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Editorial / Editorial

Associação Ítalo-Brasileira  de hematologia (AIBE)
Italo-Brazilian Association of Hematology (AIBE)

A.Maiolino

Foi fundada em 02/04/2004 na cidade de Gênova,
Itália, a Associação Ítalo-Brasileira de Hematologia (AIBE).
Os objetivos desta associação são o de promover a
integração entre os Serviços de Hematologia dos dois
países através do intercâmbio de profissionais da área de
saúde e o desenvolvimento de protocolos clínicos e
laboratoriais de interesse comum.

Hoje, a cooperação e a realização de estudos multi-
cêntricos são de fundamental importância para o desen-
volvimento da ciência médica. A Itália tem uma longa tra-
dição e vem avançando muito nos últimos anos, na pro-
moção destes estudos. A sua inclusão no cenário da Co-
munidade Européia também contribuiu em muito para este
progresso.

Os membros italianos, fundadores da AIBE, estão
na liderança e participam de diversos grupos cooperati-
vos que desenvolvem protocolos da mais alta relevância
científica. Podemos dar como exemplo o Gruppo Italiano
Trapianto Midollo Ósseo (GITMO)1 e o Italian Non-
Hodgkin’s Lymphoma Cooperative Study Group.2 Existe
também uma forte integração destes grupos italianos com
grupos internacionais tais como o European Group for
Blood and Marrow Transplantation (EBMT).3

Tivemos a oportunidade, ao trabalharmos na Itália,
de participar efetivamente no desenvolvimento de alguns
destes estudos, desde as discussões preliminares até a
efetiva inserção de pacientes. Acreditamos ser de funda-
mental importância a formação de grupos cooperativos
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em nosso país e podemos citar o Grupo de Estudos
Multicêntricos em Onco-Hematologia (GEMOH) como um
exemplo deste modelo de trabalho, que já vem dando fru-
tos. Nosso estudo cooperativo sobre tratamento do mielo-
ma múltiplo, sob a égide do GEMOH, conta com a desta-
cada participação de renomadas instituições brasileiras,
tais como a Unicamp, a USP-Ribeirão Preto, a Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo e o Hospital Israelita Albert
Einstein. A qualidade deste projeto foi reconhecida recen-
temente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), através da concessão de uma ver-
ba de pesquisa. A integração deste e de outros grupos
nacionais com grupos internacionais é possível e ampla-
mente desejável. Esperamos que a AIBE possa se consti-
tuir em um instrumento eficaz para atingirmos este fim

A fundação da AIBE foi maturada a partir do grande
sucesso obtido com os Encontros Ítalo-Brasileiros de
Hemopatias Malignas e Transplante de Medula Óssea
realizados em conjunto com os congressos da SBTMO
2002 no Rio de Janeiro e SBTMO 2003 em Ouro Preto. O
próximo encontro já está marcado para este ano, também
no congresso da SBTMO, a se realizar em Curitiba. Além
deste evento pretendemos realizar no mês de novembro,
na Itália, uma reunião executiva, para definirmos as linhas
de ação no que se refere à elaboração de protocolos de
pesquisa comuns.

A AIBE encontra-se aberta à filiação e à colaboração
dos hematologistas brasileiros.


