SOBRICE

Foi realizado com grande sucesso, de 14 a 16 de
julho, no Centro de Convenções Rebouças, em São
Paulo (SP), o XIX Congresso da Sociedade Brasileira
de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice). Procuramos tornar a programação muito
diversificada, no intuito de abranger os mais variados tópicos da especialidade, com palestrantes nacionais e internacionais renomados.
Nas sessões plenárias, foram abordados temas de ponta,
como a embolização prostática, radioembolização hepática, tratamento endovascular dos aneurismas de aorta, tratamento das malformações arteriovenosas, tratamento dos
aneurismas e malformações arteriovenosas cerebrais e embolização de
miomas.
O Simpósio Sobrice/
WCIO foi outro ponto
de destaque, quando se
discutiu o que há de mais
atual no tratamento do
câncer por meio de proceAssembleia Geral
dimentos minimamente
invasivos, com a presença de renomados professores nacionais
e internacionais.
Nos workshops baseados em casos, os participantes tiveram a possibilidade de interagir com os palestrantes e de manipular os materiais utilizados no tratamento das situações
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XIX CONGRESSO DA SOBRICE É SUCESSO

Brian Stainken (Sociedade de Radiologia Intervencionista-SIR/EUA),
Manoel de Souza Rocha (CBR), Silvio Cavazzola (tesoureiro Sobrice),
Ricardo Augusto de Paula Pinto (presidente Sobrice), Katerina
Malagari (Sociedade de Radiologia Cardiovascular e Intervencionista
da Europa-Cirse/Grécia) e Priscila Nahas

Sessões plenárias abordaram temas de ponta

apresentadas nos casos.
Também foram disponibilizados simuladores onde os
participantes puderam desenvolver treinamento, em ambiente virtual, nos mais diversos procedimentos.
O módulo de Neurorradiologia Intervencionista mere-
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Prova de Título foi realizada durante o evento

Público prestigiou a exposição comercial

Simuladores

ce elogios, com a participação de vários professores nacionais e internacionais de renome e salas sempre lotadas.
Vale ressaltar a grande quantidade e qualidade dos tra-

balhos científicos apresentados (104). O melhor
foi premiado com passagem, hospedagem e inscrição para o congresso Cirse 2017.
Durante o evento, ocorreu a eleição da nova
diretoria para o biênio 2017-2018, sendo escolhido como novo presidente o Dr. Daniel Giansante
Abud.
No total, 523 pessoas registraram-se no congresso, assim distribuídas: 130 palestrantes, 134
expositores e 259 congressistas.
O XX Congresso da Sobrice já está agendado para 6 a 8 de julho de 2017 também no Centro de
Convenções Rebouças. Contamos com a presença de
todos para fortalecermos cada vez mais nossa especialidade.
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