, conselhos e sociedades,
dentre as quais destacamos: CFM,
CREMESP, AMB, APM, CAPES,
CBR, SPR, FEBRASGO, SBACV-SP,
SBCO, ABTO, SBH e SBHCI.
Destaque também deve ser
dado à grande participação das
empresas, cerca de 200 profissionais, que apoiaram de maneira
substancial o nosso congresso.
A disposição dos estandes localizados no excelente espaço para
eventos do novo Centro de Convenções Rebouças propiciou uma
interação extremamente agradável
entre os profissionais da indústria
e os congressistas.

DR. JOAQUIM MAURÍCIO
DA MOTTA LEAL FILHO
Presidente da Comissão
Científica da SOBRICE

Ricardo Augusto, Goetz Richter (homenageado) e
Joaquim da Motta Leal Filho (presidente da comissão
científica)

DR. DANIEL GIANSANTE
ABUD
Presidente da Comissão
Científica da SBNR
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