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É com grande orgulho que noticiamos os 
frutos colhidos com as atividades cien-
tíficas propostas pela SIERJ neste ano 

de 2009. Em junho de 2008, foi realizado o I 
Congresso de Infectologia do Rio de Janeiro, 
com 800 participantes. Este evento nos moti-
vou a levar em frente a proposta de um even-
to científico maior no interior do Estado, além 
das reuniões já realizadas regularmente.

Programamos o I Fórum de Infectologia do 
Rio de Janeiro a ser realizado em município 
do interior do Estado, previsto para os anos 
que não tivermos o Congresso na cidade do 
Rio de Janeiro. Assim realizamos, entre os 
dias 27 e 29 de agosto deste ano, o I Fórum 
de Infectologia na cidade de Campos dos 
Goytacazes.

Com apoio de empresas, da Faculdade de 
Medicina de Campos e da Prefeitura de Cam-
pos, e com a dedicação de ilustres pales-
trantes oriundos de diversos municípios do 
nosso Estado e de São Paulo, foi realizado um 
evento de altíssimo nível científico. Tivemos 
a honra de contar com mais de 500 inscritos, 
incluídos além de médicos infectologistas de 
diversos municípios do Estado, também vá-
rios secretários municipais de saúde, médi-
cos de diversas especialidades e estudantes, 

muitos sendo membros da Liga de Infectolo-
gia de Campos.

A palestra de abertura foi realizada pela Dra. Tâ-
nia Petraglia (CRIE – Hospital Municipal Menino 
Jesus), que discorreu sobre a prevenção da do-
ença pneumocócica, com foco na vacinação. O 
evento seguiu nos dois dias subseqüentes com 
“Tratamento da Tuberculose sensível e multir-
resistente.  Estado da arte” com Dr. Jorge Luis 
Rocha; “Hepatites Virais B e C – Tratamento em 
Mono-Infectado e Co-Infectado com HIV” com 
Dr. Eduardo Joaquim Castro e Dra. Dirce Bonfim 
de Lima; “AIDS – Resistência aos Anti-Retrovirais” 
com Dr. Ricardo Diaz; “AIDS – Terapia Anti-Viral 
– Consenso Brasileiro” com Dr. Gustavo Maga-
lhães; “HPV – Infecção, Doença e Prevenção” com 
Dr. Mauro Romero; “Antibioticoterapia em Situa-
ções Especiais - Idoso e Gestante” com Dr. Wal-
ter Tavares; “Pandemia de Influenza A – H1N1” 
com Dr. Alberto Chebabo; “Programa municipal 
para o diagnóstico, tratamento e prevenção 
da toxoplasmose em Campos dos Goytacazes: 
dos dados da pesquisa ao marco zero na Saúde 
Pública” com Drs. (as) Annelise Wilken, Ricardo 
Guerra, Nélio Artiles e Lilian Bahia Oliveira.

Que venham outros eventos que se traduzam 
no ganho e troca de conhecimento, e que es-
tejamos juntos nestas empreitadas.

Um fórum de altíssimo nível científico, 
com palestrantes ilustres e mais de 
500 participantes

*Mauro Treistman, Coordenador das Regionais da SIERJ e Presidente da Comissão 
Científica do I Fórum de Infectologia do Estado do RJ
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Meningitis Research Foundation 

Bi-Annual Conference    

Data: 11 e 12 de novembro 

Local: Royal Society of Medicine, 

Londres - Inglaterra 

Informações: +44 (0) 1454 281811 

E-mail: paulg@meningitis.org 

Site: www.meningitis.org/news-media/

mrf-conference-2009-28597

5th ASM Conference on Biofilms  

Data: 15 a 19 de novembro 

Local: Cancun, Mexico 

Site: www.asm.org/Meetings/index.asp? 

bid=59578

6º Congresso Mundial de 

Infectologia Pediátrica  

Data: 18 a 22 de novembro

Local: Buenos Aires – Argentina

Informações: www.astreaventur.com.br

Curso Avançado em Vacinas  

Data: 12 a 14 de novembro  

Local: Sociedade de Medicina e 

Cirurgia de Campinas  

Informações: (21) 2203-0739 

E-mail: duvidas@edimilson.com.br

Qualidade e Segurança do 

Paciente - Excelência na 

Assistência e Gestão em Saúde

Data: 20 de novembro 

Local: Centro de Pesquisas Aggeu Ma-

galhães (CPqAM)/FIOCRUZ - Recife/PE  

Informações: slhinfecto@gmail.com

II Fórum Paulista de 

Infectologia  

Data: 27 de novembro  

Local: Santos/SP  

Informações: (11)5083-0806 

Site: www.saopaulo.infectologia.org.br

Second International 

Conference on Infectious 

Disease Dynamics 

Data: 2 a 4 de dezembro 

Local: Atenas - Grécia  

Informações: +44 (0)1865 843051 

E-mail: a.hill@elsevier.com

Site: www.epidemics.elsevier.com

XLVI Congresso da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical   

Data: 14 a 18 de março de 2010  

Local: Foz do Iguaçu/PR  

Informações: (41) 3022-1247 

Site: www.medtrop2010.com.br

7º Congresso Paulista de 

Infectologia

Data: 3 a 6 de junho de 2010 

Local: Anhembi – São Paulo/SP

Informações: (11) 3849-0379 

E-mail: info@meetingeventos.com.br
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Abrangência: Araruama – Armação 
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Frio – Casemiro de Abreu – Iguaba 
Grande - Rio das Ostras - Saquarema 
São Pedro da Aldeia
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Bernardo Calvano
Abrangência: Barra Mansa – Barra do 
Piraí – Itatiaia – Paraty - Pinheiral - Piraí 
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Fórum obtém sucesso absoluto de 
público e programação científica

Com a participação de mais de 500 inscri-
tos e ilustres palestrantes, que abordaram 
temas de altíssimo nível científico, o I Fó-

rum de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro 
e o I Encontro das Ligas de Infectologia do Esta-
do do Rio de Janeiro, realizado pela SIERJ, de 27 
a 29 de agosto, no Teatro Municipal Trianon, em 
Campos dos Goytacazes, obteve sucesso abso-
luto. O evento foi promovido em conjunto com 
a Faculdade de Medicina de Campos (FMC), com 
o apoio da Prefeitura.

De acordo com o Presidente da SIERJ e do I Fó-
rum de Infectologia do Estado do RJ, Samuel 

Kierszenbaum, uma das prioridades da instituição 
é a interiorização. Ele afirmou que entre os moti-
vos que levaram a Sociedade a escolher Campos 
para sediar o evento, estão o fato do município 
ser um importante pólo dentro do Estado.

- O evento foi um sucesso e os profissionais que 
participaram tiveram acesso a informações rela-
cionadas à abrangência da infectologia. Partici-
param do fórum as maiores autoridades na área, 
a partir deste evento, os alunos de Medicina vão 
olhar a especialidade de outra maneira – afirmou.

Segundo o Diretor da Faculdade de Medicina 
de Campos, Nélio Artilles, o fórum proporcio-
nou uma grande troca de informações e novi-
dades na área.  As palestras trouxeram reflexões 
importantes de doenças, como tuberculose, 
hepatite, HPV, HIV e o vírus Influenza, causador 
da gripe suína.

O Vice-Prefeito de Campos, Francisco Arthur Oli-
veira, conhecido como Dr. Chicão, representou 
a Prefeita Rosinha Garotinho na solenidade de 
abertura. Segundo ele, foi importantíssimo a 
realização do fórum sobre doenças infecciosas, 
especialmente em um momento de pandemia 
do H1N1, da gripe suína.

- É uma oportunidade para nossos médicos e 
estudantes conhecerem as terapias e condutas 
mais recentes em relação a essas doenças, o que 
nos permitirá planejar e antecipar as ações para 
lidar com grandes endemias – ressaltou.

Samuel Kierszenbaum, Presidente da SIERJ e do I Fórum de 
Infectologia do Estado do RJ

Pioneirismo de Campos ao disponibilizar 
vacina anti-pneumocócica

A palestra “Impacto da Imunização na Doen-
ça Pneumocócica” abriu o Fórum. A médica       
Tânia Petraglia, do Centro de Referência para 

Imunobiológicos Especiais (Crie) do Hospital Jesus, 
destacou o “pioneirismo de Campos” ao disponibili-
zar, gratuitamente, a vacina Prevenar (anti-pneumo-
cócica) para crianças com até um ano de idade.

- Devemos ser bastante críticos e criteriosos com 
novas vacinas, mas a Prevenar tem eficácia com-
provada e é o sonho dourado de todo pediatra, 
pois das doenças infecciosas, a pneumocócica 
é a que mais mata no mundo, com 28% dos ca-
sos, atingindo especialmente as crianças. Cam-
pos, com essa experiência pioneira, promoveu 
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a mesma equidade pregada pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), que é de oferecer o serviço 
igualmente para pobres e ricos - explicou.

Tânia Petraglia ministra palestra sobre “Impacto da Imuniza-
ção na Doença Pneumocócica”

No próximo inverno, nova onda de gripe 
suína poderá acometer o país

O Chefe do Serviço de Doenças Infeccio-
sas e Parasitárias do Hospital Clementi-
no Fraga Filho/UFRJ, Alberto Chebabo, 

ministrou uma palestra sobre o vírus Influenza 
(H1N1), causador da gripe suína. Segundo ele, no 
inverno do próximo ano, uma nova onda de gri-
pe suína poderá acometer o país, principalmente, 
em locais onde o número de casos foi pequeno 
ou não teve incidência da doença. O médico fez 
um alerta para os cuidados de prevenção que de-
vem continuar sendo tomados.

- Devemos continuar com os mesmos cuidados: 
pessoas doentes devem evitar sair de casa en-
quanto estiverem com os sintomas, usar lenços 
de papel quando tossir ou espirrar e descartá-lo, 
imediatamente e o que é um dos fatores mais 
importantes: lavar sempre as mãos – orientou.

O fechamento do fórum foi uma apresentação 
do Programa municipal para o diagnóstico, trata-
mento e prevenção da toxoplasmose em Campos 
dos Goytacazes: dos dados da pesquisa ao marco 
zero na Saúde Pública, que teve como palestran-
tes Annelise Wilken, Ricardo Guerra, Nélio Artiles 
e Lilian Bahia Oliveira.

Infectologistas de Campos apresentam programa para o 
diagnóstico, tratamento e prevenção da toxoplasmose

SIERJ faz homenagem com entrega da 
Medalha Walter Tavares

Durante o fórum, a SIERJ prestou homena-
gens, com a entrega da Medalha Walter 
Tavares, ao Diretor da Faculdade de Me-

dicina de Campos, Nélio Artiles, e ao médico Adil-
son Sarmet.  Antes da chegada de Nélio Artiles à 
Campos como o 1º infectologista,  Adilson Sarmet 
é que fazia todos os atendimentos da especialida-
de, incentivando vários profissionais para atuarem 
em infectologia. Outra medalha foi entregue aos 
funcionários do Serviço de Doenças Infecto-Parasi-
tárias (DIP) do Hospital Ferreira Machado pelos 20 
anos de prestação de serviço de qualidade. 

Uma placa comemorativa, oferecida pela SIERJ ao 
Serviço de DIP, foi descerrada pelo Presidente da Fun-
dação Dr. João Barcellos Martins, Ricardo Madeira, e 

pelo Chefe da DIP, Nélio Artiles. Além do Presidente 
da SIERJ, Samuel Kierszenbaum, estiveram presentes 
também na solenidade o Diretor de Vigilância Epide-
miológica da Secretaria de Saúde de Campos, Char-
bell Kury, e profissionais que atuam no setor.

Nélio Artiles recebe Medalha Walter Tavares
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