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A importância da crítica na ciênciaEDITORIAL

O redescobrimento luso-brasileiro

O mundo evolui rapidamente e isto sempre traz novas possibilidades que devem ser
bem aproveitadas. No próximo ano, haverá comemorações dos 500 anos da descober-
ta do Brasil e esta será uma grande oportunidade para estreitar mais ainda os laços entre
Brasil e Portugal. A história da medicina brasileira tem muito a ver com a medicina
lusitana, bastando lembrar que os primeiros livros de médicos brasileiros foram impres-
sos em Lisboa.

Por um acordo firmado recentemente, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ti-
siologia (SBPT) e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) estabeleceram que
doravante tomarão algumas iniciativas de integração que trarão benefícios bilaterais.
Dessa forma, realizarão o I Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia, associado ao
XXX Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, em outubro do ano 2000, no
Brasil. Os eventos ocorrerão na cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul.
Dessa forma, terão início os Congressos Luso-Brasileiros de Pneumologia, que ocorre-
rão a cada dois anos, junto com os congressos nacionais, alternadamente num país e
noutro.

Também, será iniciada uma parceria intersociedades que incluirá a publicação de tra-
balhos científicos nas respectivas revistas, trocas de experiências em reuniões científi-
cas, intercâmbio de bolsistas, facilidades para que os associados de uma sociedade e
outra possam participar dos congressos nos dois países, e outras modalidades de intera-
ção.

Tanto para pneumologistas brasileiros como portugueses será importante associar-se,
não só por motivos afetivos, mas também pela importância de estabelecer-se uma ponte
mais consistente entre a América do Sul e a Europa para intercâmbios. Com essa asso-
ciação, formaremos uma ligação que envolverá cerca de 3.500 especialistas, e todos
falando a mesma língua! Assim, nos tornaremos o terceiro bloco da pneumologia mun-
dial.

Estamos confiantes de que todos tirarão proveito dessa iniciativa histórica que, basea-
da nos elos do passado, consolidará nossos projetos futuros.

Lisboa, 6 de outubro de 1999.
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