SOBRICE

No último dia 4 de abril, a SOBRICE, pela
primeira vez em sua história, participou como
convidada do congresso anual da Sociedade de
Radiologia Intervencionista (SIR), a fim de apresentar sua história e as realizações que tem feito
dentro e fora do Brasil. O evento foi realizado em
Vancouver, no Canadá, entre os dias 2 e 7.
Atendendo ao convite feito pela SOBRICE a
todos os associados, vários colegas intervencionistas enviaram casos desafiadores e inusitados
para seleção. Oito membros compuseram uma
delegação representando a Sociedade em uma
sessão com participação online para todo o munRepresentantes da Sobrice com a diretora executiva da SIR, Suzan Holzer
do e com interação na discussão dos casos.
Com a presença do Dr. Brian Stainken, ex-presidente e
Nakiri, Victor Hugo Vieira Nogueira e Walmir de Oliveirepresentante internacional do SIR, tivemos uma experiênra, por nos ter representado de forma brilhante.
cia muito proveitosa e mostramos que o Brasil possui uma
No mesmo dia, houve um encontro em reunião forRadiologia Intervencionista de alto nível e com pioneirismo
mal com a diretora executiva da SIR, Suzan Holzer, e com o
Dr. Stainken, atualmente responsável pelas relações internacionais da SIR, a fim de planejar
estratégias de cooperação entre SIR e SOBRICE,
no suporte para treinamento e educação continuada aos radiologistas intervencionistas, bem
como na administração profissionalizada de
uma sociedade. A SIR também disponibilizou o
envio de professores que possam contribuir em
nosso congresso anual, assim como estratégias
de divulgação de nossa especialidade junto às
outras sociedades.
A participação no congresso anual da SIR
demonstrou a importância da constante presença da SOBRICE e do trabalho institucional de
Gustavo Andrade, Victor Hugo Nogueira, Breno Boueri, Ricardo Augusto Pinto, Brian
relações internacionais com trocas de experiênStainken, Luiz Otávio Correa, Airton Moreira, Walmir de Oliveira e Guilherme Nakiri
cias, expondo as diferentes realidades enfrene relevância científica, como no caso da embolização das artadas em cada país, e permitindo, além do aprendizado, a
térias prostáticas para tratamento da hiperplasia prostática
divulgação do Brasil e da SOBRICE como a maior sociedade
benigna (HPB).
de intervenção na América Latina.
Nossos agradecimentos aos doutores: Ricardo AugusVamos em frente e sempre.
to de Paula Pinto (presidente da SOBRICE), Luiz Otávio
Saudações intervencionistas.
Correa (coordenador da sessão), Airton Mota Moreira, Gustavo Andrade, Breno Boueri Affonso, Guilherme
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