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SPAIC 2003: REUNIÃO ANUAL e da PRIMAVERA

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica vai realizar este ano a sua XXIV
anual. Um marco importante já que a SPAIC mantém, de forma ininterrupta, a organização de reuniões
nacionais regularmente desde 1980 tal como as suas congéneres mais próximas. Em 1992 foi realizada
a XXIII Reunião Anual da SEAIC, XXI da EAACI e XXIX Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunopatologia. Ao longo deste período a Sociedade Científica partilhou a responsabilidade de
organização com diversos Centros do País, de reconhecido valor científico no contexto da
Imunoalergologia Nacional e Internacional. Esta política da intervenção plena teve como reflexo a
possibilidade de serem realizados Congressos Nacionais do Norte ao Sul do País, com uma rotatividade
que sem dúvida dignifica os médicos portugueses e uma Especialidade que pela sua natureza multi-
factorial se pretende cada vez mais aberta para a comunidade em geral.

A Coordenação Geral e Científica, sediada este ano no Sul, foi atribuída ao Serviço de
Imunoalergologia do Hospital Dona Estefânia, no ano em que este Serviço comemora 35 anos da
Consulta Externa nessa área médica. Este é, também, um marco que a Sociedade felicita e com o
qual se congratula. Existem em Portugal Centros que têm vindo, desde há vários anos, a desenvolver
actividade clínica e de investigação de qualidade, que tem permitido uma afirmação crescente dentro
e fora do país. Os primeiros passos estão dados e o contributo de Instituições como o Hospital Dona
Estefãnia deve prosseguir. Afigura-se, pois, como fundamental que, com empenho acrescido, e
conscientes da vertiginosa evolução do conhecimento na área da Alergologia e da Imunologia Clínica,
saibamos dar os passos de gigante que os desafios desta era nos exigem.

Não posso deixar de referir num período que se avizinha de profícuo convívio científico a minha
consternação pelo desaparecimento tão prematuro, de um Colega querido que tinha acedido a dar o
seu contributo no programa deste evento. O Professor José Guilherme Jordão, da Faculdade de
Medicina de Lisboa, colaborou com a SPAIC desde o lançamento das bases do projecto GINA em
Portugal na qualidade de Presidente do Instituto de Clínica Geral da Zona Sul. O Seu afastamento
do nosso convívio deixa a Reunião e a Medicina Portuguesa mais empobrecidas.

Esta Reunião tem a participação da Sociedade Espanhola de Alergologia e Imunologia Clínica,
da Sociedade Luso Brasileira de Alergologia e Imunologia Clínica e ainda de Sociedades Regionais
Espanholas. A aproximação a Sociedades com as quais, por razões históricas e geográficas, mantemos
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um relacionamento privilegiado é um património que temos obrigação
de desenvolver. Uma Sociedade só se afirma perante o reconhecimento
pleno da sua História.

A Reunião SPAIC da Primavera tem vindo a ter uma concretização
regular nos últimos anos. Este ano decorreu em Cascais e foi ocasião
de prestar uma Homenagem Pública ao Prof. Palma Carlos. Estiverem
presentes eminentes figuras da Imunoalergologia nacional e
internacional que desempenham ou desempenharam funções decisivas
em organizações médicas de referência e, em centros de investigação
na área da Alergologia e Imunologia. Apraz-me registar os momentos
que foram vividos e testemunhados pelos presentes, demonstradores
do prestígio e elevação que esta Especialidade conseguiu alcançar. Num
ambiente bastante informal foram relatados marcos significativos nessa
área médica e feita uma ponte do conhecimento evolutivo que culminou
com intervenções reflectindo aspectos da investigação que actualmente
se desenvolve em Portugal e no mundo.

Num ano que se tem revelado repleto de iniciativas científicas de
sucesso apela-se aos sócios e participantes que, uma vez mais,
demonstrem toda a sua capacidade de cooperação e, com o empenho e
valor que têm demonstrado, façam desta XXIV Reunião Anual mais um
momento alto da Imunoalergologia em Portugal.

Ana Todo Bom


