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NOTICIÁRIO

XV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MEDICINA TROPICAL

Campinas, SP — 4 a 8 de fevereiro de 1979.

Como o apoio da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP) será realizado
em 1979 o Congresso supramencionado.

Com a colaboração das Comissões Exe-
cutiva e Científ ica, foi estabelecido o pro-
grama do Congresso que se desenvolverá
por meio de:

"Forum" para análise de questões medi-
co sociais, que será constituído de quatro
sessões, referentes aos temas: "O ensino
de cl ínica das doenças transmissíveis, em
níveis de graduação e pós-graduação, no
Brasil"; "Saúde e desenvolvimento, no Bra-
sil. I — Expansão demográfica e doenças
transmissíveis"; "Saúde e desenvolvimento,
no Brasil. II — Grandes endemias: impor-
tância , combate e aspectos ligados ao tra-
balho de indivíduos acometidos; migração
populacional interna"; "Doenças transmis-
síveis e assistência médica, no Brasil"

Conferências, em número de cinco, refe-
rentes aos temas: "Progressos nacionais
relativos às doenças transmissíveis, em

1978"; "Progressos internacionais às doen-
ças transmissíveis, em 1978"; "Progressos
recentes, de natureza imunológica, relativos
às doenças parasitárias"; "Concepções
atuais sobre epidemiologia e controle da
esquistossomose mansônica"; "Progressos
relativos às doenças transmissíveis, distin-
guidos em comunicações científicas apre-
sentadas no XV Congresso da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical"

Temas Livres, com apresentação de co-
municações científicas, em sessões tradicio-
nais ou através de "posters",

Cursos, em número de três, referentes a
"Antibioticoterapia", "Imunizações" e
"Doença de Chagas". Os dois primeiros
procurarão promover atualização e, o outro,
terá o intuito de salientar pesquisas de
expressivo nível, realizada por cientistas
brasileiros.

Os pedidos de informação e inscrições
devem ser dirigidos ao DOC — Associação
Médica Brasileira — Av. Paulista, 1159, cj
314/315 — São Paulo, SP — Telefone —
287-3081.




