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Homenagem ao Fernando Fiuza
Vai Fernando!
Porreta!
Talvez um dos adjetivos preferidos por Fiuza (para muitos) ou Fernando (para nós, do Clemente),
seja aquele que melhor e de forma mais abrangente possa defini-lo e à sua obra.
Apaixonado!
Talvez a qualidade que melhor defina o seu jeito de ser e fazer as coisas.
Paixão, antes, pelo sofrido povo brasileiro.
Paixão pelo país, pelo seu berço amazônico e pelo Círio de Nazaré.
Paixão por Margarida, Raul, Renato e Roberto. E pelo neto, que conhecemos em seus últimos
anos de aulas.
Paixão pela Medicina e pela Tisiologia.
Paixão por ensinar e por aprender.
Paixão pela ciência. Não apenas a da evidência mas, sobretudo, a
da observação crítica.
Paixão pelo debate.
Paixão (e respeito) pelos mestres. Mesmo depois de num deles se
transformar.
Paixão pelo Clemente Ferreira e paixão (enorme e recíproca) pelos
seus pacientes. De quem conhecia não só o nome, mas também a
história clínica e de vida.
Falar de sua obra, seus pensamentos e teorias geniais e suas
criações científicas não é mais necessário porque, salvo ineditismos
(e certamente os há), que talvez venhamos a conhecer um dia, o
restante está (felizmente) posto nas milhares de páginas criadas
por ele. E povoando a mente de seus discípulos.
Melhor lembrar, em momento como este, da sua cultura humanista
e da erudição do seu saber. Não arrogantes e pernósticos, mas
coloridos pela sabedoria popular, como a conservar intactas no
seu espírito, as riquezas culturais amazonenses e brasileiras.
Melhor lembrar de como manejava a língua portuguesa. De como
escrevia cartas, muitas (literalmente) manuscritas, aos seus amigos
e alunos. Cartas de um lirismo raro, cuja leitura é um prazer e um
privilégio.
Melhor lembrar de como pensava o mundo. De como sonhava com
justiça social. De como defendia suas causas.
Inteligente, corajoso, perspicaz, inquieto, determinado, provocador,
polêmico, generoso, moleque, surpreendente. Nunca indiferente. Assim foi Fernando.
Vai Fernando, que sua missão é cumprida. Como pai, médico e cidadão. E se algo dela não o foi,
os restantes daqui se esforçarão para que o seja.
Vai, para outra dimensão, que comporte sua grandeza.
Vai, talvez, encontrar Manuel Caetano, Mozart, Bruno Quilici e Rosemberg. E, quem sabe, o
próprio Clemente Ferreira.
E, quem sabe, desse encontro, possamos continuar, por alguma artimanha cósmica, a aprender
com você e com eles.
Vai Fernando.
Porreta e apaixonado!
Jorge Afiune
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Pizzas Clínica
e Cirúrgica

Pizza Clínica
Dia 11 de agosto de 2011

Pizza Cirúrgica
Dia 07 de julho de 2011

Jornada de Pneumologia de Barretos

Pizza Cirúrgica
Dia 04 de agosto de 2011

Pizza Cirúrgica
Dia 01 de setembro de 2011

Ocorreu, no dia 8 de agosto mais uma edição da Jornada de Pneumologia
de Barretos. Como já se tornou tradição, os participantes se
confraternizaram no Rancho Fundo, dentro do setor de ranchos do Parque
do Peão, na maior festa de rodeio do mundo, a Festa do Peão de Boiadeiro,
logo após assistir às aulas no anfiteatro da Casa do Médico (APM Regional
Barretos).
As conferências deste ano foram proferidas pelos professores doutores
Iara Fiks e Renato Macchione - este último, ministrando a palestra do
Prof. Dr. Roberto Stirbulov, que teve o falecimento de sua mãe ocorrido
três dias antes do evento, impossibilitando-o de comparecer, mas, com
sua seriedade e profissionalismo habituais, enviando o material
previamente preparado.
Aqui ficam registrados os sentimentos e condolências de todos os
presentes ao amigo e colega pelo sinistro, bem como os agradecimentos
dos organizadores ao Dr. Renato, que em três dias, teve seu status mudado
de ouvinte para palestrante, com o desafio de substituir um colega
simplesmente insubstituível (isso em suas próprias palavras).
E parafraseando Bezerrinha, autor do Hino Oficial da Festa do Peão,
que diz “a festa não termina, um segredo ela tem, a gente fica em festa até
chegar o ano que vem”, formalizamos aqui o convite para brindarmos, em
agosto de 2012, a nossa DÉCIMA Jornada, que terá requintes de
comemoração especial, bastando aguardar; então, até lá!
Carlos Marcelo Borges Santiago
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Curso Teórico Prático “Oxigenioterapia Domiciliar”
em Santa Bárbara d’Oeste

Doutora em Fisioterapia Ivete Alonso Bredda Saad fala sobre o papel
da fisoterapeuta em Oxigenioterapia Domicilar

No dia 6 de agosto aconteceu o Curso
Teórico Prático sobre Oxigenioterapia
Domiciliar, realizado em Santa Bárbara
d`Oeste, que contou com a presença de
52 participantes. Entre os inscritos
estavam alunos de fisioterapia das

Dra Márcia Diniz fazendo abertura do Curso

faculdades FAC (S.B.O), Unimep
(Piracicaba), Fam (Americana) e
fisioterapeutas de outras áreas de atuação
como hospitais, prefeituras e clínicas
particulares.
O curso teve a coordenação de Ana

Maria Camino e Márcia Diniz, contando
com as palestrantes, Ivete Alonso Bredda
Saad, Ligia Roceto e Ilma Paschoal.
No encerramento do curso os alunos e
fisioterapeutas pediram a realização de
mais cursos em atualização nestas áreas.

XV Curso de Atualização em Imagem da
Sociedade Paulista de Radiologia registra mais 1,6 mil participantes
De 29 a 31 de julho, o Maksoud Plaza
Hotel, em São Paulo, recebeu mais de 1,6
mil pessoas, entre congressistas,
conferencistas, convidados e expositores,
para o XV Curso de Atualização em Imagem
(Prof. Dr. Feres Secaf) da Sociedade
Paulista de Radiologia. Com aulas
dinâmicas e abrangentes, o evento atraiu
especialistas de diferentes Estados
brasileiros, especialmente residentes.
Além de radiologistas, a atividade
contou com a participação de profissionais
da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS – sbus.org.br), no módulo de
Ultrassom, e da Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT –
sppt.org.br), no curso de Tórax, em uma
edição especial da Jornada Jorge

Kavakama: “Esse tipo
de atividade leva à
interação clínica e
radiológica, interessante tanto para os
pneumologistas quanto
para os radiologistas”,
ressaltou Dra. Jaquelina
Ota, presidente da
SPPT, que fez questão
de enfatizar a importância da troca de
experiências para a definição do diagnóstico de cada caso: “Tenho certeza de que
todo mundo aprendeu muito com as
discussões em aula”.
No evento foram abordados temas de dez
áreas da Radiologia: Cabeça e Pescoço,

Neuro, Radiologia Geral, Emergências,
Pediatria, Mama, Medicina Interna e Sistema
musculoesquelético, além dos tradicionais
cursos de Suporte à Vida em Radiologia
(SVR) e BI-RADS™, muito concorridos, com
inscrições esgotadas logo na primeira fase.

NOTÍCIAS

Jornada de Pneumologia SPPT/
Reunião do Clube do Pulmão

No último dia 15 de setembro, na cidade
de Catanduva, foi realizada a Jornada de
Pneumologia de Catanduva/ Reunião
Mensal do Clube do Pulmão com o tema
“Doenças Pulmonares no Idoso”. Os
palestrates Marcelo Ceneviva Macchione e
Eduardo Marques da Silva, professores de
Pneumologia e Geriatria da Faculdade de
Medicina de Catanduva falaram sobre as
“Alterações estruturais e fisiológicas do

envelhecimento pulmonar” e “Implicações
práticas do processo de envelhecimento na
evolução das doenças respiratórias”.
O evento, que contou com o apoio da
SPPT, Faculdade de Medicina de Catanduva
e do laboratório Boehringer-Ingelheim,
mostrou a força da Pneumologia no interior
paulista pois contou com a participação de
85 pessoas entre médicos da região, alunos
e residentes.

MECOR 2011
Guayaquil, Equador -07 a 12 de Novembro
O programa começou na América Latina
como o curso em epidemiologia respiratória
(IRE) em 1994 e foi posteriormente
aperfeiçoado para se transformar no
MECOR-Métodos em Epidemiologia,
Clínica e Pesquisa Operacional em 2004.
O objetivo principal do curso é a
capacitação para a investigação, baseada
na idéia de que os indivíduos com
habilidades em pesquisa são fundamentais
para desenvolver, projetar e realizar estudos
que possam identificar e qualificar a
presença das doenças pulmonares em seus
países, além de desenvolver, implementar
e avaliar intervenções que possam ser
eficazes para seu tratamento.
O MECOR, agora em seu 18º ano, tornouse um programa de 5 níveis com um leque
de competências que incluem projetos de
pesquisa básica, análises de dados,
técnicas de apresentação e preparação de
manuscritos científicos.

As metas e objetivos do Programa
MECOR ATS foram desenvolvidos
considerando-se que todos os médicos
precisam de competências básicas em
metodologia de pesquisa para melhorar seu
atendimento em seus locais de atuação.
Além disso, há médicos que dedicam mais
tempo às atividades de pesquisa, são
líderes acadêmicos ou responsáveis por
programas de saúde pública e, portanto,
precisam de habilidades adicionais. O
programa é projetado para todos.
O MECOR foi concebido para ajudar os
médicos e profissionais de saúde a utilizar
os dados da literatura para melhorar a
prática clínica, desenvolver as habilidades
necessárias para estudar os problemas
locais, nacionais ou internacionais, e
desenvolver e avaliar as intervenções e uso
de dados para formulação de políticas
públicas, melhorar as práticas clínicas,
programas acadêmicos e de ensino.

Campanha
Dia Nacional contra o
Tabagismo - Botucatu
A Disciplina de Pneumologia da
Faculdade de Medicina de Botucatu, em
parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde realizou no dia 29 de agosto,
campanha em comemoração ao Dia
Nacional contra o Tabagismo.
As entidades promotoras realizaram
orientação, durante uma semana, à
população que procurar os serviços das
unidades básicas de saúde da cidade de
Botucatu. As orientações abordaram os
malefícios do tabagismo e do tabagismo
passivo e incluiu a distribuição de
materiais informativos.
Além disso, foi oferecido tratamento
àqueles que desejarem cessar o tabagismo.

Próximos eventos
24/09 - Aula Reg. São José do Rio Preto
29/09 - Reg. Ribeirão Preto - Discussão
de Casos Clínicos
06/10 - Pizza Cirúrgica
08/10 - Curso Importância da
Espirometria - Rua Botucatu, 862
UNIFESP/EPM - Edificio dos Anfiteatros
- Auditorio Marcos Lindemberg
20/10 - Pizza Clínica
27/10 - Reg. Ribeirão Preto - Discussão
de Casos Clínicos
15/10 - Jornada Paulista Regional São José
do Rio Preto - Asma
03/11 - Pizza Cirúrgica
07/11 - MECOR - University Especialidades Espiritu Santo Guayaquil, Ecuador
17/11- 14º Congresso Paulista de
Pneumo-logia e Tisiologia
24/11 - Regional Ribeirão Preto Discussão de Casos Clínicos
26/11 - Simpósio de Dispnéia aos
Esforços: Papel da Ergoespirometria Instituto Sírio-Libanês de Ensino e
Pesquisa - Rua Cel. Nicolau dos Santos,
69 - Bela Vista
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Crianças aderem à campanha anti-tabágica
Como parte das atividades da Campanha
Anti-Tabágica, realizou-se em Santos, no
dia 2 de junho, uma palestra para os alunos
do Ensino Fundamental da Escola
Espiritualista Ordem e Progresso.
Participaram da organização do evento
a dra. Fabíola Gomes Rodrigues, que
respondeu aos questionamentos dos
alunos e o dr. Rui Coelho, que ministrou a
palestra sobre tabagismo.
Aproximadamente 100 alunos, com idade
entre 12 e 14 anos, assistiram atenciosamente aos 50 minutos iniciais de aula,
sendo posteriormente aberta a discussão
e perguntas respondidas pelos pneumologistas. O evento foi considerado um
sucesso, repetindo a adesão e interesse
dos jovens como no ano anterior.
Finalizando o evento, os alunos
participaram de um concurso de desenho.
Os 3 primeiros colocados receberam livros
de literatura juvenil como premiação.

14o. Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia

Comissão organizadora acerta
últimos detalhes

O 14º Congresso Paulista de Pneumologia
e Tisiologia acontecerá no período de 17 a
20 de novembro de 2011, no Centro de
Eventos Fecomercio, na cidade de São
Paulo.
Vários avanços têm sido alcançados na
área da Medicina Respiratória, inúmeras são
as publicações científicas, sendo difícil
acompanhar esta geração exponencial de
conhecimento. O objetivo principal do
Congresso será de apresentar e discutir os

temas de maior relevância na atualidade, e
que com a aquisição destes conhecimentos,
com aplicabilidade clínica, traga impacto na
qualidade de vida e sobrevida dos pacientes
portadores de doenças respiratórias.
Para atingir as nossas metas, daremos
ênfase ao debate, seja através de sessões
interativas, discussão de casos clínicos,
mesas redondas e conferências. Todas as
atividades contarão com um espaço para
discussão e troca de experiências.

Local do Evento
FECOMERCIO
Rua Plínio Barreto, 285 - Bela Vista
ESTACIONAMENTOS PRÓXIMOS
Para a sua ida ao congresso
recomendamos fortemente a utilização de
transporte coletivo ou a utilização de
estacionamentos
próximos
à
FECOMERCIO pois o local não dispõe
de amplo estacionamento. Para evitar
transtornos, relacionamos alguns
estacionamentos da região e suas
distâncias.
AUTOPAR ESTACIONAMENTOS
Rua Barata Ribeiro, 460 - Hospital Sírio
Libanês (Distância: 950 m)
ED. STA MÔNICA
Rua Barata Ribeiro, 448 (Distância: 950 m)

Convidados internacionais confirmados

ESTACIONAMENTO MASSIS
Rua Antônio Carlos, 277 (Distância: 1 Km)

ALESSANDRO BRUNELLI
Vice-director of Division of Thoracic Surgery, Head of Section of Minimally Invasive
Thoracic surgery. Ospedali Riuniti Ancona - Itália

ESTAPAR
Rua Itapeva, 26 (Distância: 650 m)
Rua Barata Ribeiro, 126 (Distância: 650 m)
Rua Barata Ribeiro, 490 (Distância: 1 Km)

ARYEH FISCHER
Associate Professor of Medicine
Autoimmune Lung Center
National Jewish Health
Denver, Colorado, EUA
JORGE M.S PASCUAL
Consultant, Division of Pulmonary Medicine; Assistant Professor of Medicine, Mayo
Medical School; Vice Chair, Department of Medicine Medical Director, Referring Physicians
Office Cleveland - EUA
MARC MIRAVITLLES
Chest Physician and Senior Researcher, Fundació Clínic, Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Hospital Clinic, Barcelona, Espanha
PAUL M.O'BYRNE
EJ Moran Campbell Professor, Chair, Department of Medicine,Michael G DeGroote School
of Medicine,McMaster University Faculty of Health Sciences, Hamilton, Ontario - Canadá
THIERRY TROOSTERS
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences Respiratory Division - Leuven - Bélgica

FLAT SÃO PAULO CENTER
Rua Barata Ribeiro, 237 (Distância: 750 m)
MULTIPARK
Av. Itapeva, 378 (Distância: 800 m)

Empresas patrocinadoras
e expositoras
EMPRESAS QUE CONFIRMARAM A
SUA PARTICIPAÇÃO
AstraZeneca, Actelion, Alpharad, Bayer
Bioscan, Boehringer-Ingelheim, Di Livros,
Eli Lilly, E.Tamussino, Chiesi, Ger-Ar,
Geratherm, GSK, Lumiar Saúde, MSD,
Mantecorp Farmasa, Neurovirtual,
Novartis, Nycomed, Olympus, PfizerWyeth, Respirox, RTS, Sanofi.

Defesa Profissional

