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O próximo Congresso Paulista de Pneumologia será realizado
de 14 a 17 de novembro de 2013, no mesmo local dos últimos
congressos (FECOMERCIO – Rua Doutor Plínio Barreto, 285).
O médico pneumologista terá todos os assuntos de sua prática
clínica abordados e discutidos por experts e pesquisadores do
Brasil e do exterior. Além dos assuntos da pneumologia geral, a
cirurgia de tórax, a pneumologia em pediatria, a fisioterapia e a
broncoscopia receberão espaço amplo na grade do congresso.
As sessões serão programadas de forma a permitir que os
ouvintes participem do debate, façam perguntas, sugestões e levem
a discussão para o foco que lhes interessar.
Seguindo o caminho dos últimos congressos, buscaremos a
valorização da produção científica nacional.
Os trabalhos apresentados em murais terão pelo menos dois
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debatedores selecionados pela suas áreas de pesquisa e
designados a discutir o trabalho em horários programados para
evitar conflitos com outras atividades do congresso.
Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão
valorizados pela seleção de debatedores qualificados e pela sua
inserção na programação do congresso. Além disso, haverá
premiações para os melhores trabalhos científicos.
Vejam abaixo os palestrantes internacionais que já confirmaram
sua presença e participação no Congresso Paulista.
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ACONTECEU

Jornada de Fisioterapia Respiratória

Os fisioterapeutas respiratórios estão redescobrindo a
importância do exercício na sua prática clínica, tanto no ambulatório,
como na enfermaria e na UTI! No mundo atual, a boa prática clínica
na área de saúde deve ser baseada em evidências de melhora real
originadas de estudos científicos. Com o objetivo de unir esses
dois fatos, o Departamento de Fisioterapia da Sociedade Paulista
de Pneumologia e Tisiologia, ofereceu a I Jornada Paulista
de Fisioterapia Respiratória, no dia 20 de abril de 2013. Este foi um

Pizza Clínica

No dia 18 de abril ocorreu a tradicional Pizza Clínica na cidade
de São Paulo. Os casos apresentados ficaram sob
responsabilidade dos serviços da Disciplina de Pneumologia
da Escola Paulista de Medicina(EPM)/Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) e da Disciplina de Pneumologia da
Faculdade de Medicina do ABC. O evento contou com a
participação dos chefes dos serviços relacionados, Profa. Dra.
Sonia Maria Faresin e Prof. Dr. Elie Fiss, além dos demais
membros das equipes.

evento marcante para o Departamento, por ser ter sido o primeiro
e já ter conseguido reunir muitos dos melhores e mais respeitados
profissionais da área, além de ter tido lotação máxima de
participantes que saíram elogiosos e satisfeitos. Consideramos que
a Jornada foi um sucesso em todos os sentidos, organização,
participação, conteúdo e já deixou espaço para eventos
subsequentes nesta área.
Obrigado a todos pela participação!

Pizzas Cirúrgicas

As tradicionais Pizzas Cirúrgicas aconteceram nos dias 7 de
março e 4 de abril. Com a inovação tecnológica proposta pelo Dr,
Ricardo Terra, as apresentações dos casos e as discussões foram
transmitidas e intermediadas via internet. Com isso, contamos
com a participação de diversos colegas da Grande São Paulo e
interior que ficaram impossibilitados de comparecer a Charles
Pizzaria. As transmissões estão cada vez mais contando com a
participação dos colegas e intensifica e enriquece as discussões
dos Cirurgiões Torácicos. Alguns grupos do interior também se
propuseram a se reunir em pizzarias para desfrutarem da discussão
e apreciarem a pizza.
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Jornada da Regional de Campinas
No dia 27 de abril ocorreu na Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas a Jornada da Regional de Campinas da
SPPT com o tema “DPOC – Sempre um Desafio”.
A Jornada foi um sucesso, contando com grande
participação dos profissionais da região. O evento foi
organizado pela Profa. Dra. Ana Maria Camino e contou com a
participação dos palestrantes Dra. Ilma Paschoal, Dra Irma de
Godoy, Dra Elza Maria Cerqueira, Dra Eliane de Oliveira Morais
e Dr Oliver A. Nascimento. A Jornada abordou temas como
diagnóstico precoce da DPOC, o papel da tomografia de tórax
no diagnóstico da DPOC, abordagem terapêutica da
exacerbação da DPOC, aspectos nutricionais relacionados aos
pacientes com DPOC e a imunização nos pacientes com
doenças respiratórias.
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SPPT promove Jornada de Tuberculose
O evento foi uma homenagem ao Dr. Fernando Fiuza, falecido em 2010.
No dia 04 de maio a SPPT realizou a
jornada de Tuberculose “Fernando Augusto
Fiuza de Melo”, na sede da Associação
Paulista de Medicina em São Paulo.
Além da atualização nos principais
aspectos da doença, o evento teve também
o objetivo de homenagear o Dr. Fernando
Fiuza, um dos maiores nomes do ensino e
da pesquisa da Tuberculose no Brasil,
falecido, precocemente, há três anos.
Organizado pelo Dr. Jorge Afiune, do
Instituto Clemente Ferreira, o programa foi
dividido em blocos contemplando
epidemiologia, diagnóstico, tuberculose
latente e tratamento, da doença que ainda é
um dos maiores problemas de saúde pública
no Mundo.
A abertura, feita pela Dra. Monica Corso
e pelo Dr. Jorge Afiune, destacou a
importância do tema e lembrou alguns
aspectos da vida do Dr. Fernando Fiuza.
Na epidemiologia, foram discutidos os
números da doença e algumas causas para
as dificuldades do controle da Tuberculose
no Estado, através da Dra. Vera Galesi e da
Dra. Luciene Franza Degering.
No diagnóstico, Dr. Sidney Bombarda e
Dra. Deisy Sato atualizaram os presentes com
as técnicas de diagnóstico rápido da doença,
tendo a finalização, com a discussão de um
caso clínico com os aspectos práticos do
manejo do suspeito, conduzido pelo Dr. Luis
Francisco Ribeiro Médici.
Os Drs. Nelson Morrone e Denise
Rodrigues discutiram os aspectos mais
importantes da abordagem da tuberculose
latente, mostrando os benefícios da proteção
dos infectados.
O bloco do tratamento foi um painel dos
aspectos mais importantes do tema, como o
impacto dos novos esquemas, o tratamento nos coinfectados pelo
HIV e a abordagem das sequelas, assuntos discutidos pelos Drs.
Jorge Afiune, Gisele Klautau e Mauro Gomes.
A jornada trouxe uma inovação, que foi a inserção de duas mini
conferências. Uma delas a cargo do Prof. Marcus Barreto Conde,
da UFRJ, que deu um magnífico olhar crítico sobre a situação do
diagnóstico da doença entre nós. A segunda contou com o
brilhantismo do Prof. Célio Lopes Silva, da USP de Ribeirão Preto,

trazendo a fronteira do conhecimento no campo das vacinas
profiláticas e terapêuticas para a doença.
Em ambiente descontraído e com auditório cheio até o final, a
jornada teve ainda o reencontro de vários militantes da
Tuberculose, todos, de alguma maneira, discípulos do Dr. Fernando
Fiuza, além do suporte da Suzi e do Wagner, da SPPT.
O altíssimo nível científico do evento certamente fez jus à
memória deste inesquecível profissional que foi Fernando.

