SOBRICE

SOBRICE COMEMORA 20 ANOS
DE EXISTÊNCIA
Serão celebrados em 2017 os 20 anos de história da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice).
Fundada em 1997 e oriunda do Clube dos Angiografistas, que era coordenado pelos doutores Renan Uflacker e
Rosa Maria Paolini, a Sobrice, ao longo desses anos, construiu uma sólida história, tornando-se a maior Sociedade de
Radiologia Intervencionista da América Latina e a segunda maior de toda a América.
Ocuparam o cargo de presidente as maiores autoridades brasileiras da Radiologia Intervencionista, todos pioneiros
e inovadores em muitos aspectos, inclusive em alguns procedimentos da especialidade. Estas características, que fazem
parte do DNA da entidade, serviram de fonte inspiradora para muitos médicos. Hoje, a sociedade possui 250 médicos
titulados e aproximadamente 500 associados.

Ao longo desses 20 anos, os radiologistas intervencionistas brasileiros inventaram técnicas minimamente invasivas, criaram dispositivos, desenvolveram protocolos, ampliaram indicações guiadas por imagens e aumentaram suas
áreas de atuação por meio da divulgação da especialidade. A motivação para isso? Paixão pelo que fazem. Sem dúvida
alguma, a paixão é mais uma característica que está no sangue dos radiologistas intervencionistas.
A Radiologia Intervencionista está evoluindo de forma rápida e contínua pela exploração de novas áreas do conhecimento e mostrando, assim, sua força para inovação, além de consolidar procedimentos em muitos territórios já
explorados.
Certamente, só se constrói uma boa massa crítica quando há intercâmbio de informações. Nesse sentido, a Sobrice possui um congresso anual no qual os maiores nomes da especialidade do país e do mundo se encontram para
trocarem experiências, o que sempre se transforma em uma grande celebração. O que acontece lá se transforma em
protocolos que beneficiam muitos pacientes.
O congresso conta sempre com uma ampla seção de tópicos clínicos, desde terapias bem estabelecidas – como
é o caso do tratamento local do CHC –, até novas áreas, como radioembolização e embolização de próstata, temas
estes bem atuais. A participação dos expoentes brasileiros é garantida, além da de diversos convidados internacionais.
Neste ano, o Congresso da Sobrice acontecerá em São Paulo (SP), no Centro de Convenções Rebouças, entre os dias
6 e 8 de julho.
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A comissão científica elaborou um programa diversificado e estimulante nas seguintes áreas:

Ü

Neurointervenção
O programa abrangerá as novidades da área, como stroke, novos conceitos no tratamento dos aneurismas cerebrais, malformações vasculares, doença aterosclerótica cervical intracraniana e outros temas.
Até o momento, cinco palestrantes internacionais estão confirmados e, juntamente com renomados
palestrantes nacionais, irão conduzir o programa de maneira científica mas também interativa, a fim
de propiciar uma excelente experiência a todos.

Ü

Oncologia
Contará com a participação dos professores Thierry De Baere e Thomas Helmberger em sessões sobre tratamento do carcinoma hepatocelular (CHC), metástases colorretais e o importante papel das
técnicas intervencionistas nos cuidados paliativos dos pacientes oncológicos. Haverá também foco na
prática clínica, além de ampla atenção ao manejo do paciente oncológico.

Ü

Saúde do homem
Tema constante em todos os congressos da especialidade pelo mundo, não poderia ser diferente no
Congresso da Sobrice. Coordenado pelos Drs. Gustavo Andrade (PE) e Joaquim Motta Leal (SP), neste
tópico serão abordados pontos como embolização prostática para doença benigna e maligna, varicoceles e priapismos, todos na plenária. Além disso, contaremos ainda com um workshop específico de
embolização prostática para doença benigna voltado para quem deseja iniciar ou aperfeiçoar a técnica, com participação do Dr. André Assis (SP).

Ü

Saúde da mulher
Temas importantes da saúde da mulher serão abordados, tais como os tratamentos da miomatose uterina, congestão pélvica, hemorragia obstétrica e MAV uterina.

Ü

Endovascular
As terapias endovasculares terão três categorias distintas: intervenções arteriais, venosas e aórticas,
onde prestigiados palestrantes debaterão os temas de maior relevância na área. No módulo de intervenção venosa, destacamos discussões sobre quando o radiologista intervencionista deve intervir na
trombose venosa aguda e na embolia pulmonar, além das apresentações sobre o controverso tema da
abordagem endovascular em casos de compressão da veia renal (Nutcracker) em pacientes jovens.
Para completar a programação, haverá workshops e cursos hands-on, nos quais os participantes poderão interagir com os palestrantes e manusear os materiais utilizados para procedimentos intervencionistas.
O desafio deste ano é fazer do Congresso um portal de acesso a todas essas informações, para mantê-lo bem informado sobre as mudanças e novidades do mundo da Radiologia Intervencionista. Isso
será possível por meio de um ambiente de interação entre estudantes, profissionais experientes e representantes de empresas, todos envolvidos diretamente no dia a dia da intervenção. Um fórum de
educação continuada para você.
Aguardamos sua presença neste que é o maior evento da Radiologia Intervencionista nacional.
DR. MARCOS ROBERTO DE MENEZES
Presidente da Comissão Científica do 20o Congresso da Sobrice
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