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Mensagem da Presidente 

Nos primeiros dois anos do nosso mandato foi uma grande preocupação não só mantermos a 
qualidade do trabalho desenvolvido nas gestões anteriores mas de melhorar nosso desempenho. 

Nosso Facebook passou a ser uma fonte de informações científicas, de políticas de saúde e 
campanhas de saúde pública. Alcançamos um sucesso e respeito que gratificam o imenso 
trabalho diário. 

Nosso grupo de whatsapp que congrega 256 profissionais de diversas áreas da infectologia, 
ultrapassou o limite de ser ou não associado da SIERJ em prol do objetivo de promover 
discussões de casos, resolução de problemas de ordem prática relacionados aos nossos 
pacientes e disseminação rápida de conhecimento através de artigos científicos. A resposta foi 
tão positiva que temos fila de espera para entrar no grupo que tem um limite número imposto por 
está rede social. 

Realizamos o InfectoRio 2018, reconhecido por todos como excelente não só por seu conteúdo 
científico, mas também pela organização. Neste congresso lançamos nossa Guia de Tratamento 
Antimicrobiano, disponibilizado gratuitamente online e que já teve 17000 downloads.  

Em 2019, os professores que escreveram os capítulos do Guia ministraram um curso de 8 
semanas com os temas abordados no Guia voltado para médicos Infectologistas e de outras  
especialidades. As vagas se esgotaram e temos inúmeros pedidos para que realizemos outra 
edição do curso. Também realizamos os simpósios de treinamento em tratamento de HIV/AIDS 
para médicos residentes e médicos de família e o de imunização em populações especiais para 
médicos e outros profissionais de saúde envolvidos em programas de imunização. Ambos os 
simpósios tiveram suas vagas completas e tiveram excelentes avaliações pelo público alvo. 

A SIERJ cumpriu seu papel também na colaboração em recomendações colocados em consulta 
pública pela CONITEC, como por exemplo na ampliação do diagnóstico de toxoplasmose em 
recém nascidos, tratamento de mulheres/gestantes com HIV, uso de Dolutegravir em HIV/TB. 

Agradecimentos especiais ao enfermeiro Renato França, que colabora muito trazendo material 
técnico científico para divulgação. 

Nos preparamos agora para o InfectoRio 2020. 

Nosso tesoureiro do mandato 2017-2018, Alberto Chebabo, nos deixou para integrar a diretoria 
da SBI, mas tivemos o prazer de receber de volta a Karla Ronchini e agregar dois novos colegas 
a nossa equipe, Isabel Tavares e Jadir Fagundes Neto. 

Agradeço em nome da diretoria da SIERJ a confiança sobre nós depositada. Partimos para nosso 
segundo mandato felizes com o trabalho realizado e de mangas arregaçadas para os dois 
próximos anos. 

Convidamos a todos os infectologistas a se associarem. Unidos somos mais fortes. 

Tânia Vergara 
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