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EDITORIAL 

De 12 a 15 de Novembro de 2000, realiza-se em Lisboa mais um Congresso da nossa 
Sociedade. Como em anos anteriores, tentamos que o programa fosse variado, de modo a 
abranger diferentes campos de interesse. 0 modelo e o que ja tern vindo a ser utilizado e tern 
dado bons resultados. 

Havera assim 3 Cursos p6s-graduados, o primeiro dos quais, patrocinado pela European 
School of Respir~tory Medicine, tem por tema a Asma e tera Lugar no domingo a tarde, num 
local priveligiado: o Museu Vieira da Silva. 

Um Curso sobre Tabagismo esta programado para a manhii de dia 14. Os Departamentos de 
EducafiiO Medica, Fisiopatologia e Pneumologia da Faculdade de Ciencias Medicas colaboram 
mais uma vez para possibilitar a realiza9iio de Sessoes sobre o Metodo de Aprendizagem de 
Problemas, destinadas aos Clfnicos Gerais, sessoes essas que foram largamente participadas em 
Reunioes ante rio res da Sociedade. 

0 Congresso propriamente dito, inicia-se no dia 13, e realiza-se no Hotel Alfa. Na Sessiio de 
Abertura seriio entregues os Premios e Bolsas e ainda a Medalha de Ouro da Sociedade. 

0 Programa inclui Conferencias, Simp6sios e Mesas Redondas, sobre temas diversos, que viio 
desde o Cancro do Pulmiio a DPOC. Foi introduzida este ano uma sessao interactiva sobre 
complicafoes da Gripe e uma Sessiio de controverisas sobre Toracoscopia, um tema que une e 
divide Pneumologistas e Cirurgioes Toracicos. Mas nii.o s6 de temas sobre actualizafoes clfnicas 
e constituido o programa. Salientemos uma Conferencia sobre o Ensino da Pneumologia e uma 
Mesa Redonda sobre Ensaios Clfnicos e investiga9ao hospitalar, na qual seriio abordados alem 
de aspectos ligados a elaborafao e monitoriza9iio dos protocolos, os aspectos eticos. Pensamos 
que e a primeira vez que este assunto e abordado nos Congressos da nossa Sociedade. 

Foi igualmente introduzida uma novidade no que respeita as Comunica9oes. Pela primeira 
vez, este ano, o envio de resumos fez-se usando um programa informatico, o que ja e pratica 
corrente noutras Reunioes de outras Sociedades, efuncionou muito bem. Foram recebidos mais 
de 70 Resumos, queforamapreciados pelo Conselho Cient£fico. Os trabalhosforam agrupados 
por assuntos e as Comunicafoes distribuidas por 4 sessoes, nas Salas B e C. Na Sala D, seriio 
afixados e discutidos os Posters. 

0 Congresso da Sociedade e uma ocasiiio para actualizafiio de conhecimentos e para troca 
de experiencias. Mas pretende-se que seja cambbn um espa~o de convfvio, conv(vio esse que se 
farO. nos intervalos das sessoes mas tambern muito especialmente no jantar de Confratemizafli.o, 
que este ano, por razoes de calendari(J se realiza na Segunda-feira. 
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A classe medica portuguesafoi durante muito tempo conhecida pela sua culrura e pelas suas 
afinidades artfsticas. E na esteira desta tradi~iio e com essa preocupa~iio que niio s6 foi 
escolhido o Museu Vieira da Silva para o primeiro Curso p6s-graduado do Congresso, como o 
local do jantar de Confratemiza~iio e o especraculo que o acompanha. Esperemos que seja do 
gosto de todos. 

Maria Teresa Magalhiies Godinho 
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