SOBRICE

CONGRESSO 2017 RECEBE
MAIS DE 550 PARTICIPANTES
Foi realizado com grande sucesso, de 6 a 8 de julho, o XX Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia
Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice). O evento aconteceu no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo (SP), e contou com a presença de mais de 550 congressistas e a participação de palestrantes de
renome nacional e internacional.

Diretoria 2017-2018 da Sobrice durante a Assembleia Geral

A programação foi distribuída em três sessões
simultâneas: sala plenária, sala de workshops e sala de
Neurorradiologia Intervencionista, além de uma sala
com simuladores de procedimentos. Na plenária, foram
abordados temas atuais, como a embolização bariátrica, a
radioembolização e a embolização das artérias prostáticas.
Vale destacar também o sucesso das sessões de oncologia,
sempre com quórum elevado, marcadas por apresentações e
discussões de alto nível.
Nas sessões de workshops baseados em casos clínicos, os
congressistas tiveram a oportunidade de discutir condutas
e opções terapêuticas com os palestrantes, além de poder
manusear os diversos materiais utilizados na realização dos
procedimentos apresentados.
Na manhã do sábado, foi realizado o Workshop HandsOn em Intervenção Percutânea Guiada por Imagem,
com treinamento em diversos procedimentos, tais como
biópsias guiadas, acessos vasculares, drenagem de coleções,
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gastrostomias e nefrostomias, além de técnicas ablativas,
como radiofrequência e crioablação.
Durante o congresso, ocorreu o encontro dos
pesquisadores do projeto Resilient, onde foram discutidos
os resultados preliminares do estudo nacional que avalia os
resultados da trombectomia nos casos de acidente vascular
cerebral isquêmico severo com oclusão de grande vaso.

Aula do Dr. Thierry de Baere, que também foi homenageado no
Sobrice 2017
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Divulgação

O estudo “Estendendo as indicações de embolização por
via transvenosa para malformações arteriovenosas cerebrais
superficiais”, do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto,
foi considerado o melhor do evento, e o autor principal
premiado com passagem aérea, hospedagem e inscrição para
o Curso Merit de Acesso Radial, a ser realizado em Salt Lake
City, nos Estados Unidos, em outubro deste ano.

Dênis Szjenfeld, Manoel de Souza Rocha, Daniel Abud, o
homenageado Ronie Leo Piske, Marcos Roberto de Menezes e Marco
Túlio Rezende; Dr. Ronie recebeu o prêmio Renan Uflacker 2017 por
sua carreira e contribuições para a Radiologia Intervencionista

Este ano, foi quebrado o recorde de trabalhos científicos
aceitos para participar do congresso. Foram 187 no total, com
os dez de maior destaque selecionados para apresentação
oral em sessões específicas.

Expositores do Sobrice 2017 no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo

O próximo Congresso da Sobrice já tem data e local
definidos: será realizado mais uma vez no Centro de
Convenções Rebouças, em São Paulo (SP), no período de 9 a
11 de agosto de 2018. A comissão organizadora já começou os
trabalhos para mais uma vez oferecer um evento de qualidade.
Agradecemos a todos que contribuíram para a realização
deste evento e esperamos vê-los no nosso próximo Congresso!
Saudações intervencionistas!

Recorde de trabalhos científicos inscritos no Congresso deste ano

DR. RAFAEL NORONHA CAVALCANTE
Diretor Científico – Biênio 2017-2018
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