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DESTAQUES DO CAPÍTULO BRASILEIRO

Henrique Grunspun, MD, FACP –
ACP Brazil Chapter Governor
Após os momentos difíceis que o
capítulo brasileiro do ACP passou
pelo rompimento da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica com o
American College of Physicians,
nosso capítulo se reorganizou e
fortaleceu
sua
base.
Tivemos
crescimento no número de membros
e fellows. Outra realização foi a
participação expressiva dos membros
brasileiros no Annual Meeting em
Orlando, Flórida. Compareceram no
evento 40 brasileiros entre membros
e estudantes, sendo que foi a terceira
maior participação entre os capítulos
internacionais atrás do México e
Canadá. Naquela ocasião, como
temos feito nos últimos dois anos,
realizamos um encontro do capítulo
brasileiro
onde,
além
de
confraternizarmos,
tivemos
uma
reunião de trabalho com discussão e
planos para a organização do nosso
capítulo.*

http://www.acponline.org/about_acp/
chapters/brazil/
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ACP

David A. Fleming, MD, MA, FACP
President
University of Missouri School of
Medicine
Columbia, MO
capítulos nos Estados Unidos (regionais e
forças armadas)
capítulos no Canadá
capítulos na América Latina
(América Central, Brasil, Chile, Colombia,
México e Venezuela)
Capítulos Internacionais
(Japão, Arabia Saudita e Sudeste da Ásia)
http://www.acponline.org/about_acp/intern
ational/member_map.htm

MISSÃO
“ACP's Mission: To enhance the quality
and effectiveness of health care by
fostering
excellence
and
professionalism in the practice of
medicine”.*

http://www.acponline.org/about_acp/
chapters/brazil/news_meet.htm
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ENCONTRO DE MEMBROS E PARTICIPANTES BRASILEIROS NO
MEETING ACP
ORLANDO

Dra. Molly Cooke
Neste ano o American College of
Physicians
(ACP)
Meeting
aconteceu na cidade de Orlando
de 08 a 13 de abril de 2014.
Nos cinco dias, foram ministrados
cursos pré-congresso e sessões
regulares
com
a
impecável
organização que o ACP oferece.
No dia 11 de abril foi realizado o
encontro dos membros brasileiros
do ACP, incluindo médicos,
residentes
e
estudantes
de
medicina
de
várias
cidades
brasileiras e também brasileiros
radicados nos EUA.

Recebemos a visita de integrantes
do ACP e da ex-presidente do
ACP, Dra. Molly Cooke, que
terminou seu mandato neste
Meeting. Foram abordados temas
diversos como: planos para os
encontros e simpósios em
do Capítulo Brasileiro do
ACP, oferta de maiores benefícios
aos membros brasileiros - além
dos já oferecidos -, e solicitação de
maiores facilidades e descontos
para inscrições em eventos, que
inclusive foram concedidos. Veja
as tarifas neste newsletter para
membros brasileiros. *
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UMA DÉCADA DE ANTI TNFS NO TRATAMENTO DAS ARTRITES E OUTRAS
INDICAÇÕES. LIÇÕES PARA A PRÓXIMA DÉCADA
16 DE AGOSTO DE 2014

Dr. Morton Scheinberg

Dr. Hélio Bacha

No dia 16 de agosto de 2014 o
capítulo brasileiro do ACP e a Sociedade
Brasileira de Reumatologia promoveram e
patrocinaram um simpósio de atualização
em tratamento biológico na AACD em São
Paulo: “Uma Década de Anti TNFs no
Tratamento das Artrites e Outras
Indicações: lições para a próxima década”.
Sob a coordenação do Dr. Morton
Scheinberg, ex-governador do nosso
capítulo, foram consolidadas informações
do uso de TNF após uma década e situouse novos cenários com o advento dos
novos anti TNFs. Sabe-se que os anti
TNFs continuam a ser a primeira linha de
tratamento apesar do surgimento de novos
medicamentos biológicos com diferentes
mecanismos de ação.
Algumas novidades foi a revisão
apresentada Dr. Costantino Pitzalis da
London School of Medicine and Dentistry
do uso da biópsia sinovial como
biomarcador de escolha de agente
biológico, sua apresentação foi baseada
nos três tipos de distribuição celular
encontrados no Barts e The London
School of Medicine and Dentistry.

Dr. Henrique Grunspun

Além disso, o Dr. Helio Bacha,
membro do ACP, fez uma atualização
sobre os conceitos e sobre a abordagem
da tuberculose latente no Brasil e no
mundo e sobre os riscos de novos casos
após o uso de anti TNF. O Dr. Ricardo
Romiti pontuou o papel dos anti TNFs na
redução do número de procedimentos
cirúrgicos para doença de Crohn e o risco
de reaparecimento de psoríases em
pacientes recebendo anti TNF. O Dr.
Ricardo Xavier do Rio Grande do Sul
abordou os novos anti TNFs disponíveis no
mercado; considerações práticas para o
uso, quando mudar e o que mudar, e
também fez recomendações para próxima
década.
O simpósio foi encerrado pelo Dr.
Jonathan Kay da Universidade de
Medicina de Massachusett que apresentou
suas ideias em relação aos biosimilares e
anunciou
a
introdução
desses
medicamentos na Europa já no próximo
ano.
Esse simpósio foi o primeiro de
uma série de atualizações em medicina
interna que nosso capítulo pretende
promover no Brasil. O segundo simpósio
da série sobre o uso de antivirais já está a
caminho!*
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PRIMEIRO ENCONTRO COM ESTUDANTES DO CAPÍTULO BRASILEIRO DO ACP

Na tarde de 16 de agosto de 2014
realizamos na AACD o primeiro encontro
com estudantes do capítulo brasileiro do
ACP. Nosso encontro teve a participação
do Dr. Paulo Camiz, FACP, que liderou a
discussão de três casos complexos no
formato “Stump the Professor”. Após a
discussão, foram debatidas questões de
medicina geral do MKSAP 16 com os
alunos da graduação.
O evento foi encerrado com
confraternização muito animada, em um
restaurante, com os estudantes e
membros do ACP.*
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REUNIÃO ANUAL DO CAPÍTULO BRASILEIRO 2014

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRONTO ATENDIMENTO E
MEDICINA DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT
EINSTEIN E REUNIÃO CIENTÍFICA ANUAL DO CAPÍTULO
BRASILEIRO DO AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS

Sobre o evento
Simpósio destinado a discutir temas relevantes da prática diária nas unidades de pronto atendimento e
emergências.

Diferenciais da programação:




Pré-congresso com imersão em
parada cardiorrespiratória e seus
novos conceitos.
Discussões práticas e objetivas sobre
exames complementares, infecções,
doenças neurológicas, alergias e
casos clínicos em pronto atendimento
e emergências.

Faça agora sua inscrição

Inscrições até 27 de outubro de

Público-alvo


Médicos e enfermeiros que atuam em
emergências e pronto atendimentos,
residentes, estudantes de medicina e
enfermagem.

Local
Auditório Moise Safra – Av. Albert Einstein,
627 1º andar, Bloco A - Morumbi, São Paulo,
SP.
Mais informações11 2151-1001 opção 1
www.einstein.br/eventos
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O Capítulo Brasileiro do ACP está no Facebook

O capítulo brasileiro do ACP está agora no Facebook. Torne-se um fã de
nosso capítulo em www.facebook.com/acpbrazilchapter!

Novo Colaborador do Nosso Capítulo

Em
breve
o
capítulo
brasileiro do ACP se tornará uma
entidade jurídica brasileira. O José
Belém de Oliveira Neto será nosso
secretário para gerenciar as
questões administrativas do nosso
capítulo. José Neto é graduado em
Letras: tradução e interpretação
pela
UNIBERO
Centro
Universitário
Ibero-Americano
tem extensão em Medical
English
pela
University
of
California, San Diego (2009) e em
Research Writing pela Texas A&M

University (2011). Atualmente ele é
tradutor, especializado na área da
saúde, do Hospital Israelita Albert
Einstein, atuando especificamente
com a revista einstein – São Paulo.
Além disso, é membro do
American
Medical
Writers
Association (AMWA) e tradutor
freelance para outras publicações
científicas como Acta Paulista de
Enfermagem - UNIFESP, Revista
ABTPé, Revista Investigación y
Educación
en
Enfermería
Universidad de Antioquia, entre
outras.
Nosso secretário está a
disposição dos membros para
auxiliar com novas inscrições,
application
para
fellowship,
preparação de versões em inglês,
revisão e formatação de currículos
também
como
cartas
de
apresentação e outros documentos
para o ACP. *

Desconto para inscrições antecipadas para ACP Internal Medicine Meeting em 2015
Em 2015 o American College of
Physician celebra seu aniversário de 100
anos. O Annual Meeting será um grande
evento em Boston, Massachusetts, de 30
de Abril a 2 de Maio.
Como incentivo aos membros
internacionais um pacote de descontos
está sendo oferecido para as inscrições
antecipadas.

Para os membros brasileiros os valores
serão:
Inscrições até 31/01/1 : U$509,00
Inscrições após 31/01/15: U$589,00
Grupos de 10- : U$395,00 por membro
Grupos de 20- : U$370,00 por membro
Grupos + de : U$345,00 por membro*
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NOVOS FELLOWS BRASILEIROS DO ACP

Dr. Auro del Giglio

Dr. Henrique Grunspun

Dra. Renata Castro
No encontro do American College of
Physicians de 2014 em Orlando,
iniciou-se o mandato do Dr. Henrique
Grunspun como Governador do ACP
BRASIL, que será de abril de 2014 a
abril de 2018. Além disso, foi
outorgado título de Fellow do
American College of Physicians para:
Dra. Renata RT Castro

Dr. Marcelo Gil Cliquet

Dr. Marcelo Gil Cliquet
Dr. Paulo Camiz
Dr. Phillip Scheinberg
Dr.Marcelo Zonensein
Parabéns aos novos Fellows
Brasileiros do ACP! *
Dr. Paulo Camiz
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CONTATOS
Dr. Henrique Grunspun
grunspun@einstein.br
Telefone +55(11)2151-3111 e +55(11)99158Secretário Sr. José Belém
jose.bon@uol.com.br
Site oficial do ACP:
http://www.acponline.org
https://www.acponline.org/about_acp/chapters/brazil/about.htm

PRÓXIMOS MEETINGS DO ACP

Join us in Boston and celebrate 100 years of ACP!
ACP will celebrate its centennial anniversary in Boston, a city
steeped in American history. Known for its hospitality and
friendly spirit, Boston is one of the most beautiful cities in the
nation.
Almost completely surrounded by water, this extremely walkable
city is home to many historical landmarks, outstanding culinary
destinations, and a variety of entertainment options.
Celebrate ACP’s
-year anniversary at the Internal Medicine
Meeting 2015 with special events planned just for the occasion!

Internal Medicine Meeting 2015
April 28-29: Pre-Courses
April 30 - May 2:
Scientific Program, Clinical Skills Center, Exhibit Hall
Boston Convention and Exhibition Center
Internal Medicine Meeting 2016
May 5 - 7, 2016
Washington, DC
Internal Medicine Meeting 2017
March 30 - April 1, 2017
San Diego, CA
Internal Medicine Meeting 2018
April 19-21
New Orleans, LA

