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Nosso papel
N

este número, nos concentramos na elaboração do nosso
29º Congresso Brasileiro de Patologia
e os resultados do Fórum de Ensino
em Patologia.
Somos uma especialidade em ascensão, alavancada pelo crescimento
de técnicas moleculares, desenvolvimento de computação gráfica e análise digital de imagens. Dentro da medicina, somos os maiores beneficiários
da evolução tecnológica, a cada dia
utilizamos mais o monitor digital em
detrimento do microscópio.
Por conta disso, o patologista é
requisitado pela sociedade para exprimir sua opinião e cada vez mais
explicar seu diagnóstico. O acesso
à informação propiciado pela internet está estimulando uma sociedade
questionadora e aflita a questões de
saúde e ávida pelo conhecimento.
Hoje, apenas o diagnóstico não basta.
Somos e temos de assumir a postura de detentores de boa parte dessas
respostas. Como os maiores conhecedores de fisiopatologia, somos figura
central no esclarecimento de doenças.
O avanço rápido do conhecimento
está nos obrigando a nos subespecializarmos cada vez mais. Somos hoje
peça fundamental na organização de
equipes de transplante, utilizamos
testes moleculares para definirmos
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tratamentos e prognóstico do câncer.
Ao mesmo tempo, nosso conhecimento resulta em novas áreas como patologia ambiental e autópsia virtual.
Mas estamos diante de um grande
impasse, como revelou o ultimo Fórum
de Ensino em Patologia. Precisamos aumentar o interesse em exercer nossa
especialidade. Nesse ano, sobraram
vagas em nossos programas de residência médica. A nossa remuneração
ainda é baixa, principalmente se optarmos por carreira docente. Ao mesmo tempo, a idade média dos docentes em nossas universidades é alta e
causa grande preocupação a eminente
aposentadoria de muitos.
O Congresso de Florianópolis
será, sobretudo, um momento de reflexão e necessária união. Se estamos
crescendo como especialidade, por
que não atraímos novos médicos e,
principalmente, docentes? Será que a
formação baseada em necrópsia, patologia cirúrgica e microscópio ainda
é adequada?
Abraços patológicos.
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Palavra do presidente

Conquistas e deveres
dos patologistas
E

ste ano teremos a 29ª edição do
Congresso Brasileiro de Patologia,
que culminará com a eleição de uma
nova diretoria para a Sociedade
Brasileira de Patologia (SBP) para os
próximos dois anos. A nossa diretoria
tem procurado fazer o possível para
conduzir a associação sem sobressaltos, uma tarefa que só tem sido possível
graças ao comprometimento e à extrema dedicação dos colaboradores que
há anos conhecem tudo da Sociedade.
Nos últimos meses a nossa categoria conseguiu reconhecer na Justiça o
direito de exercer com exclusividade
a atividade diagnóstica em histopatologia e imuno-histoquímica, constantemente ameaçada por incursões de
profissionais não médicos. Os biomédicos escaparam de embarcar em uma
aventura perigosa e a população acabou sendo a grande beneficiada. Outra
decisão recente, de grande repercussão
para nossa associação, foi a entrada em
vigor de uma resolução do Conselho
Federal de Medicina (CFM) que exige
o título de especialista para o cargo de
diretor técnico e para diferentes cargos
de chefia em serviços de assistência

médica especializada, como é o caso
dos laboratórios de patologia.
Essa decisão vai fortalecer as sociedades médicas. Não sabemos o número
de patologistas em atividade no Brasil,
mas estimamos que apenas a metade
deles seja associada à SBP. A estimativa é de que a decisão do CFM e outras
exigências legais obriguem os patologistas a se associar, fazendo com que
se reduza progressivamente o número
de não associados. É importante termos
associações fortes e isso depende do
número de associados. É inconcebível
uma atividade profissional que viva à
margem do associativismo, embora metade dos patologistas brasileiros pense
o contrário. Muitos exercem a atividade
como ‘lobos solitários’, sem contar com
o auxílio de colegas, uma atitude que
eleva muito os riscos inerentes à profissão. Muitos não associados repetem
sempre o refrão “o que a SBP tem para
me dar?” Seria ingênuo achar que esses
colegas um dia pensariam no que eles
poderiam dar para a SBP e para os colegas, mas eles precisam começar a pensar nas desvantagens de não pertencer
ao quadro associativo.

Não é justo que patologistas sem
espírito de comunidade participem
dos congressos da SBP, que é custeado
pelos associados e pelos que pagam a
taxa de inscrição. O nosso congresso
tem um custo muito elevado e, como
temos poucos patrocinadores, são os
associados que o custeiam, com o pagamento da taxa de inscrição. É um ônus
enorme para os associados, que pagam
suas anuidades, ter de pagar as altas
taxas de inscrição. Já houve um tempo
em que a SBP pagava o transporte e a
estadia dos conferencistas, mas esse
tempo de privilégios ficou para trás.
O presidente da SBP e os demais diretores pagam inscrição, passagem e
hospedagem, sendo tratados como
qualquer associado, e isso é o justo.
Carlos Renato Almeida Melo
Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia
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Novidades sobre o
29º Congresso Brasileiro
de Patologia
Programação científica preliminar já está disponível
no site do evento que acontece em Florianópolis (SC)
Dra. Myriam Dumas Hahn

A

cada edição do jornal
O Patologista, atualizaremos
as informações quanto ao
desenvolvimento da programação
científica do 29º Congresso Brasileiro de
Patologia, que será realizado de 13 a 16
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de novembro, no Centro Sul - Centro
de Convenções em Florianópolis, e
terá como presidente o Dr. Gianfranco
Luigi Colombeli, também presidente da Associação dos Patologistas do
Estado de Santa Catarina (APESC).

Essas informações estarão disponibilizadas de forma mais completa
no site da SBP e do Congresso, devido ao limite de espaço do jornal.
Mas nessa edição, aproveitamos para
informar que já está disponível em
www.congressodepatologia.org.br a programação científica preliminar.
Muitas das especialidades já estão com o seu programa quase finalizado, faltando apenas pequenos
ajustes. E outras já têm seus programas definidos. São eles: Autópsia,
Hematopatologia, Patologia Hepática, Molecular e Uropatologia.
Os convidados internacionais — 27
no total, sendo 13 apoiados pelo
Congresso e 14 com apoio conseguido
pelos coordenadores das respectivas
especialidades, estão relacionados no
quadro abaixo. Serão seis conferên-
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cias internacionais, com os temas já
definidos para as especialidades Hematopatologia, Neuropatologia, Patologia
Gastrointestinal e Patologia Pulmonar:
Hematopatologia
Beyond the 2008 World Health
Organization classification.
Dr. Wolfram Klapper (Alemanha).
Neuropatologia
Surgical neuropathology: an update on
tumor classification and ancillary testing.
Dr. Daniel Bratt (EUA).
Patologia Gastrointestinal
Dysplasia of the GI tract: what we
know and what we are learning.
Dr. Gregory Lawers (EUA).
Patologia Pulmonar
Role of surgical lung biopsy in diagnosis
and management of patients with
unexplained diffuse lung disease.
Dr. Jeffrey L. Myers (EUA).
Também
estão
programadas
conferências sobre Citopatologia e
Patologia Mamária. E todos os temas
e participações dos demais palestrantes internacionais estão discriminados nos programas científicos e
podem ser conferidos no site da SBP
e do Congresso: www.congressodepatologia.org.br.
Serão oferecidos certificados e
prêmios em dinheiro aos 10 melhores trabalhos selecionados para

apresentação oral; aos 10 melhores
trabalhos dos médicos residentes,
apresentados sob a forma de pôster; e aos 6 casos selecionados para
o Seminário de Lâminas dos Residentes.
A data limite para submissão dos
resumos é até 17 de junho e para o
envio de casos para o Seminário, dia
30 de junho.
Não deixem de acompanhar as notícias do Congresso pela SBP News e/
ou site da Sociedade www.sbp.org.br.
Informações através do e-mail:
patologia2013@interevent.com.br.

Coordenação da
Comissão Científica
Adriana Marques Caroli de Freitas Bottino
Alexandre Cavalca Tavares
Carlos Renato Almeida Melo
Emilio Marcelo Pereira
Leonard Medeiros da Silva
Sueli Aparecida Maeda Pereira
Vera Lucia Nunes Pannain
Gianfranco Collombini
Presidente do 29º Congresso
Brasileiro de Patologia
Myriam Dumas Hahn
Presidente da Comissão Científica e da
Coordenação da Comissão Científica
do 29º Congresso Brasileiro de Patologia

Convidados
Internacionais
Allen P. Burke (EUA)
Patologia Cardiovascular
A.Llombart-Bosch (Espanha)
Patologia Óssea/Partes Moles
Andrea Richardson (EUA)
Patologia Mamária
Angelo Paolo Dei Tos (Itália)
Patologia Óssea/Partes Moles
Antonio L. Cubilla (Paraguai)
Uropatologia
Beatriz Lopes (EUA)
Patologia Endócrina e Neuropatologia
Caterina Marchiò (Itália)
Patologia Mamária
Chen Longwen (EUA)
Citopatologia
Cristina Magi-Galluzzi (EUA)
Uropatologia
Daniel Brat (EUA)
Neuropatologia
Dina Tiniakos (Grécia)
Patologia Hepática:
Eduardo Santini (Argentina)
Patologia Óssea/Partes Moles
Facundo Las Heras (Chile)
Patologia Óssea/Partes Moles
George J. Netto (EUA)
Uropatologia
Gregory Lauwers (EUA)
Patologia Gastrointestinal
Jason L. Hornick (EUA)
Patologia Óssea/Partes Moles
Jeffrey L. Myers (EUA)
Patologia Pulmonar
Jesse McKenney (EUA)
Uropatologia
Luiz Cesar Peres (Inglaterra)
Patologia Cardiovascular
Lars Egevad (Suécia)
Uropatologia
Magali Lacroix-Triki (França)
Patologia Mamária
Maria Fernanda Amary (Inglaterra)
Patologia Óssea/Partes Moles
Roderick Simpson (Inglaterra)
Patologia Cabeça e Pescoço/Patologia Oral
Steven Billings (EUA)
Dermatopatologia
Teri Longacre (EUA)
Patologia Ginecológica
Wael Sakr (EUA)
Uropatologia
Wolfram Klapper (Alemanha)
Hematopatologia
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F

undamental. Assim pode ser
classificado o 3º Fórum de Ensino
em Patologia, realizado em novembro do ano passado, na cidade de
São Paulo, pela Sociedade Brasileira
de Patologia (SBP). Essa é a opinião de diversos participantes do
evento, que foi organizado pelos
diretores da SBP, Myriam Dumas
Hahn, vice-presidente para assuntos acadêmicos, e Alexandre Cavalca
Tavares, diretor do Departamento
de Ensino, com apoio do laboratório
SalomãoZoppi Diagnósticos.
Essa importância é atribuída ao
encontro, porque nele foi discutido a
base profissional dos patologistas de
todo o Brasil, ou seja, os temas, estruturas e desafios dos futuros especialistas da área. Estudantes e residentes tiveram acesso a uma análise completa
da profissão que escolheram.
De acordo com o patologista e professor da Escola Paulista de Medicina
da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp/EPM), Ricardo Artigiani, o encontro teve caráter decisivo e precisa ser
repetido ao menos uma vez a cada dois
anos. “Nós tivemos a ideia do que acon-
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tece em centros de patologia de todo o
Brasil, com suas condições de ensino,
peculiaridades, dificuldades e méritos.
Foi fundamental e deveria ser atividade
obrigatória da SBP”, analisou.
Artigiani disse que no Fórum foi
possível constatar um problema a ser
discutido nacionalmente. “Algumas
instituições de ensino oferecem o aprendizado em biologia molecular e outras
não, por exemplo. Essa heterogeneidade não pode existir, já que oferece profissionais da mesma área com níveis de
conhecimento diferentes”, contou.

Formação completa

Embora o patologista seja um dos
profissionais ligados à saúde, o especialista Artigiani diz que a atividade desse
especialista extrapola a atividade médica na prática. “Esse profissional é naturalmente um empreendedor, pois, na
maioria das vezes, ele é quem vai coordenar um laboratório e toda estrutura do
seu local de trabalho, então é preciso ter
conhecimento em administração, gestão,
entre outros requisitos”, explicou.
Para o patologista Alexandre
Cavalca, professor da Universidade

Formação é tratada
como prioridade

3º Fórum de Ensino em Patologia instiga profissionais a se
unirem para discutir os rumos da especialidade no País
de Brasília (UnB), o fórum colocou
em pauta a formação do especialista.
Anteriormente, o evento era dividido
entre graduação, pós-graduação e residência médica, mas no ano passado,
houve a unificação. “Isso serviu para
conhecermos a realidade de diversos
outros profissionais”, elogiou.
Cavalca lembra que há espaço para
crescimento na especialidade de patologia. “Existem algumas vagas ociosas
justamente por muitos profissionais
não saberem a função de um patologista. Uma das preocupações da SBP e
de todos nós que atuamos na área tem
de ser essa”, recomendou.
Vale lembrar que é na patologia
que o profissional de saúde tem um de
seus principais aprendizados. É nesse
momento que se aprende o que é uma
doença, como diagnosticá-la, abordá-la
e curá-la de forma adequada.

Discussão permanente

Um fruto do encontro realizado no
ano passado é o fórum permanente
para discutir a formação do patologista e seus desafios em todo o Brasil.
De acordo com Cavalca, esse grupo de
discussão deve começar a trabalhar
ainda no primeiro semestre de 2013.
O médico é um dos três componentes do fórum, que conta também com
os patologistas Geraldo Brasileiro e
Grace Helena. “Certamente vamos
utilizar a internet e as redes sociais
para divulgar esse trabalho e precisaremos de mais companheiros para
enriquecer esse debate”, adiantou
ele, que esclareceu que o grupo já
tem aprovação do presidente da SBP,
Carlos Renato Almeida Melo.
O fórum ainda não tem datas de
encontro definidas nem contatos oficiais. No entanto, interessados em
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Especialidade é uma das que mais deve crescer nos próximos anos no País

participar do grupo de discussão podem procurar a Sociedade, pelas figuras de Alexandre Cavalca, Geraldo
Brasileiro e Grece Helena. O telefone da sociedade é (11) 5080-5298 e o
e-mail secretaria@sbp.org.br.
O grupo vai discutir temas que
foram citados no 3º Fórum de Ensino,
no ano passado, como estrutura das
universidades, disciplinas oferecidas,
carga-horária, assuntos imprescindíveis no curso universitário, detalhes
da pós-graduação e residência médica, além de disparidades entre instituições de ensino, seja de referência
financeira, local ou metódica.
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Crescimento

Tanto Alexandre Cavalca quanto
Ricardo Artigiani fazem previsões de
crescimento para a área de patologia.
A alta demanda, novas técnicas e tecnologia são alguns dos motivos citados pelos especialistas para justificar
tempos de muito trabalho e oportunidades para aqueles que escolherem a
patologia como profissão.
Artigiani cita dois fatores para um
provável crescimento. “Análise digital
de imagens e biologia molecular. São
dois caminhos ainda não dominados,
que carecem de muito estudo e certamente vão trazer novos horizontes ao

conhecimento do patologista”, opinou
o especialista da Unifesp.
Já Cavalca aproveita para citar o papel das universidades nesse possível
crescimento. Segundo ele, um dos pontos a ser trabalhado é exatamente esse,
pois as instituições de ensino precisam
dar apoio e condições claras para os alunos. “Já hoje a especialidade passa por
um momento de desconhecimento por
parte de profissionais de saúde. Esse cenário deve mudar”, complementou.
Ações como o Fórum de Ensino, que
passa a ser anual e integrado, além do
grupo permanente de discussão, visam atender essa demanda e aumentar o conhecimento e valorização dos
patologistas em todo o País.
Perguntados sobre instituições que
são referência no ensino de patologia,
tanto em graduação, pós-graduação,
como residência médica, Cavalca preferiu abster-se de citar nomes e lembra que
cada universidade tem sua tradição, seja
na formação profissional ou pesquisa.
Já Artigiani citou cinco universidades
que considera ter um trabalho adequado
na área. “EPM/Unifesp, Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Neto (Unesp)
e Universidade de São Paulo (USP) se
destacam”, concluiu o patologista.

Aconteceu
18º Congresso
Internacional
de Citologia

Os membros da International Academy
of Pathology (IAP) estão convidados a
revisar e comentar conjuntos de informações sobre cânceres, desenvolvidos
pela International Collaboration on Cancer
Reporting (ICCR), que realiza a padronização internacional de dados sobre câncer,
com base em evidências cirúrgicas por
amostras de patologia. Confira mais detalhes em www.rcpa.edu.au/Publications/
StructuredReporting/ICCR.htm

A Academia Internacional de Citologia e a Sociedade Francesa de
Citologia Clínica realizam o 18º Congresso Internacional de Citologia, no
Palais des Congrès, em Paris, França,
entre os dias 26 e 30 de maio. Entre as
atividades, o evento contará com nove
simpósios, sete seminários de lâminas
e 34 workshops. Os participantes terão
uma visão geral das práticas atuais e
futuras no campo da citologia clínica
- abrangendo morfologia, teste molecular e atualizações sobre códigos de
boas práticas.

Prova de Título de
Especialista acontece
em abril em SP
Todos os anos, a Sociedade Brasileira
de Patologia (SBP) realiza um concurso
para obtenção do Título de Especialista
em Patologia, e que tem reconhecimento
da Associação Médica Brasileira (AMB).
Em 2013, a prova acontece nos dias 5 e 6
de abril, no departamento de patologia da
Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), localizado na Vila Clementino, em São Paulo.
O exame constará de Prova Teórica,
Prova de Macroscopia e Citopatologia e
Prova de Patologia Cirúrgica e as inscrições devem ser feitas o dia 15 de março.

CRM Digital está
à disposição
Com o objetivo de facilitar o acesso ao certificado digital, ampliando o
uso de prontuários eletrônicos no Brasil, além de aumentar a segurança no
atendimento, no sigilo do paciente e
diminuir os custos com a saúde, o CRM
Digital já pode ser solicitado por todos
os médicos interessados. A assinatura
digital possui a mesma eficácia probatória da assinatura de punho, permitindo que todos contratos sejam assinados digitalmente.

Edição anual do
Revistão da APESP
Entre os dias 22, 23 e 24 de fevereiro, foi
realizada a edição anual do Revistão da Associação dos Patologistas do Estado de São
Paulo (APESP) que contou com a participação de aproximadamente 80 associados.
No primeiro dia foram expostos
os resumos da literatura nas áreas de
patologia mamária e gastrointestinal.
Já no dia 23, foram as áreas de uropatologia, neuropatologia, patologia da cabeça e pescoço e de imuno-histoquímica.
No último dia ocorreu a apresentação de alguns casos da internet, realizada pelo patologista Celso Rubens.
Também no último dia de evento aconteceu o tradicional Baile de Fantasia.
Os primeiros colocados foram os membros da família Ravanini que estavam
vestidos de Os Smurfs.
SBP/Divulgação

Membros da IAP são
convidados a comentar
casos de câncer
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Membros da família Ravanini fantasiados
de Os Smurfs participam do revistão
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Aconteceu
Eleições
Agenda2011
01/04 a 30/05 - 7º Curso
Virtual de Patología Del Tracto
Genital Inferior y Colposcopía &
Capítulo de Anatomía Patologica.
Informações: www.colpoweb.org
e cursovirtual@colpoweb.org.
19/04 e 20/04 - 1º Curso de
Doenças da Paratireoide.
Local: Centro de Convenções
Rebouças.
Informações: www.perfectaeventos.
com.br/paratireoide.

20/04 - 2ª Reunião: Patologia
Hepática – Novidades de interesse
para patologistas cirúrgicos – APESP.
Local: Unifesp. Informações: www.
patologiapesp.org.br.
01/05 - 10th Summer Academy
of Dermatopathology.
Local: University of Graz.
Informações: (43) 316-385-14957
e pelo e-mail Lorenzo.cerroni@
medunigraz.at.
14/05 a 16/05 - Diagnostic
Hispathology.
Local: Cleveland Clinic.
Informações: 39 0187 533245
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7º Fórum da Câmara Técnica de
Anatomia Patológica e Citopatologia
Imuno-Citohistoquímica - A Experiência Baseada em Evidências é o tema do
7º Fórum da Câmara Técnica de Anatomia
Patológica e Citopatologia, que acontece
no dia 18 de maio, das 8h às 17h, no auditório Charles Damian do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de
Janeiro (Cremerj), na Praia de Botafogo,
228, Loja 119B, no Rio.

Realizado pela Câmara Técnica de
Anatomia Patológica e Citopatologia
do Cremerj, com apoio da SBP - seccional Rio de Janeiro e Sociedade Brasileira
de Citopatologia, o evento contará
com várias apresentações. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (21) 3184-7133 ou e-mail: seccat@
crm-rj.gov.br e as vagas são limitadas.

Jornada de Atualização em Patologia Cirúrgica
No dia 16 de março, a Sociedade de
Patologia de Pernambuco, em parceria
com a SBP, realizou a Jornada de Atualização em Patologia Cirúrgica. O evento, que ocorreu no Marante Plaza Hotel
em Recife, contou com a presença de
Alessandra F. Nascimento, patologista
do Baptist Hospital, de Miami.
Ela ministrou aulas sobre gist, linfomas
de alto grau, mesotelioma maligno e outras

lesões mesoteliais, classificação dos sarcomas, doenças mesenquimais da mama e
carcinoma escamoso de cabeça e pescoço
e sua relação com o HPV. Na ocasião, houve o seminário de lâminas de alguns casos,
que já estão disponíveis para análise no site
do evento. A participação na Jornada valeu
pontos para a Comissão Nacional de Acreditação. Confira no site: www.labmedpatologia.com.br/jornadarecife/.

Congresso Europeu de Patologia ocorrerá em Lisboa
Entre 31 de agosto a 4 de setembro
acontecerá o 25º Congresso Europeu
de Patologia, em Lisboa, Portugal,
no Centro de Congressos da cidade.
Organizado pela European Society of

Pathology (ESP) e Portuguese Society
of Pathology (PSP), o encontro contará
com uma programação que contempla áreas diagnósticas e moleculares
da patologia.

Curtas

Aconteceu

Aconteceu

PICQ 57/2013 está
disponível no site

Diretor de comunicação social da SBP
concede entrevista a TV Simesp

A primeira edição do Programa de
Incentivo ao Controle de Qualidade de 2013 (PICQ), realizado pela
SBP, já está disponível para acesso e o prazo de envio de respostas
é até 8 de abril. A edição contém
oito casos com uma questão relacionada ao diagnóstico e seus diferenciais, além de três perguntas
teóricas sobre cada caso.

Em janeiro, o patologista Ricardo Artigiani Neto, diretor de comunicação social
da SBP, representou a entidade em entrevistas para a TV Simesp (do Sindicato
dos Médicos de São Paulo) sobre a de-

Patologia mamária é
tema do Caso do Mês
de janeiro da SBP
O Caso do Mês de janeiro, sobre
patologia mamária, apresentado
durante o 13º Encontro do Núcleo
de Especialidades da Sociedade
Brasileira de Patologia (SBP), já
está disponível no site para análise. Entre as opções de diagnóstico
estão linfoma, carcinoma neuroendócrino indiferenciado, mastite
linfocítica e rabdomiossarcoma.

terminação da justiça de que os exames
anatomopatológicos são de responsabilidade de médicos e sobre a resolução do
Conselho Federal de Medicina (CFM) que
trata do título de especialista.

Portal Salve Saúde tem apoio da SBP
Lançado pela Associação Médica Brasileira (AMB), com o apoio de entidades
médicas, como a Sociedade Brasileira
de Patologia (SBP), o portal Salve Saúde
tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida da população, melhorando a rede

de saúde do País. Médicos e profissionais
podem colaborar com o portal enviando
material e sugerindo pautas. Os pacientes também podem contribuir relatando
histórias de superação. Confira o site:
www.salvesaude.com.br.

Clube do Rim tem calendário de
atividades definido para 2013
As reuniões do Clube do Rim ao
longo de 2013 já estão programadas.
Os encontros bimestrais acontecerão
nos dias 16 de março, na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo

(FMUSP); 4 de maio, em Salvador; 3 de
agosto, na Escola Paulista de Medicina
(EPM/Unifesp); 5 de outubro, no Rio de
Janeiro; e 7 de dezembro também na
EPM/Unifesp.

8º Asia Pacific
International Academy
of Pathology Congress
acontecerá na
Coréia do Sul
A oitava edição do Asia Pacific
International Academy of Pathology
Congress (APIAP 2013) será realizado entre os dias 5 e 8 de setembro, na cidade de Busan, na
Coréia do Sul. São esperadas
1.500 pessoas de 30 países diferentes. No evento, 30 expositores apresentarão as atualizações
da área. Mais informações no site:
www.apiap2013.org.
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