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“Porto de Santos”. Marcos Zechetto, 2005.
Marcos Zequetto nasceu em Guararapes em 1949 e, desde 1954,

reside em São Paulo. Autodidata, recebeu suas primeiras influências
do pai, José Lino Zequetto e de vários pintores que acompanhavam
o professor Innocêncio Borghese nas pinturas ao ar livre.
Impressionista, freqüentou a Faculdade de Belas Artes de São Paulo
e é membro da Associação Paulista de Belas Artes e também dos
Grupos Paulista de Belas Artes e da “República das Artes”. Entre
1978 e 2002, recebe várias premiações e, em 2004, é convidado
pela ONG Ação, Ética e Cidadania, a integrar o grupo de artistas
que mantém intercâmbio com a França. Após uma exposição
individual comemorativa do aniversário de São Paulo, em 2005, foi
premiado pela Associação Internacional de Críticos de Arte. Mantém
seu ateliê em São Paulo, no bairro do Paraíso (Tel: 3889-7579 /
7313-7580) e, uma dica: suas belíssimas obras, especialmente as
dedicadas à capital paulista, podem se admiradas e adquiridas
todos os domingos na Praça da República, no centro da cidade.

Dia do Pneumologista
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EDITORIAL

Rafael Stelmach
Presidente da SPPT

rafast@sppt.org.br

Caros Sócios da SPPT

Em “O2 de junho” próximo comemoraremos pela
primeira vez o “Dia do Pneumologista”.

Fiquem tranqüilos! Não estamos enlouquecendo!
Desde o início desta gestão implementamos várias ações
de divulgação e valorização das especialidades da
Medicina do Tórax. Os adesivos do “Foleguinho”, a
assessoria de imprensa, a campanha da DPZ, o novo
site da SPPT e o Pulmonar.org são algumas delas.

Nos encontros com a DPZ fomos questionados qual
a seria a data comemorativa que marca nossa Sociedade.
Como tal data não existia, surgiu a idéia de usarmos
uma data do outono, entre o dia de prevenção ao
tabagismo e o de asma. A criatividade dos profissionais
da DPZ transformou assim o dia dois de junho em “O2

de junho”.
Era preciso tornar a idéia um projeto concreto. Por

sugestão da assessoria de imprensa, solicitamos o apoio
do Deputado Estadual Roberto de Morais, cujo gabinete
foi responsável por alguns projetos na área da saúde,
incluindo o programa de distribuição de medicamentos
para Fibrose Cística. Como resultado, tramitam neste
momento na Assembléia Legislativa de São Paulo dois
projetos de lei que são complementares: a criação o Dia
do Pneumologista e a instituição da Semana de
Prevenção de Doenças Respiratórias.

Se o primeiro é exclusivamente uma homenagem aos

DIA DO PNEUMOLOGISTA

pneumologistas, o segundo, quando aprovado, atribui
ao Governo do Estado obrigações com ações educativas,
formativas e informativas na área da Pneumologia. E
oficializa a SPPT como instituição de assessoria e
consulta técnica para estas ações.

Certamente estes projetos de lei não estarão
aprovados até o próximo dia “O2 de junho”. Também
será necessário uma ação perene da SPPT para que a
leis não se tornem “letra morta”. Por isto estaremos no
Parque do Ibirapuera no sábado dois de junho para um
alerta sobre a importância da prevenção e controle das
doenças respiratórias. Será uma ação positiva para
lembrar a necessidade de programas amplos de
assistência e reabilitação em nossa área, incluindo
distribuição de medicamentos e oxigenioterapia
domiciliar.

Nesta data, “O2 de junho”, pedimos também uma
grande mobilização de todos, no Interior e na Capital.
Distribuição de panfletos educativos, entrevistas a
imprensa, mutirões para realização de função pulmonar,
atividades com alunos das “ligas” são algumas atividades
possíveis. Já será um bom começo para que num futuro
próximo os “O2 de junho” sejam uma grande data
festiva. Para nós e nossos pacientes.
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TEMA EM DESTAQUE

CARCINOMA DO PULMÃO
NAS MULHERES

AUTORA: Suzete Varela Mayo1

SERVIÇO: Hospital Heliópolis

1Mestre em Pneumologia pela UNIFESP/EPM, oncopneumologista

INTRODUÇÃO
Fumar cigarros é a maior causa evitável de doença

responsável por inúmeras mortes precoces e que demanda
grande investimento econômico bem como emocional nas
famílias que tem um parente com uma doença relacionada ao
tabaco.

 Cerca de 90 a 95% dos pacientes com câncer de pulmão
são tabagistas ativos ou ex-tabagistas. Apesar de todos os
esforços para se  reduzir a prevalência  de fumantes na
população, o câncer de pulmão continuará a ser a maior causa
de morte nos Estados Unidos e no mundo nos próximos
anos.

 A mortalidade por câncer de pulmão  entre os homens
tem diminuído desde o início da década de 90, mas na
população feminina, ela ainda é ascendente. Infelizmente, o
câncer de pulmão continuará a crescer em número nos países
em desenvolvimento onde o tabagismo, embora  mostrando
um decréscimo  na sua prevalência , ainda é muito comum
entre os jovens adolescentes de baixa escolaridade e situação
sócio-econômica .

As estimativas realizadas pelo Ministério da Saúde
apontam que no ano de 2006 o câncer de pulmão tomará o
quarto lugar em incidência, com 27.170 casos novos, sendo
superado apenas pelo câncer de pele não melanoma, mama e
próstata .

Na análise da incidência de casos novos, tanto no Brasil
como nos Estados Unidos, o fato que chama a atenção é a
crescente incidência nas mulheres.  Entre nós, em 1985 a
proporção era de 3,7 homens para cada mulher acometida, já
em 2005 esta relação caiu para 2,4 homens para cada mulher.

         O câncer de pulmão aqui e no mundo é o de maior
letalidade entre os homens, responsável por cerca de um
terço das mortes por neoplasias. Entre as mulheres do nosso
meio, o câncer de mama e o do colo uterino ainda aparecem
como as principais causas de morte oncológica, sendo
seguido pelo câncer de pulmão. Nos Estados Unidos, em
decorrência da prevenção mais abrangente do câncer

ginecológico, o câncer de pulmão já tomou o primeiro lugar
em mortalidade, contabilizando 30% de todas as mortes por
câncer em mulheres naquele país.

PADRÃO DO TABAGISMO ENTRE AS MULHERES
No Brasil, à semelhança da queda de consumo de cigarros

ocorrida no mundo,  o número de fumantes vem reduzindo
nos últimos anos, passando de 33,1% em 1989 para 21% em
2000, uma queda de cerca de 30%. No entanto, esses estudos
revelaram um aumento da prevalência de experimentação
(primeiro contato com o cigarro) no período de 1987 e 1997
entre estudantes de 10 a 18 anos de idade, com maior elevação
no sexo feminino.

Nos Estados Unidos e aqui entre nós, cada vez é mais
freqüente as jovens se viciarem no cigarro com o intuito de
manterem o peso, ou ainda, um menor número de mulheres
se mostra inclinada a deixar o tabaco com medo do ganho de
peso que isto possa representar. Sem dúvida esse é um
aspecto que deve interessar as futuras campanhas antifumo
desenvolvidas pelos órgãos de saúde pública.

Embora em queda, o número de mulheres fumantes  é
muito elevado e esse grupo tem se mostrado pouco sensível
às campanhas que incentivam a cessação do tabagismo,
ainda, como as mulheres apresentam uma esperança de vida
maior que os homens é possível que tenhamos cada vez
mais mulheres fumantes ou ex-fumantes com câncer de
pulmão.

O RISCO DE CÂNCER DE PULMÃO NAS MULHERES
Na década de 90 vários estudos americanos e canadenses

de coorte prospectivos, controlados, utilizando tecnologia
das tomografias computadorizadas, demonstraram uma maior
susceptibilidade das mulheres desenvolverem câncer de
pulmão, sendo o risco relativo da ordem de uma e meia vez
maior.

Por outro lado, em estudos mais antigos, mas englobando
um número maior de pessoas e controlado para diversos
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níveis de tabagismo e idade, não conseguiram ter resultados,
entre os gêneros, estatisticamente diferentes nas incidências
de câncer de pulmão . O fato é que os estudos até agora
publicados carregam um número considerável de vieses,
como a sub notificação do hábito de fumar e fatores de
confusão como o tabagismo passivo, de modo que o assunto
ainda deverá ser mais bem estudado.

O CÂNCER DE PULMÃO NAS MULHERES
Apesar das possíveis diferenças entre os gêneros e o

risco relativo de câncer de pulmão entre os tabagistas, o
câncer de pulmão parece ser uma doença biologicamente
diferente nas mulheres. A distribuição histológica nos casos
femininos é diferente da dos homens, nestes predominando
o tipo carcinoma espinocelular e nelas o adenocarcinoma.
As mulheres fumantes têm mais adenocarcinoma que os
homens fumantes. Os pacientes não fumantes têm, quase
que invariavelmente, adenocarcinoma e são 2,5 vezes mais
freqüentes em mulheres.

O subtipo de adenocarcinoma bronquíolo-alveolar, é duas
a quatro vezes mais freqüente nas mulheres com câncer de
pulmão particularmente entre as não fumantes. Nos paises
asiáticos, este subtipo de adenocarcinoma é responsável
por 70% do diagnóstico de câncer nas mulheres e com maior
tendência à diferenciação glandular. Vários fatores podem
concorrer para esse comportamento do câncer de pulmão
nas mulheres:

• Diferenças Genéticas:
1) maior expressão e ativação do gene CYPIA1 . Este gene

codifica enzimas que são fundamentais no metabolismo dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos levando à produção
de produtos reativos que se ligam ao DNA causando lesão
na cadeia. A maior expressão das enzimas codificadas pelo
CYPIA1 também pode ser induzida pelo hormônio estrogênio.

2) as enzimas de fase II do metabolismo carcinogenético
competem com as enzimas de fase I codificadas pelo gene
CYPIA1, inibindo a formação de radicais livres e catalisando
a conversão de intermediários reativos em conjugados
inativos, que solúveis em água serão excretados. Essas
enzimas desintoxicantes são codificadas pelo polimorfismo
mais comum GSTM1 ( M1 Glutationa S Transferase), que
está ausente em 40% a 70% da população geral. A deleção
desse gene em mulheres fumantes é marcador de
suscetibilidade para câncer de pulmão.

3) vários estudos têm mostrado que o peptídeo liberador
de gastrina (GRP) e o peptídeo semelhante à bombesina são
estimulantes da proliferação celular. Em tecidos normais esses
peptídeos produzem o crescimento do epitélio brônquico e
estão implicados no crescimento do pulmão humano. O gene
a eles relacionado , o GRPR está localizado no cromossomo
Xp22, Mulheres, portanto, têm dois alelos ativos, e já se
demonstrou que a sua expressão genética através da presença
do mRNA é muito mais freqüente em mulheres não fumantes
(55%) que em homens não fumantes (0%) e entre os fumantes
a diferença se acentua mais: de 75% para 20%.

• Diferenças Moleculares
1. os compostos carcinogênicos (hidrocarbonetos

aromáticos policíclicos, nitrosaminas) presentes na fumaça
do cigarro exercem seus efeitos biológicos através da lesão
do DNA nos tecidos alvos e na indução de mutações
genéticas. A extensão da lesão do DNA depende da produção
de produtos oxidativos e da capacidade de regeneração do
próprio DNA. Estudos mostram que mulheres, pareadas com
idade e nível de exposição tabágica , comparadas aos homens,
apresentam menor capacidade reparativa do DNA.

2. o p53 é um gene supressor de tumor e se encontra
mutado no câncer de pulmão (quase 70% dos carcinomas
indiferenciados de pequenas células e 33% nos
adenocarcinomas). Estudiosos encontraram uma alta
freqüência de mutação do gene p53 e elevados níveis de
lesão do DNA nos tumores de pulmão de homens e mulheres,
porem as mulheres tinham uma exposição tabágica
sensivelmente menor. Ainda concluíram que mulheres
fumantes demonstram significante aumento de mutações
quando comparadas às mulheres não fumantes e aos homens
fumantes.

3. em estudo recente de tecidos pulmonares com câncer
foram encontradas mutações no gene EGRF , principalmente
nos espécimes de adenocarcinoma, porém tais mutações não
diferiram em número ou tipo entre homens e mulheres. Isto
precisa ser mais bem esclarecido com novos ensaios, mas
pode ajudar a compreender as diferenças de respostas
terapêuticas com os inibidores do EGRF (gefitinibe e
erlotinibe).

4. o oncogene K-ras  codifica uma proteína oncogenética
quando mutado ou super-expressado. Estudando-se a
mutação desse gene encontrou-se que o mesmo se achava
mutado predominantemente, nos adenocarcinomas de
pacientes fumantes e com predomínio de mulheres (26%
mulher x 17% homem).

• Diferenças Hormonais:
1. o receptor á estrogênico (ERá) é um fator de transcrição

ativado por um ligante que está associado ao
desenvolvimento de cânceres dependentes de estrogênio
como o da mama e do endométrio. O receptor â do estrogênio
(ERâ) só foi identificado há cerca de 10 anos e o gene que o
codifica se localiza no cromossomo 14 e não depende do
estrogênio. As interações entre esses dois fatores ainda são
foco de estudos e não se sabe ao certo qual o papel desses
receptores no câncer de pulmão, no entanto, tumores
pulmonares de mulheres expressam mais ERá que o dos
homens

2. o ERâ tem sido encontrado com expressão elevada mais
em adenocarcinomas que espinocelular, é capaz de induzir
proliferação celular in vitro e os antiestrogenicos são capazes
de bloquear essa proliferação.

3. recentemente tem se evidenciado que a expressão de
ERâ nos pulmões podem se correlacionar com a expressão
de enzimas de fase I e II como a CYP1B1 e GSTT1, implicando



Boletim Pneumologia Paulista 36, 2007                                                                                                                                                  7

diferenças relacionadas ao sexo na susceptibilidade ao
câncer de pulmão.

4. os ERs e os fatores de crescimento (EGF e Insulina-like
GF) podem interagir de modo independente de hormônio e
estimular a proliferação celular. Autores já demosntraram que
: a) menopausa precoce está associada com risco reduzido
para adenocarcinoma de pulmão OR= 0,3);b) terapia de
reposição hormonal nas mulheres se associa a maior risco
de adenocarcinoma do pulmão(OR= 1,7);c) a associação  de
reposição hormonal e tabagismo eleva o risco para
adenocarcinoma de pulmão (OR= 32,4).

O TRATAMENTO E O PROGNÓSTICO DO CÂNCER DE
PULMÃO NAS MULHERES

O câncer de pulmão nas mulheres tem comportamento
biológico intrínseco e história natural diferentes dos do
homem. A sobrevida global para as mulheres é de 15,6%
quando para os homens é de 12,4%. As mulheres sobrevivem
mais após a ressecção cirúrgica nos estágios precoces, assim
como após o tratamento quimioterápico das metástases.
Mesmo para o devastador carcinoma indiferenciado de
pequenas células as mulheres sobrevivem mais que os
homens. Mesmo com essa associação de maior sobrevida, o
sexo feminino não é marcador para melhores respostas
radiológicas durante a quimioterapia, e isto deve ser um
ponto relevante para os desenhos dos ensaios clínicos que
incluem cada vez mais mulheres em seus estudos, além de
servir de alerta na interpretação das respostas dos novos
esquemas terapêuticos quando comparados com dados
históricos, pois estamos vivendo uma migração de mais
mulheres com câncer de pulmão.

SUGESTÕES DE LEITURAS

• http://seer.cancer.gov/stastistic/ (acessado em
setembro de 2006).

• Brasil, Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer.
Inquérito domiciliar sobre comportamento de risco  e
morbidade referida de doenças e agravos não  transmis-
síveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal, 2002-2003.
Rio de Janeiro: INCA, 2004;186p.

• MacFadyen L, Hasting G, Mackintosh AM. Cross
sectional study of young people’s awareness of and
involvement with tobacco marketing. BMJ 2001;322:5137.

• http;//www.inca.gov.br/ (acessado em setembro de 2006).
• Brasil, Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer.

Tobacco and others câncer risk factors control. 2006,
35p.

• Zang E A, et al : Differences in lung cancer risk between
men and women: Examination of the evidences. J Natl
Cancer IInst, 1996; 88: 183- 92.

• Patel J. Lung Cancer in Women. JCO 2005;23: 3212-8.

CONCLUSÃO
O tabagismo ainda é a principal causa de câncer de pulmão

entre homens e mulheres, mas parece que existem  diversos
fatores que tornam esse câncer doença de comportamentos
diferentes entre os gêneros.

CORRESPONDÊNCIA
suzete_mayo@uol.com.br!
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RELATO DE CASO

SÍNDROME DE WEIL:
LEPTOSPIROSE ICTÉRICA GRAVE

A leptospirose é uma zoonose emergente, de distribuição
mundial, associada a locais com altos índices pluviométricos,
principalmente nos trópicos, como a Ásia oriental e América
do Sul. Sua incidência é de 40 a 120 novos casos/ano nos
E.U.A.1,2, 400 casos/ano no Chile3,4, e no Brasil, entre 1990 e
1995, de 2634 casos (variando de 2396 a 4138) por ano, tendo
ocorrido nesse período 448 mortes/ano (variando de 265 a 425) 5.

É causada pelas espiroquetas do gênero Leptospira, tendo
sido identificados mais de 300 sorotipos que infectam
mamíferos silvestres2. A leptospirose é mantida por
colonização persistente dos túbulos renais proximais dos
reservatórios. Dentre esses, destacam-se os ratos que
permanecem livres da doença e eliminam os organismos
infectantes por toda a vida6,7. Nunca se comprovou o papel
dos seres humanos na transmissão da doença7.

Seu diagnóstico deve ser aventado como diferencial nas
síndromes febris, principalmente quando se acompanhar de
icterícia e antecedente epidemiológico sugestivo. Isso porque
a maioria das pessoas infectadas é assintomática ou
oligoassitomática e apenas 10% dos casos evoluem para forma
ictérica7-10. Dentre estes, alguns evoluem com a forma mais grave
da doença, a chamada síndrome de Weil11, caracterizada pela
presença de febre alta, icterícia, diátese hemorrágica, insuficiência
renal, disfunção hepática e pulmonar, associados a eventuais
alterações neurológicas e até colapso cardiovascular.

A mortalidade decorre principalmente da insuficiência renal,
falência miocárdica irreversível e das alterações pulmonares,
como as hemorragias maciças e a síndrome do desconforto
respiratório agudo (SDRA)12,13. A incidência de morte varia de
5-15%10,14, o que ainda é significativo, decorrente de atraso
diagnóstico por falta de infra-estrutura, suspeição clínica, e
fatores pouco entendidos, como patogenicidade inerente a
algumas leptospiras e tipo de resposta imuno-mediada do
hospedeiro7.

Neste contexto, relatamos caso de leptospirose ictérica
grave com revisão da literatura, a fim de abordar os aspectos
mais atuais de uma doença, cuja prevenção através de medidas

de saúde pública, aliada ao diagnóstico precoce e tratamento
corretos, podem diminuir as estatísticas de incidência e
morbimortalidade.

RELATO DO CASO
Homem de 46 anos, pardo, admitido com cefaléia

holocraniana, mialgia em panturrilhas, febre não aferida e
calafrios há 5 dias. Evoluiu há 3 dias da entrada com diminuição
do volume urinário e icterícia. Pelo antecedente de enchente
em sua residência, uma semana antes do início dos sintomas,
foi aventada a hipótese de leptospirose e iniciada penicilina
cristalina (2.000.000 U de 4/4horas). Como antecedentes
pessoais relatava tabagismo (60 anos.maço).

Ao exame físico apresentava-se em regular estado geral,
contactuante, afebril, ictérico (2+/4+), normotenso, freqüência
cardíaca de 80bpm, rítmica. O exame dos olhos evidenciava
sufusões hemorrágicas em conjuntiva. À palpação abdominal
referia dor em hipocôndrio direito, com fígado a 2,5cm do
rebordo costal direito, sem sinais de peritonismo ou
esplenomegalia. O restante do exame físico era normal, assim
como a radiografia de tórax.

Exames laboratoriais: hemoglobina de 11,5 g/dL,
hematócrito de 32,4% e 3,69M/ìl de eritrócitos; leucócitos totais
de 18,8 mil/ìl, com 87% de segmentados, 8% de bastões e 1%
de metamielócitos; plaquetas de 49 mil/ìl. Os eletrólitos eram
normais com exceção do potássio baixo de 3,4 mEq/L. Função
renal com creatinina de 5,0 mg/100ml e uréia de 177 mg/100ml.
Perfil hepático evidenciou AST de 73 U/l, ALT de 75U/l,
fosfatase alcalina de 188 U/l, Gama GT de 185 U/l, bilirrubinas
totais de 17,5 mg/100ml, sendo a indireta de 2,7 e a direta de
14,8 mg/100ml; amilase 93 U/l e CPK 212 U/l. A proteína C
reativa foi de 8,7 mg/dl; DHL de 589 U/l. Avaliação da
coagulação, incluindo tempo de protrombina, tempo de
tromboplastina parcial ativado e fibrinogênio, foi normal. Urina
I com pigmentos biliares (3+/4+), urobilinogênio 2,0 mg/dl,
proteínas (3+/4+), leucócitos (2+/4+), sangue oculto (3+/4+);
sedimento urinário com mais de 20 leucócitos por campo e
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incontáveis hemácias; urocultura com 2 amostras negativas.
Sorologias: Hepatite B com anti-HBS reagente, ag-HBS não
reagente; hepatite C (anti-HCV) e HIV 1 e 2 não reagentes.
Sorologia para hepatite A não realizada.

Após 12 horas de internação paciente evoluiu com
mioclonias, hemoptise e rebaixamento do nível de consciência,
sem sinais de irritação meníngea, sendo submetido a intubação
orotraquel e colocado em ventilação mecânica. Radiografia de
tórax de controle pós intubação (figura 1), revelou opacidades
alveolares heterogêneas difusas com predomínio em bases.

Foi iniciada diálise após o segundo dia de internação, com
boa resposta da função renal. Extubado após 10 dias recebeu
alta no 18º dia de internação. Ressalta-se como complicação
pneumonia associada à ventilação mecânica, tendo recebido
antibioticoterapia apropriada. O diagnóstico foi confirmado
com Sorologia Ig-M Elisa reagente. Eletrocardiograma normal.

DISCUSSÃO
A leptospirose é uma zoonose emergente diante das

grandes catástrofes naturais que envolvem altos índices
pluviométricos nas Américas do Sul e Central, Estados Unidos
e Ásia oriental. Tais eventos deslocam reservatórios naturais
do agente desta doença, como roedores silvestres, expondo
o homem à condição de hospedeiro ocasional da bactéria.
Inicialmente descrita no século XIX, tinha caráter ocupacional,
associada a criadores de gado, um hospedeiro habitual do
agente.

Na América do Sul incide principalmente em áreas rurais,
mas o contato com água contaminada, durante meses
chuvosos, também eleva sua taxa de ataque em áreas urbanas.
Na América do Sul é mais prevalente em homens do que em
mulheres. Alta taxa de infecção também foi relatada em
populações específicas como coletores de lixo (46,7%),
trabalhadores de fazendas (25,9%), açougueiros (24,6%),
empregados domésticos (22.2%) e crianças (17,2%)12.

Entre 1990 e 1995 o governo brasileiro reportou média de
2634 novos casos por ano e 448 mortes no país. No Rio de
Janeiro, dentro da área metropolitana, houve notificação de
2447 casos entre 1996 e 1999. Dados clínicos foram obtidos de
24,5% destes pacientes, demonstrando acometimento

pulmonar em 41,4%. A mortalidade foi de 32,2%, sendo que
80% destes pacientes tiveram acometimento pulmonar5,15.

A leptospira é capaz de causar infecção assintomática em
animais domésticos, proliferando-se nos túbulos renais e
sendo eliminada na urina. No meio externo é capaz de
sobreviver até sete semanas em ambiente quente (28 a 32°C),
úmido e de alto pH (entre 7 e 8)2,16. O caso descrito nesta
seção denota a alta proliferação de roedores e de animais
domésticos não vacinados no ambiente urbano como fatores
de risco epidemiológico, associados às condições climáticas
de estações chuvosas em um país tropical.

A doença tem um espectro de apresentação clínica muito
grande, variando entre formas subclínicas até a síndrome de
Weil7,9,16-18. Classicamente, a leptospirose apresenta-se de
forma bifásica com uma fase aguda septicêmica durando sete
dias, seguida de uma fase imunológica caracterizada pela
produção de anticorpos e excreção de leptospiras na urina9,19.
A forma anictérica constitui a maioria dos casos e inclui cefaléia,
mialgia lombar e em panturrilhas, dor abdominal, febre, sufusão
conjuntival e rash cutâneo transitório. Meningite asséptica
pode ocorrer em 25% dos casos20-22. Eventualmente, pode
ocorrer meningite séptica com predomínio de
polimorfonucleares e PCR positivo no líquor7. Na apresentação
anictérica a mortalidade é quase inexistente. No entanto, há
descrições na literatura de hemorragia pulmonar maciça nesses
pacientes 23.

A forma ictérica ocorre em até 10% dos casos, sendo a
síndrome de Weil seu espectro mais grave. Sufusão
conjuntival acompanhada de icterícia da esclera são achados
considerados patognomônicos de leptospirose por alguns
autores10. Em nosso caso descrevemos essa forma clássica
em duas fases, com icterícia, insuficiência renal oligúrica e
hipocalêmica, e hemorragia pulmonar.

A icterícia não decorre de lesão hepatocelular, mas de
componente de colestase intra-hepático da sepse. Há
moderado aumento de transaminases em geral sem alteração
do coagulograma10,24,25.

O exame histológico dos rins mostra nefrite intersticial
causada pela própria presença do agente. Foram também
identificadas interleucinas como TNF alfa e um
lipopolissacarideo da membrana da leptospira (semelhante ao
das bactérias gram negativas), que provavelmente também
estão envolvidos na lesão renal26. A insuficiência renal é
geralmente não-oligúrica, sendo a oligúria preditor de
mortalidade27. Em modelos animais demonstrou-se que
glicolipoproteínas da leptospira inibem a bomba de Na+-K+-
ATPase nos túbulos renais e ativam monócitos no sangue
periférico28.

O fator de necrose tumoral alpha (TNF-á), além dos rins,
também foi detectado em altos níveis em outros tecidos, como
fígado e pulmões, podendo, então, ser uma interleucina
envolvida no processo inflamatório sistêmico29,30. Outras
proteínas foram identificadas na indução de óxido nítrico
sintase26, podendo explicar a gênese do choque distributivo
nas variantes graves da doença.

A plaquetopenia incide em 50% dos casos e está associada
com a ocorrência de insuficiência renal, podendo também

Fig 1. - Radiografia simples de tórax pós-entubação evidenciando
opacidades alveolares heterogêneas difusas com predomínio em
bases.
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contribuir para os quadros de sangramento24.
A hemorragia pulmonar e a SDRA são algumas das principais

causas de morte pela síndrome20,31, podendo não estar
associadas à icterícia. O uso do tabaco parece ser fator de
risco para o acometimento pulmonar32. Não há uma explicação
exata para a ocorrência do fenômeno hemorrágico pulmonar.
Provavelmente não é conseqüência da hipervolemia causada
pela insuficiência renal, uma vez que o acometimento pulmonar
nem sempre acompanha esta condição33. A gênese da
hemorragia pulmonar parece ser mais imunomediada do que
pela própria presença da bactéria, uma vez que ela é pouco
isolada nos pulmões. Quanto maiores os títulos de IgG maior
parece ser a gravidade do acometimento pulmonar. Nesse
sentido, os neutrófilos parecem ter algum papel34.

O envolvimento cardíaco é comum, porém subestimado. O
aspecto clínico é de uma miocardite com evidência
eletrocardiográfica de alteração de repolarização33,35.

A presença do DNA da leptospira foi evidenciada no humor
aquoso, podendo explicar casos de uveíte tardia por reação
autoimune induzida por exposição a antígenos da bactéria. A
uveíte pode ocorrer até anos após a infecção, denotando o
caráter imunológico desta apresentação36.

A identificação do agente pode ser feita na fase septicêmica
inicial através da microscopia de campo escuro ou impregnação
por prata até o sétimo dia da infecção. Nesta fase é possível a
realização de cultura semeando sangue e líquor, ou amplificação
de DNA da leptospira pelo método de PCR. Na segunda e
terceira semana de doença, o isolamento pode ser feito da
urina37. Vale ressaltar que a cultura é extremamente difícil,
podendo levar semanas para crescimento bacteriano
adequado, sendo pouco utilizada na prática.

Os métodos sorológicos são os mais consagrados, sendo o
de aglutinação microscópica (MAT) o teste padrão de referência.
Este detecta aglutinação de anticorpos no soro, sendo considerado
positivo quando quadruplicam os títulos (necessárias duas
amostras, com intervalo mínimo de duas semanas) ou aparecem
positivos em indivíduos previamente negativos.

Atualmente usa-se o método de detecção de anticorpos
IgM que se torna positivo antes do MAT38, e tem sensibilidade
equivalente ou maior, em relação ao MAT37,39. IgM contra
leptospiras tornam-se detectáveis durante a primeira semana
da doença40,41. A maioria dos testes usa lisado de células inteiras
como antígenos para o ensaio. Ensaios atuais utilizam
lipoproteínas de membrana recombinantes da leptospira,
tornando o método mais específico42.

O tratamento para as formas leves muitas vezes não é
instituído pelo subdiagnóstico, evoluindo para cura
espontânea. Em relação às formas graves, além do suporte
avançado com hemodiálise e ventilação mecânica, ainda há
controvérsia na literatura sobre a eficácia do tratamento
antibiótico. Foi publicado recentemente, trabalho randomizado
e prospectivo com 79 pacientes (38 tratados com penicilina G
e 41 não tratados), em que não houve diferença entre os grupos
com relação a tempo para normalização dos parâmetros
bioquímicos, duração da febre ou mortalidade43. Contudo,
diversas séries de casos relataram redução na duração da
doença com a instituição da antibioticoterapia precoce

adequada7. Em pacientes com doença grave, a administração
tardia de antibióticos também demonstrou eficácia clínica e
redução de mortalidade41.

Revisão sistemática do Cochrane44, com relação à eficácia
da antibioticoterapia na leptospirose, não pode definir com
clareza um “guideline” sobre o tratamento da doença, pelo
número pequeno de estudos randomizados. Mesmos assim,
baseado nas evidências atuais disponíveis, preconiza-se o
uso de penicilina cristalina 100u/kg/24h dividida em 6 tomadas
ou doxiciclina 100mg a cada 12 horas durante 7 dias44,45. A
doxiciclina é recomendada tanto para profilaxia quanto para
casos moderados46,47. Ampicilina e amoxacilina também são
recomendadas para casos moderados, enquanto a penicilina
G e a ampicilina para casos graves41. Outra opção estudada
recentemente por Panaphut et al48 é a Ceftriaxona, que não
mostrou diferença com relação à penicilina G quando se avaliou
duração da febre e mortalidade, sendo até mais custo-efetiva.
O autor conclue que a ceftriaxona pode ser indicada como
alternativa para pacientes alérgicos a penicilina.

O paciente do caso clínico em questão recebeu tratamento
com altas doses de penicilina G por 7 dias, evoluindo afebril após
dois dias, com progressiva melhora da função renal e icterícia.
Entretanto, como intercorrência durante tratamento evoluiu com
critérios de pneumonia associada à ventilação mecânica,
recebendo antibioticoterapia adequada. A radiografia de tórax
controle após 14 dias de internação foi normal (figura 2).

Em relação à quimioprofilaxia antibiótica, estudos mostraram
que o uso de doxiciclina 200mg/semana não diminuiu a chance
de infecção, porém diminuiu a morbimortalidade49. É
impraticável em áreas altamente endêmicas, mas pode ser útil
em viagens de ecoturismo, militares que visitam áreas
endêmicas e acidentes em laboratório2,7,10,50.

Concluindo, a leptospirose é uma doença endêmica de
muitos países em desenvolvimento e vem tomando espaço
em países desenvolvidos pela presença de catástrofes
naturais. Além disso, ainda não há conhecimento pleno da
fisiopatologia da doença, havendo margem para novas
descobertas de impacto tanto na prevenção quanto no
tratamento. É uma doença de características epidemiológicas
e aspectos clínicos próprios, exigindo especial atenção e
estudo, para que se possam traçar estratégias na diminuição
de sua incidência e morbimortalidade.

Fig 2. - Radiografia simples de tórax após 14 dias de internação
sem anormalidades.
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O crescente interesse pelo estudo das doenças pleurais
faz com que o conceito simplista de que a pleura é uma
estrutura de revestimento e que, juntamente com o líquido
pleural permite o funcionamento adequado dos pulmões, deva
ser revisto. Dentre as doenças que acometem o espaço
pleural, a mais comum é o derrame pleural, que se caracteriza
pelo acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural..

INCIDÊNCIA
Embora no Brasil não existam estimativas comprobatórias

sobre a incidência de derrames pleurais, acredita-se que seja
semelhante à americana com um milhão de pacientes ao ano,
ressaltando-se as diferenças em relação à etiologia.

De maneira didática e resumida a abordagem de um derrame
pleural deve passar por uma história clínica e exame físico
cuidadoso além de uma adequada avaliação imagenológica.
Na dependência dos resultados e hipóteses formuladas, um
procedimento invasivo se faz necessário (toracocentese com
ou sem biópsia de pleura) e finalmente a análise laboratorial
do líquido e/ou pleura.

QUADRO CLÍNICO
Os sintomas decorrentes do derrame pleural dependem

de múltiplos fatores, como o volume e a velocidade de
formação do derrame, a reserva cardiopulmonar do paciente,
presença ou não de processo inflamatório pleural, extensão
do acometimento pleural e da doença de base e ainda a
distensibilidade da caixa torácica. A tríade sintomática
característica do derrame pleural é tosse seca, dor torácica e
dispnéia.

A tosse, em geral, é seca, esporádica e pouco intensa,
causada pelo estímulo inflamatório na pleura parietal.  A
dispnéia é multifatorial e está mais relacionada com o tempo
de aparecimento e velocidade de acúmulo do líquido do que
propriamente com o volume.  A dor torácica, denominada
“dor pleurítica”, é em geral, ventilatório-dependente, bem
localizada, em pontada e de moderada intensidade.  Outros
sintomas irão depender da doença de base, como por exemplo,
a febre e o emagrecimento nos pacientes com derrame pleural

tuberculoso, ou ainda a tosse produtiva, expectoração
purulenta e febre nos derrames parapneumônicos.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
O diagnóstico clínico é baseado na história do paciente,

associada em geral à tríade sintomática clássica (tosse seca,
dispnéia e dor torácica) em algum momento da evolução.
Para que haja alteração na semiologia são necessários
aproximadamente 300 mL de líquido na cavidade pleural.

É de suma importância uma história clínica bem detalhada.
Sintomas clínicos de insuficiência cardíaca congestiva,
hepatopatias ou nefropatias  devem ser considerados na
suspeita de derrames pleurais de etiologia sistêmica.  Em
contrapartida, na hipótese de um acometimento pleural
exsudativo, uma história detalhada de câncer deve ser
pesquisada, pois, derrames pleurais malignos podem se
desenvolver ao longo de 20 anos, após o diagnóstico do
tumor primário.  Uma história de febre sugere a presença de
um anaeróbio crônico, tuberculose ou infecção fúngica ou
ainda, abscesso intra-abdominal. Já a referência de alcoolismo
ou de doença pancreática prévia aumenta a possibilidade de
um derrame pleural devido à pancreatite crônica.  História de
cirurgia de revascularização ou trauma do miocárdio sugere
derrame pós revascularização ou Síndrome de Dressler.  Além
disso, história de exposição ao amianto pode sugerir
mesotelioma ou derrame pleural causado pelo asbesto.  Deve-
se pesquisar também histórias de doenças pregressas como,
por exemplo, uma história de doença reumatóide aumenta a
possibilidade de pleurite reumatóide ou o uso de
medicamentos (dandrolene, nitrofurantoína,  hidralazina,
amiodarona, etc) ou problemas pleurais prévios devido a
possibilidade de pseudoquilotórax ou pulmão encarcerado.

Um exame físico cuidadoso e detalhado é de suma
importância e, principalmente, se a história clínica não for
muito esclarecedora. Observação de edema de membros,
turgência jugular, pesquisa de ascite, massas abdominais,
linfonodos, nódulos subcutâneos, deformidades articulares
entre outros sinais podem auxiliar sobremaneira a
determinação de uma provável etiologia do derrame pleural.
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IMAGEM
Dentre os exames de imagem, o mais utilizado ainda é a

radiografia de tórax, que é obtida em três incidências
principais, póstero-anterior (PA), perfil e em decúbito lateral,
com raios horizontais.  A mais sensível para o diagnóstico de
derrame pleural é a em decúbito lateral, na qual, até volumes
pequenos podem ser detectados. A radiografia em PA é menos
sensível, sendo necessários cerca de 500 ml de líquido na
cavidade pleural para a visualização do derrame. Muitas
vezes, na fase inicial do derrame, o diagnóstico pode se tornar
mais difícil, apresentando-se na forma subpulmonar, que na
posição ortostática, mostra a elevação da imagem
diafragmática.

A ultrassonografia de tórax não é considerada satisfatória
para análise das estruturas torácicas, não substituindo outros
exames radiológicos.  Entretanto, apresenta-se útil na
obtenção de avaliações dinâmicas, também servindo para
auxiliar nos procedimentos invasivos torácicos.  Sua imagem
ajuda a identificar a presença de fibrina ou debris,
diferenciando derrames livres e loculados, diferenciar o
conteúdo sólido mais facilmente e demonstrar a existência
de consolidação pulmonar, massas ou abscessos e diferenciá-
los entre si.

A tomografia computadorizada de tórax permite diferenciar
os derrames livres, loculados e as estruturas sólidas.  Permite
também considerar a natureza do derrame, seja pelo
coeficiente de atenuação do líquido seja pela sua relação
com as estruturas adjacentes.  Por exemplo, o empiema
apresenta uma característica marcante e pode ser visualizado
pelo realce ao contraste, assim como pelo espessamento
pleural e borramento da gordura extrapleural. Nos derrames
quilosos podem ser observados valores de atenuação mais
elevados.  A tomografia também é importante no auxílio
diagnóstico dos derrames indeterminados.  A
angiotomografia tem papel importante na suspeita de derrame
pleural pós embólico, devendo de preferência ser realizada
pós esvaziamento da cavidade pleural.

A ressonância magnética nuclear tem sua maior utilidade
na diferenciação do acometimento pleural por lesões
malignas, e principalmente no mesotelioma, auxiliando no
estadiamento para avaliação cirúrgica.

Estudos na aplicação da tomografia por emissão de
pósitrons (PET Scan), vêm progressivamente ganhando
destaque principalmente na diferenciação das lesões
benignas ou malignas e na avaliação da extensão da doença
e orientação para melhor localização da coleta de material e
estadiamento cirúrgico.  Seu método é baseado na captação
do FDG (18-flúor-desoxiglicose), encontrando-se aumentada
nos locais que apresentam aumento do metabolismo da
glicose, como nas células neoplásicas.  Entretanto, algumas
lesões inflamatórias, como as da tuberculose, também
aumentam a captação do FDG, fazendo com que os resultados
sejam analisados criteriosamente nos países com alta
prevalência de tuberculose e aspergilose.

LABORATÓRIO
O líquido pleural é, em geral, obtido através da

toracocentese, procedimento simples, seguro e de baixo
custo.

A análise do líquido pleural se inicia pelo aspecto da
amostra, que permite  estimar uma provável etiologia.  O
líquido pode se apresentar límpido, hemorrágico ou turvo,
com colorações variando de amarelo claro, xantocrômico,
esbranquiçado, achocolatado ou branco leitoso.  O odor do
liquido pleural também pode ser de utilidade na identificação
da etiologia.  Se o líquido tiver odor de urina, o paciente
provavelmente tem um urinotórax, ao passo que se o líquido
pleural tiver odor fétido, é provável que o paciente tenha
uma infecção pleural por anaeróbio.

Os parâmetros laboratoriais a serem avaliados no líquido
pleural são: pH, bioquímica (destacando-se a dosagem de
proteínas/albumina, desidrogenase lática e glicose), citologia
diferencial e oncótica e microbiologia.  Novas técnicas de
biologia molecular têm surgido para o diagnóstico de
tuberculose, vírus e bactérias, mas seu papel ainda é limitado.

O diagnóstico laboratorial inicial visa definir se o derrame
é um transudato ou exsudato.  Light e colaboradores
basearam-se na comparação dos níveis séricos e pleurais de
proteínas totais (PT) e desidrogenase lática (DHL)
determinando assim os Critérios de Light onde a presença
de um dos critérios determina o diagnóstico de um exsudato
(PT pleural/sérico >0,5 ou DHL pleural/sérico > 0.6 ou DHL
> 2/3 limite superior sérico),. Apresentam 98% de
sensibilidade, 77% de especificidade e 95% de eficácia e,
embora diversos autores tenham tentado estabelecer outros
critérios, até o momento nenhum outro foi consagrado.  Uma
vez definido o exsudato, outros parâmetros bioquímicos
avaliados têm papel específico para elucidação da etiologia
do derrame pleural.

A glicose pleural tem relação direta com a glicemia, e suas
alterações podem ser por aumento no consumo ou
diminuição do transporte para o líquido pleural. Dentre as
doenças que consomem mais glicose as infecciosas
(tuberculose, derrame parapneumônico, paragonimíase) e as
neoplásicas têm destaque embora as colagenoses e o
hemotórax também apresentem importante redução por
disfunção no seu transporte.

Os lípides pleurais geralmente estão alterados por doenças
que comprometem o ducto torácico, como o extravasamento
de quilo para o espaço pleural (quilotórax).  No quilotórax o
líquido tem nível de triglicérides acima de 110 mg/dl, estando
a relação entre o colesterol do líquido e do soro abaixo de
1,0.  No pseudoquilotórax o líquido pleural tem cristais de
colesterol e/ou colesterol acima de 200 mg/dl, em geral em
valores mais elevados do que os observados no soro4.

O valor normal do pH no líquido pleural acompanha os
valores séricos. O pH é importante na diferenciação dos
derrames parapneumônicos, em que valores inferiores a 7,2
indicam maior gravidade e, portanto, maior número de



Boletim Pneumologia Paulista 36, 2007                                                                                                                                                  15

complicações. Doenças como colagenoses, pleurite
tuberculosa, neoplasias malignas e hemotórax costumam se
apresentar com valores de pH inferiores a 7,2. Entretanto,
este exame é limitado pela forma de coleta e pela metodologia
da leitura.  Aconselha-se que a coleta seja realizada em
condições anaeróbicas, com seringas heparinizadas e
transportadas com gelo imediatamente após o procedimento.
Sua leitura deve ser preferencialmente realizada em aparelhos
de gasometria, uma vez que outros métodos fornecem valores
mais elevados, sendo, portanto, menos fidedignos.

A adenosina deaminase (ADA) é uma enzima essencial
para a diferenciação de linfócitos, tendo uma importante
função na maturação de monócitos e macrófagos.  Útil no
diagnóstico da pleurite tuberculosa, onde valores superiores
a 40 UI/L são altamente sugestivos de tuberculose pleural.
Entretanto, é importante lembrar que a artrite reumatóide, o
empiema e as doenças linfoproliferativas podem apresentar
elevados níveis de ADA.

Outros exames laboratoriais podem ser solicitados,
conforme a hipótese diagnóstica, como a amilase, útil nos
derrames por lesões esofágicas ou ainda na suspeita de
pancreatite. Exames mais específicos como dosagem de fator
reumatóide, anticorpos antinucleares, complemento,
imunocomplexos ou pesquisa de células LE devem ser
solicitados no liquido pleural se a suspeita é derrame pleural
devido a doença do colágeno como, por exemplo, o lúpus
eritematoso sistêmico (LES) ou artrite reumatóide (AR).

No sangue além dos exames habituais para diferenciação
entre transudatos e exsudatos, níveis de albumina e globulina
devem ser medidos para determinar se o paciente tem cirrose
ou síndrome nefrótica, ou ainda exames de função hepática
para se averiguar as hepatites crônicas.  Pesquisas no soro
de anticorpos anti-núcleo, fator reumatóide, complemento,
pesquisa de células LE devem ser realizadas quando o
diagnóstico de LES ou AR está sendo considerado.

A citologia diferencial possui como interferentes o volume
de líquido da amostra, a técnica de concentração do material
e fundamentalmente, a experiência do observador. Os
transudatos se apresentam com baixa celularidade,
predominio de macrófagos, algumas células mesoteliais e
linfócitos. O derrame eosinofílico se caracteriza pela presença
de mais 10% de eosinófilos e está associado às pleurites
idiopáticas, assim como á outras doenças benignas como o
infarto pulmonar, derrames pós pneumônicos e exposição
ao asbesto.  Raramente é conseqüente a reações de
hipersensibilidade, poliarterite nodosa, reações a drogas e
infestações parasitárias.  A tuberculose pleural apresenta
como características um padrão linfocítico (mais de 75% de
linfócitos), com poucos neutrófilos, escassez de células
mesoteilais e quantidade variável de macrófagos.  O achado
de bacilos álcool-ácido resistentes não é freqüente. Os
derrames indeterminados geralmente são linfocíticos, uma
vez que qualquer obstrução linfática pleural pode
desencadear um derrame com estas características.  São

exemplos de derrames linfocíticos não tuberculosos, os
derrames quilosos, pós-cirurgia cardíaca, pós pneumonite,
sarcoidose, secundários a carcinoma broncogênico,
mononucleose infecciosa e linfoma em que pode haver atipia
linfocitária.

As neoplasias representam cerca de 45% dos derrames
pleurais. A citologia tem positividade em 42 a 96%
dependendo fundamentalmente do tipo histológico,
estadiamento e sítio primário, assim como da experiência do
observador. Durante a análise citológica ainda podem ser
encontradas células típicas das doenças de base, como por
exemplo, a presença de células LE em casos de pleurite lúpica,

O estudo imunocitoquímico também pode ser realizado,
apresentando, porém, limitações técnicas.  Pode ser útil na
diferenciação entre adenocarcinoma, mesotelioma e
mesotélio reativo benigno .

A citometria de fluxo (indicada principalmente na suspeita de
linfoma),  marcadores tumorais, as dosagens de citocinas e os
métodos citogenéticos podem ajudar na elucidação diagnóstica,
entretanto, sua utilização e seu papel ainda são limitados.

A análise microbiológica do líquido apresenta utilidade
na identificação de patógenos, e ainda na avaliação de
evolução e prognóstico de algumas doenças, como o derrame
pleural parapneumônico. O desempenho da microbiologia
depende não somente das técnicas de coleta e análise, mas
também das características imunológicas do paciente.  A
positividade da pesquisa de bacilo álcool ácido resistente
(BAAR) nos líquidos pleurais é inferior a 10% e a cultura
entre 15 e 39%. A cultura do fragmento de biópsia aumenta a
sensibilidade diagnóstica. Nos empiemas, as culturas podem
ser estéreis de 10 a 30% enquanto a coloração de Gram tem
positividade em torno de 60% .

ANATOMIA  PATOLÓGICA
Amostras para análise anátomo-patológica são, em geral,

obtidas através de biópsia pleural fechada, realizada, na sua
maioria, com a Agulha de Cope. Entretanto, se o diagnóstico
permanecer indeterminado a biópsia dirigida por
toracoscopia, em que é possível identificar áreas visualmente
alteradas, deve ser indicada.

Cerca de 40% dos diagnósticos de pleurite crônica
inespecífica podem ter diagnósticos de tumores ou doenças
granulomatosas diagnosticados em um segundo
procedimentos.  Capelozzi e colaboradores realizaram um
estudo criando padrões histopatológicos para um melhor
rendimento das amostras.  Definiram os padrões: tecido de
granulação (pleurisia tuberculosa), infiltrado mononuclear
“em banda” (pleurisia paramaligna), pleurisia crônica
inespecífica verdadeira (infecções virais, colagenoses,
vasculites, pós cirurgia cardíaca, embolia, uremia e
pancreatite), pleurisia do empiema e pleurisia fibrosa (placa
pleural e pleurisia fibrosa difusa, relacionadas à exposição
ao amianto).

Na presença de tumores, ainda podem ser realizadas
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técnicas imunohistoquímicas para melhor diferenciação entre
os tipos histológicos envolvidos, como por exemplo, os
mesoteliomas e os carcinomas.

Finalizando, é fundamental, na tentativa da elucidação
diagnóstica do derrame pleural, a abordagem sistematizada
do paciente, guiada pela suspeita clínica, sintomas e sinais.

Desta forma, a exploração laboratorial torna-se mais racional
dentro dos recursos disponíveis.  Devemos lembrar também,
que o derrame pleural indeterminado é um diagnóstico de
exclusão e que algumas vezes é denominado como tal, pela
resolução espontânea do derrame, antes mesmo de se
finalizar a investigação diagnóstica.
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IMAGEM  EM  PNEUMOLOGIA

ASPECTOS DE IMAGEM DAS DOENÇAS
OCUPACIONAIS

AUTOR: Gustavo S. P. Meirelles1

1 Doutor em Radiologia pela Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina
(UNIFESP-EPM), São Paulo, SP. Pós-doutorado em Radiologia no Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center, New York, EUA.

ASPECTOS DE IMAGEM DA SILICOSE
A silicose é uma doença pulmonar fibrosante com

evolução crônica, causada por inalação da poeira da sílica.
A forma mais comum é a crônica, que ocorre geralmente
depois de muitos anos da exposição inicial. O padrão
característico na radiografia é o de pequenos nódulos
pulmonares circunscritos, menores que 0,5 cm, geralmente
acometendo os campos pulmonares superiores (figura 1).
Estes nódulos, com o passar dos anos, tendem à
coalescência, com formação de grandes opacidades, maiores

Fig. 1. Radiografia simples de indivíduo exposto à sílica,
demonstrando múltiplos nódulos menores que 0,5 cm no campo
pulmonar superior direito.

Fig. 2. Silicose crônica com grande opacidade na projeção do
lobo superior direito (seta).

que 1,0 cm (figura 2). Estas podem estar acompanhadas de
fibrose pulmonar (fibrose maciça progressiva), com redução
lobar volumétrica, distorção arquitetural, retração hilar e
fissural e aumento irregular dos espaços aéreos adjacentes.
[1]

Podem também ser evidenciadas calcificações em
linfonodos hilares ou mediastinais, por vezes periféricas,
com padrão de “casca de ovo” (figura 3).

A TCAR é um método mais sensível e específico do que a
radiografia simples para a detecção e caracterização da
silicose. Como as alterações predominam nas regiões
posteriores, a TCAR deve ser sempre realizada em decúbito
ventral, com técnica de alta resolução. Os achados iniciais
na TCAR consistem em micronódulos centrolobulares e
subpleurais (figura 4), menores que 0,5 cm. Com a evolução
da doença estes micronódulos tendem à confluência, com
formação de nódulos maiores, conglomerados (figura 5) e,
numa fase mais tardia, massas fibróticas, geralmente com
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Fig. 3. Radiografia de tórax em perfil. Linfonodos mediastinais
com calcificações “em casca de ovo” (setas).

Fig.4. (A) TCAR com cortes em decúbito ventral demonstrando
micronódulos subpleurais (setas) e (B) centrolobulares (setas) em
paciente exposto à sílica.

Fig. 5. Silicose crônica complicada. TCAR em decúbito ventral
demonstrando grandes opacidades nas regiões posteriores dos
lobos superiores (setas).

Fig. 6. Silicose crônica evoluindo para fibrose maciça progressiva. (A) Opacidades retráteis nos lobos superiores (setas), associadas a
distorção arquitetural, redução lobar volumétrica e áreas de aumento irregular do espaço aéreo (setas tracejadas). (B) Calcificações no
interior das opacidades parenquimatosas (setas).

calcificações e aumento irregular do espaço aéreo adjacente
(figura 6). [2]

Os métodos de imagem também são muito úteis na
avaliação de complicações da silicose, como a tuberculose
pulmonar (silicotuberculose), infecções fúngicas e
neoplasias pulmonares (figura 7).

ASPECTOS DE IMAGEM DAS ALTERAÇÕES
RELACIONADAS AO ASBESTO

Placas pleurais (PP): são a manifestação mais comum da
exposição ao asbesto, sendo consideradas marcadores de
exposição. Envolvem mais comumente as porções posteriores

Fig. 7. Complicações da silicose. (A) Tuberculose pulmonar,
caracterizada por cavidade de paredes espessas (seta preta) e
nódulos com distribuição broncogênica (seta branca). (B) Carcinoma
broncogênico (seta) no lobo inferior esquerdo, em indivíduo exposto
à sílica com linfonodos calcificados (seta tracejada).
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e laterais da pleura da parede torácica, entre a 6ª e 10ª costelas,
e a pleura diafragmática, principalmente na sua porção
superior (figuras 8 e 9). [3, 4]

Fig. 8. (A) Placas pleurais parietal (seta) e diafragmática (seta
tracejada) na radiografia de tórax. (B) Radiografia do tórax
demonstrando PP parietais em projeção frontal, do tipo “face
on” ou “en face” (setas).

Fig.9. TCAR demonstrando múltiplas PP parietais (setas claras) e
diafragmáticas (setas escuras), algumas das quais calcificadas.

Fig. 10. Espessamento pleural difuso relacionado ao asbesto
(setas), demonstrado na radiografia simples de tórax em PA e na
tomografia computadorizada.

Fig. 11. Espessamento pleural difuso relacionado ao asbesto (setas), demonstrado na radiografia simples de tórax em PA e na tomografia
computadorizada.

3.2 Espessamento pleural difuso (EPD): Resulta de
espessamento e fibrose da pleura visceral, com posterior
fusão com a pleura parietal. Na radiografia é definido como
espessamento contínuo da pleura parietal, se estendendo
por no mínimo um quarto da parede torácica, geralmente com
obliteração do seio costofrênico (figura 10).  [5]

3.3 Derrame pleural pelo asbesto: Geralmente é a
principal manifestação clínica nos primeiros 10 anos após a
exposição inicial. Os achados de imagem são inespecíficos.
[6, 7]

3.4 Atelectasia redonda (AR): Constitui um colapso
pulmonar periférico que se apresenta na forma de massa,
quase sempre em associação com alterações pleurais. Na
radiografia simples pode ser caracterizada como uma massa
pulmonar periférica associada a espessamento pleural e
distorção do parênquima pulmonar adjacente. Entretanto, a
TCAR tem maior eficácia diagnóstica (figura 11),
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Fig.12. Asbestose na TCAR. (A) Linhas subpleurais (setas), espessamento do interstício intralobular (cabeças de setas) e desorganização
da arquitetura dos lóbulos pulmonares. (B) Opacidades irregulares nas bases pulmonares associadas a bronquiectasias de tração
(setas), vidro fosco (asteriscos) e espessamento dos septos interlobulares (setas tracejadas). (C) Faveolamento cortical posterobasal
bilateral (setas), associado a bronquiolectasias de tração (setas tracejadas).

Fig.13. Mesotelioma pleural relacionado ao asbesto. (A) TC
demonstrando derrame pleural direito (asterisco), associado a
espessamento pleural difuso (setas) com extensão para a pleura
mediastinal. (B) Espessamento pleural difuso (setas) com sinais de
encarceramento pulmonar e acometimento da pleura mediastinal
(setas tracejadas).

demonstrando opacidade periférica com distorção dos vasos
pulmonares ou brônquios na sua periferia e com alteração
pleural adjacente. [8]

3.5 Asbestose: A fibrose intersticial pulmonar difusa
como conseqüência da inalação de fibras de asbesto é
conhecida como asbestose. As alterações do parênquima
pulmonar têm início nas regiões peribronquiolares, com
evolução para as paredes dos alvéolos, septos interlobulares
e regiões subpleurais, predominando nos campos
pulmonares posteroinferiores, de modo geralmente simétrico.
[9, 10]

O melhor método de imagem é a TCAR. As principais
alterações são opacidades e linhas subpleurais, vidro fosco,
espessamento dos septos interlobulares, faveolamento,
distorção arquitetural e bronquiectasias de tração (figura
12). [11]

3.6 Carcinoma broncogênico: A associação entre a
exposição ao asbesto e o câncer de pulmão é considerada
como de causa e efeito. O fumo tem um efeito sinérgico
multiplicativo, elevando o risco de desenvolvimento do
câncer em cerca de 53 vezes em comparação com indivíduos
não fumantes e não expostos. [12]

3.7 Mesotelioma: a exposição ao asbesto está
associada ao desenvolvimento do tumor em 50 a 80 % dos
casos. A TC é o método de escolha na avaliação da presença
e extensão do mesotelioma, apesar dos sinais não serem
patognomônicos (figura 13). [13, 14]
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RESUMOS DE ARTIGOS, TESES
E DISSERTAÇÕES

ARTIGO

Characterisation of patients with frequent exacerbation of asthma
Koga T, Oshita Y, Kamimura T, Koga H, Aizawa H.
Resp Med 2000; 100:273-8

Introdução: com o advento de medicamentos
antiinflamatórios potentes, como os corticosteróides
inalatórios, a maioria dos pacientes asmáticos foI beneficiad.
Porém há uma crescente subpopulação de asmáticos que
não se beneficiaram, devido a freqüentes exacerbações. Eles
estão no grupo de maior risco para desenvolver
exacerbações severas, acarretando falta ao trabalho, mais
admissões em hospitais, grandes despesas médicas e, apesar
destas situações críticas, se sabe pouco sobre a
fisiopatologia destes pacientes, com tratamentos
disponíveis limitados e não promissores. Assim, é urgente
caracterizar, pacientes que tenham exacerbações freqüentes,
não só para identificá-los, mas também para entender melhor
sua fisiopatologia. Objetivo: comparar pacientes asmáticos
com exacerbações múltiplas com pacientes asmáticos
estáveis, no período de um ano. Pacientes e métodos: Foram
estudados pacientes adultos não fumantes, consecutivos,
,atendidos de abril de 2002 a março de 2003, no Hospital
Universitário de Kurume, Japão. Utilizou-se um questionário
para se obter informações sobre histórico da asma (seu
início), histórico familiar, admissões em hospital e visitas à
emergência, medicamentos, condições alérgicas (renite
alérgica, sinusite crônica, pólipo nasais, reação a drogas
antiinflamatórias não esteróides). Foram realizados FEV1,
FVC, dosagem de IgE no soro e hemograma completo.
Resultados: Não houve diferenças significativas entre
pacientes com múltiplas exacerbações (n=32, 6 homens,

idade média = 46,7 anos) e pacientes estáveis (n=37, 11
homens, idade média = 44,4 anos) quanto a idade, histórico
familiar, presença de rinite alérgica, contagem de eosinófilos
no sangue e dosagem de IgE sérica. Porém, o uso de
corticosteróide oral, crises asmáticas mais longas, admissões
hospitalares, sinusite crônica, reações alérgicas a
antiinflamatórios não esteróides, menor FEV1/FVC, aumento
no número de neutrófilos no sangue foram significativamente
maiores em pacientes com múltiplas exacerbações. A função
pulmonar em pacientes com múltiplas exacerbações foi
caracterizada por limitação persistente ao fluxo aéreo e
reversibilidade reduzida. Conclusão: O estudo mostrou várias
características dos pacientes com múltiplas exacerbações,
os quais necessitam intenso tratamento para manter o
controle da doença em relação aos pacientes estáveis. Assim,
as freqüentes exacerbações têm intima associação com várias
características clínicas que podem permitir aos médicos
identificar os pacientes de risco e a identificação da
fisiopatologia subjacente, permitindo entender melhor as
freqüentes exacerbações da asma.

Nelmara Camargo
Farmacêutica, aluna do Programa de Pós-Graduação

em Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de
Medicina de Botucatu da UNESP

nelmara@itelefonica.com.br

The 6-min walking distance: long-term follow up in patients with COPD
Casanova C, Cote CG, Marin JM, de Torres JP, Aguirre-Jaime A, Mendez R, Dordelly L, Celli BR.
Eur Respir J 2007; 29: 535-40.

Introdução: o teste de caminhada de 6 minutos (TC6) é
um importante método de avaliação da capacidade
funcional para o exercício em pacientes com doenças
respiratórias. De fácil realização e baixo custo, tem se
mostrado útil para estimar as atividades de vida diária dos
pacientes com DPOC. A literatura apresenta poucos
estudos que avaliaram o TC6 no seguimento de pacientes
com DPOC por um longo período de tempo. Objetivo:

avaliar o teste de caminhada de 6 minutos em pacientes
com DPOC de diferentes estadios, por um período de 5
anos. Pacientes e métodos: estudo prospectivo e
multicêntrico (USA, Espanha e Venezuela). Foram avaliados
294 pacientes portadores de DPOC (GOLD) com
espirometria, TC6 e índice de Charlson anualmente.
Resultados: a média geral do TC6 foi de 388 m e o declínio
médio foi de 12,5 m/ano. Os pacientes com FEV1 < 50%
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previsto apresentaram significativo declínio na distância
percorrida no TC6 durante os 5 anos de seguimento (95%
CI 9,1 – 21,4 m/ano); p=0,002). Quando comparados ao
valor inicial do teste (baseline), os pacientes com estadio
III apresentaram decréscimo de 19% (p<0,006) e os
pacientes em estadio IV de 26% (p=0,005); não houve
diferença estatisticamente significativa no decréscimo da
distância percorrida no grupo de pacientes com DPOC
estadio II em relação ao teste inicial. A média da idade foi
de 66 anos e esta não influenciou o padrão do declínio do
TC6. Conclusão: a distância percorrida no teste de
caminhada de 6 minutos apresenta importante declínio nos

pacientes com obstrução grave (estadio IV). Assim,
sugerem que estes pacientes devem, além da avaliação
espirométrica, realizar o TC6 regularmente, por este
fornecer relevantes informações para a avaliação dos
pacientes com limitação grave ao fluxo aéreo.

Nilva Regina Gelamo Pelegrino
Pneumologista, Bauru, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica da
Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP

nilvap@itelefonica.com.br

TESE

Avaliação dos efeitos pulmonares e sistêmicos agudos em resposta à
injeção intrapleural de talco de diferentes tamanhos de partículas.

ALUNO: Viviane Rossi Figueiredo1

ORIENTADOR: Leila Antonangelo2

SERVIÇO: Programa de Pós-Graduação em Ciências: Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP

1Chefe do Serviço de Broncoscopia da Disciplina de Pneumologia da FMUSP, 2Livre-docente, Chefe

da Citologia do Laboratório Central do HC FMUSP e do Laboratório de Pleura da Disciplina de

Pneumologia da FMUSP

Pacientes com comprometimento pleural por neoplasias
malignas freqüentemente apresentam derrame pleural
recidivante. Nestes casos, a sínfise das membranas pleurais
(pleurodese) com a finalidade de evitar o acúmulo de líquido
no espaço pleural deve ser considerada. O talco é o agente
mais utilizado indicado para essa finalidade. Entretanto, seu
uso terapêutico continua controverso devido aos efeitos
deletérios que podem advir de sua utilização. O mais grave
entre todos é a insuficiência respiratória aguda, que pode
evoluir para a síndrome do desconforto respiratório agudo
(SDRA). Essa complicação pode estar relacionada com a
composição, com o tamanho das partículas de talco e com a
resposta inflamatória desencadeada pelas mesmas. O
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos pulmonares e
sistêmicos em resposta à injeção intrapleural (IIP) de talco
de partículas pequenas (TP) e de partículas de tamanhos
diversos (TM). Cem coelhos foram submetidos à IIP com
talco. Metade dos animais foi injetada com TP (diâmetro
médio= 6,41 mm) e outra metade com TM (diâmetro médio=
21,15 mm), que é o talco usado na prática clínica. Quinze
coelhos compuseram o grupo controle. Foram avaliados a
celularidade, os níveis de desidrogenase lática (DHL),
proteína C reativa (PCR), interleucina-8 (IL-8) e fator de
crescimento endotelial vascular (VEGF) no sangue e no

lavado broncoalveolar (LBA) às 6, 24, 48, 72 e 96 horas após
a IIP. Realizou-se também a quantificação de partículas de
talco e a análise histológica dos pulmões. Utilizamos o teste
t e Anova na análise estatística, considerando p< 0,05 como
significância estatística. A maioria dos parâmetros avaliados
apresentou níveis mais elevados no sangue e no LBA dos
animais injetados com TP ou TM quando comparados ao
grupo controle, sugerindo uma resposta sistêmica e pulmonar
à IIP de talco. Com relação aos grupos de talco, os níveis de
PCR e de IL-8 apresentaram-se mais elevados no sangue e
no LBA dos animais injetados com TP. Partículas de talco
foram observadas em todas as lâminas examinadas, sem
diferenças significativas entre os grupos. Os pulmões dos
animais injetados com TP apresentaram infiltrado
linfomononuclear mais exuberante que no grupo TM. A
resposta inflamatória pulmonar antecedeu (24 h) a resposta
sistêmica (48 h), sugerindo que o pulmão é o principal órgão
da resposta sistêmica aguda. Estes achados nos permitem
inferir que o talco calibrado com partículas maiores possa
ser utilizado na prática clínica, objetivando uma pleurodese
mais segura.

viviane.rossi@terra.com.br
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Introdução: A apnéia obstrutiva do sono é uma doença
altamente prevalente na população adulta e associada à
morbidade significante. A polissonografia noturna é o
método padrão ouro para o diagnóstico de apnéia obstrutiva
do sono. Entretanto seu custo é elevado e a disponibilidade
de leitos para polissonografia é muito inferior a demanda.
Por esta razão, estratégias para otimizar o diagnóstico de
apnéia obstrutiva do sono são urgentes e necessárias.
Objetivo: de comparar um exame diurno de polissonografia,
de curta duração e através de sono induzido por
benzodiazepínico com a polissonografia noturna para o
diagnóstico de apnéia obstrutiva do sono. Métodos: Foram
estudamos 40 pacientes divididos em dois grupos baseados
no resultado da polissonografia noturna (Índice de Apnéia
e Hipopnéia < ou >= 15 eventos/hora). Os dezoito
Indivíduos portadores de apnéia obstrutiva do sono (id=
46 + 9 anos) e os vinte e dois controles (id= 38 + 10 anos)
foram submetidos a uma polissonografia diurna, de curta
duração, com indução de sono através de infusão
intravenosa lenta de midazolam. Resultados: O sono

Validação da polissonografia diurna com sono induzido para o
diagnóstico de apnéia obstrutiva do sono

induzido foi obtido em todos indivíduos. O tempo total de
sono foi de 41,5 + 18,9 minutos. A maioria dos eventos
respiratórios durante o sono induzido forma obstrutivos e
similares aos observados durante a polissonografia
noturna. Não houve diferença estatisticamente significativa
entre o índice de apnéia e hipopnéia bem como com a
saturação mínima de oxigênio obtido pela polissonografia
noturna e com sono induzido nos grupos estudados
(p>0,05). Reunindo os dois grupos, o índice de apnéia e
hipopnéia e a menor saturação de oxigênio obtidos pelos
dois métodos tiveram correlação significativa (r=0,67 e
r=0,77, respectivamente). A sensibilidade e especificidade
para o diagnóstico de apnéia obstrutiva do sono através
do sono induzido foi 0,83 e 0,72 respectivamente. Nenhuma
complicação foi observada durante o sono induzido.
Conclusão: A polissonografia com sono induzido é um método
rápido e seguro que pode ser uma alternativa a polissonografia
noturna para o diagnóstico de apnéia obstrutiva do sono.

gervilla@terra.com.br

TESE

Efeitos e previsores clínico-funcionais de resposta à estimulação
elétrica neuromuscular de alta freqüência em pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica.

ALUNO: Lara Maris Nápolis Goulart Rodrigues1

ORIENTADOR: Luiz Eduardo Nery 2

SERVIÇO: Programa de Pós-Graduação em Pneumologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM)

1Fisioterapeuta, 2Professor Adjunto da disciplina de Pneumologia da UNIFESP/EPM

TESE

Introdução: A eletro-estimulação neuromuscular (EENM)
tem sido considerada uma nova estratégia de reabilitação

ALUNO: Marcelo Gervilla Gregório
ORIENTADOR: Geraldo Lorenzi Filho
SERVIÇO: Programa de Pós-Graduação em Ciências: Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP

1Médico assistente do Serviço de Broncoscopia da Disciplina de Pneumologia da FMUSP, 2Livre-

docente, Professor Associado da disciplina, Chefe do Laboratório de Doenças do Sono da FMUSP

em doenças crônicas. Treinamento passivo de um
determinado grupo de músculos específicos da locomoção,
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por meio da EENM pode ser melhor tolerado do que
treinamento físico volitivo em determinados pacientes com
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Estudos
prévios mostraram que a EENM, em pacientes com DPOC
grave, pode diminuir a dispnéia, aumentar a força e
endurance do quadríceps e melhorar a tolerância ao exercício.
Objetivos: O presente estudo teve por interesse avaliar se
benefícios similares, utilizando a EENM de alta freqüência
(EENM-af), ocorreram em pacientes com gravidades
variávei,s da doença e, também, identificar fatores previsores
de resposta positiva a esta intervenção. Métodos: Foram
estudados 30 (26 homens) pacientes com DPOC (VEF1 pós-
BD = 49,7 ± 13,4 % previsto). Os mesmos foram alocados
aleatoriamente em duas seqüências de tratamento domiciliar,
durante um período de seis semanas cada um: (i) Grupo 1 -
iniciou com EENM-af seguido do placebo (SHAM) e (ii)
Grupo 2 iniciou com SHAM seguido de EENM-af. Testes de
exercício incremental e de endurance (Tlim – 80% máximo) e
da caminhada de 6 minutos (TC6min), além de medidas de
função pulmonar, de força muscular periférica isocinética e
isométrica, de composição corporal total e segmentar e da
qualidade de vida em saúde (QVS) foram realizadas, na
condição basal, pós-EENM-af e pós-SHAM. Resultados: A

análise de variância com medidas repetidas mostrou
diferenças significantes quanto ao Tlim, TC6min e a QVS,
quando comparadas com a condição basal. Treze pacientes
foram considerados como respondedores a EENM-af:
variação positiva do Tlim maior do que a encontrada após o
SHAM [Ä Tlim (%) = 36,1(11,1-411,1) versus -9,5 (-80,6-55,0)
(p<0,01)]. Os Respondedores estavam associados com
valores basais mais altos de massa magra (Kg) (50,5 ± 6,4
versus 4,,4,5 ± 6,8 – p = 0,04), TC6min (529,6 ± 64,2 versus
468,4 ± 73,2 – p = 0,03) e força isométrica (146,2 ± 39,6 versus
122,0 ± 28,4 – p = 0,07) quando comparados com os não-
respondedores. A análise pela regressão logística, identificou
a massa magra (Kg) como a variável que melhor explicou a
resposta a EENM-af. Conclusões: A EENM-af aumentou
significativamente a capacidade de exercício submáximo
(Tlim) em cicloergômetro, em aproximadamente 50% dos
pacientes com DPOC estudados. Como fatores previsores
de melhora, detectamos pacientes com maiores valores de
massa magra, força isométrica e TC6min. Destas a massa
magra foi a variável que melhor explicou a resposta à
EENM-af,.

laramaris@uol.com.br

PROJETO QUARTA-FEIRA

PROGRAMAÇÃO MAIO E JUNHO/2007

HORÁRIOS:

8h30 - DISCUSSÃO DE CASOS
10h - PALESTRA

Local: Instituto Clemente Ferreira
Rua da Consolação, 717 • Centro • São Paulo • Telefone: 3218-8673 / 3257-6761

23.05.2007 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DPOCESTADO ATUAL
Dr. Luiz Carlos Losso (UNIFESP)

30.05.2007 - REVISÃO DE LITERATURA
Residentes do ICF

06.06.2007 - TABAGISMO  - O QUE É PRECISO SABER PARA UMA ABORDAGEM ADEQUADA
Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira (HSPE)

13.06.2007 - ASMA DE INÍCIO TARDIO É ASMA MESMO?
Dra. Marilia de Castro Varella (UMC)

20.06.2007 - DOENÇA PULMONAR AVANÇADA - O QUE É? COMO ABORDÁ-LA?
Dra. Maria Cristina Lombardi (UNIFESP)

27.06.2007 - REVISÃO DE LITERATURA
Residentes ICF
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OPINIÕES E AÇÕES

DEFESA  PROFISSIONAL

TALHERES DE PRATA

Alguns mestres nos marcam profundamente com frases
e histórias que relembramos por toda a vida. Tive o prazer
de conhecer um, já falecido, que nos contava como era sua
rotina como médico na cidade de São Paulo na década de
60.

O seu dia começava nos corredores da Santa Casa de
São Paulo, de onde fazia parte do corpo clínico, cuja maioria
doava o salário para a Instituição. No final da manhã, pegava
o seu “Ford”, subia a Rua da Consolação e virava na
Avenida Paulista, mais estreita que hoje, com mais jardins e
menos carros. Assim, chegava no outro hospital, dirigido
por freiras, onde operava e internava seus pacientes
particulares. O almoço, sem custo para os médicos, era
servido em um salão reservado por garçom e com o requinte
de talheres de prata polidos. Encerrava o dia atendendo
alguns pacientes em seu consultório nos arredores do
hospital.

A realidade dos médicos dos meados do século passado
é bem conhecida de todos, porém os aspectos que faziam a
diferença são poucos discutidos e entendidos, apenas no
âmbito de uma clientela diferenciada.

Os colegas que nos precederam tinham certamente
excelência profissional e humanismo muito desenvolvidos.
Passaram por um estreito processo seletivo para estudar
nas poucas faculdades disponíveis. Aprenderam a tratar e
a diagnosticar com poucos recursos tecnológicos e com a
visão do generalista. Sem dúvida, o sucesso profissional
era fruto da boa prática médica, porém devemos considerar
que o acesso limitado ao médico facilitava ao profissional
formar uma clientela pagante e de maior poder aquisitivo.

Os fenômenos mercadológicos que se sucederam na área
da saúde, como as medicinas de grupo, convênios médicos,
seguros-saúde e auto-gestões (serviços suplementares de
saúde), não nasceram da perversidade empresarial e sim de
uma lógica comercial em atender uma larga fatia da
população que se situava entre os usuários das Irmandades
de “Misericórdia” e a elite que se servia dos escassos
colegas.

O serviço público de saúde evoluiu dos Institutos para
o INPS e posteriormente para o atual SUS, tornando-se um
grande empregador da mão-de-obra médica, muito mais
eficiente que as casas de caridade, além de responsável por

boa parte da produção científica brasileira.
A expansão do atendimento médico nos setores público

e privado exigiu, inicialmente, o aumento da oferta de cursos
médicos para estas novas vagas de trabalho. Este mercado
educacional cresceu além do necessário por ser altamente
lucrativo e se regular apenas pela procura de vestibulandos
pelas vagas nas carteiras.

Os advogados e profissionais da saúde não médicos há
muito vivem a realidade de um mercado saturado e também
com atuação de seguradoras, como ocorre na odontologia,
e nem por isso deixam de surgir profissionais bem sucedidos
ao lado de uma boa parcela que desiste da carreira.
Provavelmente, o divisor de águas não é apenas o fator
sorte.

Aquele vestibulando, interessado em ingressar em uma
das 150 faculdades de medicina existentes no Brasil e que
procura a carreira com expectativa de retorno financeiro
certo, independente da sua qualificação ou estratégia de
carreira, provavelmente ficará desapontado, pois a
remuneração atual de plantões se encontra em queda livre e
as vagas de serviço público não serão tão disponíveis como
hoje.

A Medicina, independente da atuação dos nossos órgãos
representativos, sofre ação das leis de mercado e da velha
lei de oferta e procura. É certo que existe a necessidade de
estabelecer valores mínimos de remuneração, uma vez que
o nosso produto (serviço) é a preservação da vida humana,
porém, se olharmos atentamente para as melhores tabelas e
coeficientes de honorários já criados, veremos que estão
aquém do valor merecido por um profissional bem
qualificado.

O atendimento privado através de intermediários
(serviços suplementares de saúde) faz com que a relação
médico-paciente se esvazie em relação à questão da escolha
e confiança. Esta condição, mesmo que os valores pagos
sejam aceitáveis, atrofia a capacidade em cativar e
conquistar clientes.

Os melhores cursos médicos pecam em não oferecer
formação na área administrativa, financeira e de marketing.
O avental e a beca deviam ceder espaço para o terno e a
gravata (e o equivalente feminino) vestidos por professores
versados nestes temas. Os recém-formados e os egressos
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dos programas de pós-graduação deixam os muros da
universidade sem as noções básicas para atuação em um
mercado livre, onde precisarão montar seu negócio, enxergar
novos nichos de atuação, criar seu diferencial, conquistar
clientes e formar preço para seu trabalho. Eu diria que o
médico, atualmente, sai plenamente preparado, do ponto
de vista comercial, para trabalhar em Cuba!

Caros colegas pneumologistas, respirar bem e melhor é
certamente mais importante (sem desmerecer a medicina
estética) que corrigir rugas com botox! Nossa especialidade
tem muitas possibilidades de atuação, satisfação
profissional e retorno financeiro. A clientela particular
certamente ainda existe e a sofisticação do consumo em
diversos ítens é a melhor prova disto.

Encarar a profissão e a especialidade como qualquer
outro profissional que se arma dos conhecimentos
essenciais, não técnicos, para se destacar em um mercado
competitivo vai diferenciar os bem-sucedidos dos

eternamente insatisfeitos e queixosos,  que “sonham” toda
noite vagar famintos por corredores pouco iluminados de
um antigo hospital com adereços religiosos, sem encontrar
a porta do refeitório em que seletos médicos conversam
animadamente e estalam talheres de prata em louças de
porcelana.

Marcelo Gervilla Gregório
Defesa profissional

Formado em 1988 pela Faculdade de Ciencias Médicas
da Santa Casa de São Paulo

Ex-residente de Pneumologia do Hospital Heliópolis
(1991-92)

Nota: Nunca almoçou “na faixa” com talheres argênteos!

greg.ops@terra.com.br

ASSUNTOS DA GRANDE SÃO PAULO

DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE
“Se há tuberculose num lugar, há tuberculose em todos os lugares”

Todos os anos são registrados em torno de 8,8 milhões
de novos casos de tuberculose em todo o mundo. Embora
a incidência global de doença apresente sinais de
decréscimo ou estabilidade na maioria das regiões do
mundo, estima-se que ainda ocorram 2,7 milhões de óbitos
anualmente, sendo 98% nos países em desenvolvimento.

No Brasil, foram notificados 86.881 casos novos em
2004, colocando o país no 16º lugar entre os 22 países
responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose
em todo o mundo. O Estado de São Paulo, o mais

populoso da nação, notifica anualmente cerca de 21 mil
casos, representando, em números absolutos, o maior
contingente de casos do país. No entanto, o coeficiente
de incidência do Estado, 43,9 por 100.000 habitantes, situa-
se próximo da média nacional que é de 45,2 por 100.000.

Em 24 de março de 1982, 100 anos após o descobrimento
do Mycobacterium tuberculosis por Robert Koch, foi
lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pela União Internacional Contra TB e Doenças Pulmonares
(IUATLD), o Dia Mundial da Tuberculose. A data, em

Fig. 1- Slogan da OMS, 2007.
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todos os anos, é uma ocasião de mobilização mundial que
busca envolver todas as esferas de governo e os setores
da sociedade na luta contra a doença.

“Há mais de 50 anos que é possível curar a
tuberculose, a um custo razoável. Ora, estes tratamentos
que salvam vidas permanecem fora do alcance de muitos.
É necessária mais vontade política. São necessários mais
recursos financeiros. Que este seja o ano em que se
intensifique a luta contra todas as formas de tuberculose,
onde quer que se registrem”. Assim, Ban Ki-Moon,
Secretário-Geral da ONU, se manifestou por ocasião do
Dia Mundial da Tuberculose,  em 2007.

Nesse ano, no dia 24 de março, a SPPT lançou o Museu
Virtual da Tuberculose, no site www.pulmonar.org.br e
realizou, no dia 31, a Jornada de Tuberculose na Infância
na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo.

O Museu Virtual da Tuberculose foi idealizado a partir
da pesquisa e da exposição de um vasto material sobre a
fase sanatorial da tuberculose, em São José dos Campos,
pelo Dr. Douglas Carlile Belcofiné. Esse material, somado
ao precioso acervo do Instituto Clemente Ferreira, além
de artigos, fotos, entrevistas, referências de literatura,
música, teatro e cinema, deu origem ao museu que, já em
seu primeiro mês no ar, registrou mais de 6 mil usuários.

A Jornada de Tuberculose na Infância foi realizada em
conjunto com a Prefeitura do Município de São Paulo e

Fig. 2 - Jornada de Tuberculose na Infância, no Auditório Zeferino
Veloso.

Fig. 4 - Museu
Virtual da
Tuberculose: Instituto
Clemente Ferreira.

Fig. 3 - Museu Virtual
da Tuberculose:
Sanatório Vicentina
Aranha em São José
dos Campos.

reuniu pneumologistas e pediatras, além de médicos e
enfermeiros do Programa de Saúde da Família. Foram
discutidos temas como a abordagem do paciente pediá-
trico com tuberculose, a epidemiologia, o diagnóstico e
seus diferenciais, a quimioprofilaxia e os aspectos
radiológicos em crianças e adolescentes.

Vale lembrar que 85% dos casos de tuberculose
diagnosticados no Estado de São Paulo são da forma
pulmonar e, entre as formas extra-pulmonares, a pleural é
a mais freqüente. O papel do pneumologista é de funda-
mental importância para o adequado controle da doença
no nosso meio.

Sydney Bombarda
Médico Assistente Doutor da Disciplina de

Pneumologia da FMUSP, Diretor de Assuntos
da Grande São Paulo da SPPT

sybombarda@terra.com.br

TORNE-SE SÓCIO DA SPPT

Fone: 0800 171618 (Suzi ou Wagner)

Home page: www.sppt.org.br

Email: sppt@sppt.org.br
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CULTURA

TUBERCULOSE E ARTE
Apreciar a arte é tarefa gradual e infinita. A profundidade

do pensamento, o sentimento e a vivência do artista
transcendem à beleza ou ao impacto visual da obra para
expressar, muitas vezes, uma realidade atemporal e
modificadora da alma humana. A tuberculose, por sua vez,
é dotada de elementos altamente simbólicos que sempre
impressionaram o imaginário individual ou coletivo,
determinando condutas na organização social histórica. A
hemoptise, a segregação social imputada pela doença, a
solidão nos sanatórios ou o próprio sanatório, o frio das
montanhas distantes, os suores noturnos, a febre baixa ao
pôr do sol, a morte eminente na fase pré-medicamentosa, o
pneumotórax e a expansão dos sentimentos, da sexualidade
ou de estados variados de perversão supostamente desen-
cadeados pela toxina tuberculosa, fazem parte dessa
simbologia amplamente transposta para o universo da arte.

A mitologia que cerca a tuberculose e o excesso de sofri-

mento suscitado pela associação de analogias com a reali-
dade biológica da doença é analisada em A doença como
metáfora, de Susan Sontag. Consagrada pelos românticos
como a “febre das almas sensíveis”, a doença era vista
como amplificadora da sensibilidade, da genialidade e da
produção intelectual. A febre dos corpos era confundida
com o fogo das paixões.  Nesta época a “idéia moderna de
individualidade” se expressava pelo fato de ser, o doente,
diferente e “mais interessante” dos demais, pelo confronto
direto com a percepção da morte e o conseqüente refina-
mento das sensações e dos sentimentos. O próprio Laênnec
atribuiu as aventuras amorosas intensas como motivo e
resultado da degeneração pulmonar.

A identificação do Mycobacterium tuberculosis
determinou o caráter transmissível da doença e os doentes
passaram da condição de sensíveis para degenerados,
perturbadores da ordem social. A ciência seguiu o seu curso,

Fig. 1- Floradas na Serra: último filme produzido pela Vera Cruz. Fig. 2 - Nicole Kidman em Moulin Rouge.
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mas a simbologia da doença permanece, por vezes indelével,
até os dias de hoje.

“É um país sossegado/ Que não tem hemoptise/ É uma
terra decente/ Sem escarros no chão/ Putupum,
putupum...” É assim que Jamil Haddad, poeta acometido
pela doença descreve, no ano de 1943, o paraíso não tão
distante devido à precariedade da vida, determinada pelo
sangramento premonitório da morte. A mesma hemoptise,
ou o mesmo símbolo, está presente no cinema americano
em My sweet Valentine em que Victor Mature representa
Doc Holliday o lendário dentista-pistoleiro-tuberculoso,
vil e destemido, porém impotente perante o incurável. Ou
ainda em Moulin Rouge, cujo subtítulo Amor em vermelho
é um prenúncio da morte inevitável da heroína vivida por
Nicole Kidman. O cinema brasileiro também adaptou o
romance de Dinah Silveira de Queiroz, Floradas na Serra,
um título supostamente delicado e que, de forma sutil,
oculta a sua tragicidade e simbolismo: a coloração rosada
das floradas dos pessegueiros lembra o branco dos lenços
tingidos de sangue. Ainda, as floradas coincidem com a
estação mais propícia às hemoptises.

A vida nos sanatórios também foi fonte freqüente de
inspiração para vários artistas, como Thomas Mann, autor
de A Montanha Mágica que expõe as profundas mudanças
interiores após a experiência com a própria doença e o exílio
nas montanhas alpinas e que, de mágicas não tinham nada.
Paul Gadenne foi outro autor-tuberculoso que narrou os
dilemas da condição de doente, aprofundando as explo-
rações no terreno minado de experiências pessoais com a
“doença do peito”.

No Brasil, a partir de meados da década de 1930, houve
uma sensível alteração na autoria dos textos literários sobre
a tuberculose. Autores que discorriam sobre o tema
passaram, eles próprios, a ser tributários da doença,
competindo com as composições pretensamente realistas
que até aquele momento dominavam o assunto. Assim,
sucessivos “doentes do peito” empenharam-se em seguir

o modelo intimista, em primeira pessoa, conforme destaca
Cláudio Bertolli em seus trabalhos antropológicos.  Paulo
Setúbal, Paulo Sérgio e Jamil Almansur Haddad foram
alguns entre os vários intelectuais que confidenciaram
literariamente suas lutas pessoais contra a tuberculose.

A solidão, a desigualdade social, a rotina sanatorial, a
desesperança estão presentes na obra de Nelson
Rodrigues que esteve internado em Campos de Jordão por
várias vezes. A tuberculose e a miséria, entre outras tragé-
dias pessoais, fizeram com que adotasse um processo de
criação que enfatiza um ambiente mórbido, pessimista e
descrente da vida: “Estava tuberculoso por causa da fome.
Era fome, no duro... A fome não tem limites. As pessoas
fazem aquilo que jamais pensaram que fossem capazes de
fazer, quando passam fome../. uma fauna misteriosa e
tristíssima de tosses. /  Ainda não morri e já me
esqueceram...”

A vida nas montanhas também foi narrada no, já citado,
Floradas na Serra, em 1939, e em As águas não dormem...,
de 1946, escrito por Paulo Dantas. Esses dois romances
são narrados na terceira pessoa, muito embora Paulo Dan-
tas não tenha escondido a sua condição de tuberculoso.
Dinah, por sua vez, não declara a doença para si, mas três
gerações de sua família haviam sido acometidas pela
doença. Em sua obra, o chamado “perfil psicológico” dos
doentes foi traçado pela autora nos próprios sanatórios,
mas, segundo Bertolli, “parece que Dinah concluiu que
nenhum tísico reunia forças suficientes para alterar o rumo
da vida que fora assenhoreada pela peste”. Já Dantas
discorreu exaustivamente sobre as pretensas perversidades
morais da tuberculose, aceitando na íntegra a versão
corruptora dos sentidos apregoada como marca dos
tuberculosos em tempos passados, enquadrando-se
simbolicamente no modelo comportamental preconizado
como exclusivo dos tributários da peste branca.

A solidão e o isolamento relacionados à tuberculose
estão presentes em Eu Nua, um dos livros autobiográficos

Fig. 4 - Odete Lara, autora de Eu Nua.Fig. 3 - Nelson Rodrigues, várias passagens por sanatórios.
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de Odete Lara. O pai é internado em Campos de Jordão e o
caminho entre São Paulo e a “estação climática” é de uma
imensidão quase intransponível na década de 40. Ambos
sentem-se sós e isolados pela doença.

Mimi, a heroína de Pucccini, na ópera La Bohème, ou a
Violeta de Verdi, em La Traviata, são exemplos da imensidão
de personagens fictícios ligados à tuberculose. É imenso
também o número de artistas que morreram em decorrência
da doença como Delacroix, Frédéric Chopin, Álvares de
Azevedo, Noel Rosa, Tchekhov, Franz Kafka, George
Orwel, Vivien Leigh, entre outros.  Há também aqueles que,
como Manuel Bandeira, sobreviveram aos estigmas, aos
sanatórios e às hemoptises da era pré-medicamentosa.
Bandeira, acometido pela doença aos 18 anos, escreveu
em seu primeiro livro A cinza das horas, de 1917: “Menino,
/ Fui, como os demais, feliz. / Depois, veio o mau destino.
/ E fez de mim o que quis”. No poema Pneumotórax: “O
senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão
direito infiltrado./  - Então doutor, não é possível fazer o
pneumotórax?/ - Não. A única coisa a fazer é tocar um
tango argentino”. Mas o poeta viveu por 84 anos.

Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, a
simbologia imputada à tuberculose permanece, por vezes
de maneira imutável, no imaginário da coletividade. Por
outro lado, a fome e a desigualdade social, entre outros
“reais” fatores, conferem ao doente um caráter de exclusão
ou de “nunca incluso”, dificultando o adequado controle
da doença. Como a tuberculose seria artisticamente
representada nos dias de hoje? A doença ou o doente e
suas angústias mudaram?  O tempo, talvez, nos responda.
Por enquanto, compete-nos a arte de cuidar “do doente” e
não “da doença”.

Sydney Bombarda
Médico Assistente Doutor da Disciplina de

Pneumologia da FMUSP, Diretor de Assuntos
da Grande São Paulo da SPPT

sybombarda@terra.com.br
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NOTÍCIAS

De 15 a 18 de novembro de 2007, o Centro Fecomércio de
Eventos, em São Paulo, será palco da 12ª edição do Congresso
Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Já consagrado entre os
profissionais da saúde por seu nível de excelência, o evento
promovido pela SPPT já tem confirmadas as participações de
três renomados especialistas internacionais: o pneumologista
suíço Arnaud Perrier, do Hospital Universitário de Genebra, o
radiologista inglês David Hansell, do Imperial College School
of Medicine de Londres, e o cirurgião torácico norte-americano
Malcom Mcavoy Decamp, do Beth Israel Deaconess Medical
Center, em Harvard. “Será uma grande oportunidade para os
congressistas se integrarem às novas tecnologias e conheci-
mentos de ponta que estão em voga no exterior. Aliás, essa
interação é essencial à uma especialidade de crescimento tão
contínuo e veloz quanto a pneumologia”, afirma o dr. Rafael
Stelmach, presidente da SPPT. De acordo com o dr. Rafael, as
apresentações dos convidados serão marcadas pela discussão

de novos métodos de diagnósticos por tomografia computa-
dorizada, avanços no tratamento de embolia pulmonar, em
transplante de pulmão e em cirurgia de enfisema. Médicos de
todo o Brasil também ministrarão palestras, simpósios e mesas-
redondas sobre questões relevantes como câncer de pulmão,
doenças vasculares pulmonares, reabilitação pulmonar e
fisioterapia respiratória. “Outro ponto forte será o espaço des-
tinado à apresentação de trabalhos livres de profissionais
adversos. Inclusive, temos grande expectativa com relação à
exibição de estudos singulares sobre asma, tuberculose, DPOC,
entre outros”, afirma dr. Rafael.

Mais informações em www.inscricaofacil.com.br/
pneumologia ou pelo telefone (11) 3812-4845. 12º Congresso
Paulista de Pneumologia e Tisiologia Data: de 15 a 18 de
novembro de 2007 Horário: 8h às 18h Local: Centro
Fecomércio de Eventos Endereço: Rua Dr. Plínio Barreto, 285
– Bela Vista.

15 a 18 de novembro de 2007 " Centro Fecomércio de Eventos - SP

CONGRESSO PAULISTA DE
PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA12

CONGRESSO APRESENTARÁ NOVOS MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Sócios SPPT - médico (quites) R$ 350,00 R$ 397,00 R$ 455,00
Sócios ASSOBRAFIR (quites) R$ 350,00 R$ 397,00 R$ 455,00
Sócios SBPT, SBCT, SBP - médico (quites) R$ 455,00 R$ 500,00 R$ 558,00
Não sócios - médico R$ 560,00 R$ 620,00 R$ 667,00
Acadêmicos, Residentes e outros profissionais Sócios SPPT R$ 294,00 R$ 323,00 R$ 350,00
Acadêmicos, Residentes e outros profissionais Não Sócios R$ 367,00 R$ 414,00 R$ 474,00

CONGRESSO Até 30/06/07 Até 01/10/07 Após 01/10/07

TAXAS DE INSCRIÇÃO

CURSOS PRÉ-CONGRESSO - Dia 15 de novembro
Período Integral - cursos 1, 2, 3 e 4 Até 30/06/07 Até 01/10/07 Após 01/10/07
Sócios SPPT e ASSOBRAFIR (quites) R$ 133,00 R$ 144,00 R$ 166,00
Sócios SBPT, SBCT, SBP (quites) R$ 179,00 R$ 196,00 R$ 225,00
Não Sócios R$ 234,00 R$ 258,00 R$ 306,00

Meio Período - cursos 5 e 6 Até 30/06/07 Até 01/10/07 Após 01/10/07
Sócios SPPT* e ASSOBRAFIR (quites) R$ 80,00 R$ 87,00 R$ 100,00
Sócios SBPT, SBCT, SBP (quites) R$ 108,00 R$ 118,00 R$ 135,00
Não Sócios R$ 141,00 R$ 155,00 R$ 184,00
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NOTÍCIAS

Conheça os palestrantes internacionais para
12o. Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia

ARNAUD PERRIER
O pneumologista suíço Arnaud

Perrier, responsável pelo Depar-
tamento de Medicina Interna do
Hospital Universitário de Genebra,
é um dos pesquisadores mundiais
mais importantes no diagnóstico e
tratamento da embolia pulmonar.
Tem especial interesse em estudos
sobre testes de validação e inter-
pretação de diagnósticos de utilida-

de na prática clínica. Algumas de suas publicações mais
recentes são:
* Accuracy or outcome in suspected pulmonary embolism
(N Engl J Med 2006)
* The Wells clinical prediction guide and D-dimer testing
predict deep vein thrombosis. (Evid Based Med. 2006)
Foi membro do Conselho Editorial da Revue des Maladies
Respiratoires e do Chest e atualmente faz parte do corpo
editorial do Journal of Thrombosis and Haemostasis.
  Participa ainda de estudos de medicina baseada em
evidência e educação médica, embasados em experiência
acadêmica pessoal. Suas mais recentes publicações nesta
área são:
*Effect of teaching context and tutor workshop on tutorial
skills (Med Teach. 2006)
*Prevalence and determinants of physician bedside
rationing: data from Europe . (J Gen Intern Méd 2006)

DAVID M. HANSELL
O radiologista inglês David

Hansell é professor de radiologia
torácica do Investigative Sciences
and National Heart  & Lung
Institute, Imperial College School of
Medicine, em Londres desde 1998
e a partir 2004 diretor do serviço de
radiologia do Royal Brompton
Hospital. Autor ou co-autor de mais
de 200 publicações, entre artigos,
livros e capítulos. Foi editor do

Clinical Radiology entre 2002 e 2006 e fez parte do
conselho editorial do Radiology ( 2000-2003) e do
European Radiology (2000-2004). Atualmente pertence ao

corpo de editores do American Journal of Roentgenology
(desde 2004) e Journal of Thoracic Imaging (desde 1998).

Entre suas publicações mais recentes encontram-se:
* Imaging of Diseases of the Chest. Fourth edition, Mosby
2005.
* Interstitial lung disease: effects of thin-section CT on
clinical decision making. (Radiology 2006)
*Can HRCT be used as a marker of airway remodelling in
children with difficult asthma? ( Respir Res. 2006)
*Quantification of emphysema: a composite physiologic
index derived from CT estimation of disease extent. ( Eur
Radiol. 2006)

MALCOLM MCAVOY DECAMP, JR.
O cirurgião torácico norte-

americano Malcom McAvoy
DeCamp trabalha no Beth Israel
Deaconess Medical Center
(Harvard) e tem a seguinte
formação:
* Professor Assistente de Cirurgia
na Harvard Medical School (até
1998);
* Diretor Cirúrgico e do Programa

de Transplante Pulmonar da Cleveland Clinic Foundation
(até 2001);
* Chefe da Seção de Cirurgia Torácica do Beth Israel
Deaconess Medical Center (a partir de 2004);
* Professor Associado da Harvard Medical School (desde
2004).

Entre sua áreas de interesse destacam-se transplante
de pulmão, cirurgia redutora de volume pulmonar,
intervenções cirúrgicas nas doenças pulmonares
avançadas, câncer de pulmão e esôfago, cirurgia das vias
aéreas, cirurgia torácica minimamente invasiva, abordagem
das massas mediastinais.

Participante ativo do NETT, National Emphysema
Treatment Trial Research Group (N Engl J Med 2003), tem
as seguintes recentes publicações:
* Value of accelerated multimodality therapy in stage IIIA
and IIIB non-small cell lung cancer. (J Thorac Cardiovasc
Surg. 2007)
*Technical issues and controversies in lung volume
reduction surgery. (Semin Thorac Surg. 2002)
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3ªs feiras, das 8 às 10h
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REUNIÕES CLÍNICAS NA CAPITAL

NOTÍCIAS

Museu Virtual da SPPT conta a história da
Tuberculose no Brasil

Mais de 8 mil acessos já foram registrados na página
nas primeiras semanas no ar. Por meio de fotos, imagens e
exposição de diversos materiais, a SPPT resgata a história
da doença que, ainda hoje, é responsável por cerca de 90
mil casos por ano no país. Doença de alta incidência no
país e no mundo, a tuberculose acaba de ganhar mais um
recurso de grande relevância ao seu entendimento. Trata-
se do Museu Virtual da Tuberculose, portal pioneiro lança-
do, em 24 de março de 2007, pela Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT) com apoio do Instituto
Clemente Ferreira e de órgãos públicos de São José dos
Campos. Com menos de um mês no ar, a página já registrou
grande número de visitantes: mais de 6 mil acessos únicos,
ou seja, de endereços virtuais diferentes.

De acordo com José Carlos Cipriano, responsável pelo
conteúdo do site, é uma ferramenta inovadora jamais feita
por outra entidade. “Não há apenas informações técnicas.
O museu é rico em imagens, fotos e na cultura do que foi
e é o tratamento e a atuação dos profissionais no combate
deste mal”. “Mais do que instrumento científico, é uma
singular fonte de informação ao público leigo”, completa
o presidente da SPPT, Rafael Stelmach. A idéia da SPPT
foi encaminhada dos doutores Sidney Bombarda e
Douglas Belcofiné. “Ao analisar um rico material recolhido
pelo dr. Douglas sobre a fase sanatorial da tuberculose
em São José dos Campos, verificamos como era importante
divulgá-lo”, conta dr. Bombarda. “A partir daí, seleciona-
mos documentos e fotos da história do Instituto Clemente
Ferreira, além de outras informações e curiosidades”.

Um dos fatos mais curiosos registrados no site é a carta
anônima dirigida aos fundadores do Instituto Clemente
Ferreira, em São Paulo. Nela, há uma ameaça de assas-
sinato – forma radical de tentar impedir a implantação do
sanatório no luxuoso bairro da Consolação. De nada
adiantou. O Instituto surgiu e logo se tornou um centro
de referência e pesquisa reconhecido em todo o país.

Outros destaques fotos e documentos recentemente
restaurados do Instituto Clemente Ferreira e dos
Sanatórios de São José dos Campos mostram a origem e
consolidação de alguns órgãos como centros de trata-
mento de tuberculose no Brasil. Além disso, parte da
história de “Floradas na Serra”, o derradeiro filme da
Companhia Cinematográfica Vera Cruz, faz parte do
conteúdo. Mostra, por exemplo, os sanatórios por meio
de uma história de amor vivida por Cacilda Becker e Jardel
Filho. Outro atrativo disponível em vídeo é a peça “O
poeta da Vila e seus amores”, de Plínio Marcos. Retrata
como Noel Rosa enfrentou a doença no século passado.
Na área “Uma viagem no tempo”, o usuário pode navegar
desde a antiguidade, passando pela idade média, pela
moderna até a vida contemporânea, quando, graças às
pesquisas exaustivas de Robert Koch e Jean Antoine
Villemin, uma nova vacina foi descoberta.

O site também contém entrevistas, artigos e referências
de literatura, música, teatro, cinema e de cultura em geral.
Acesse http://www.pulmonar.org.br/blog/tuberculose e
confira!

SANTA CASA
6ªs feiras, das 8 às 9h
Unidade de Pulmão e Coração (UPCOR) - Anfiteatro
Rua Dr. Cesário Motta Jr, 112

ABC
6ªs feiras, das 8h30 às 10h30
Centro de Estudos do Hospital Mário Covas
Rua Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso - Santo André

CLEMENTE  FERREIRA
4ªs feiras, das 8:30 às 11:30h
Auditório
Rua da Consolação, 717



Lei estadual cria o Dia do Pneumologista
Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de

18 de abril de 2007, o Projeto de Lei nº 329 de 2007 que institui
o Dia do Pneumologia, a ser comemorado anualmente em 02
de junho, período que antecede a entrada do inverno e durante
o qual ocorre o agravamento dos problemas respiratórios. De
iniciativa do deputado Roberto Morais (PPS), a propositura
levou em conta números e problemas apresentados pela SPPT
ao Legislativo. Prevê a formatação de um conjunto de ações
do poder público, com eventos voltados à conscientização da
comunidade sobre as doenças respiratórias, e a importância
da prevenção e de políticas consistentes para a saúde da
população. Simultaneamente, cria o Programa Estadual de
Atualização e Reciclagem sobre Doenças Respiratórias,
visando o contínuo aperfeiçoamento dos profissionais da área
e a atualização técnica e científica. “É uma medida essencial,
pois as doenças respiratórias muitas vezes são confundidas
com outros sintomas e se agravam profundamente quando
poderiam ser bem tratadas após um diagnóstico precoce”,
afirma Rafael Stelmach, presidente da SPPT. O PL propõe ainda

o implemento de um serviço multimídia de comunicação com
os diversos setores do estado e organizações da sociedade
para a prestação de informações a respeito das doenças
respiratórias e sobre a importância dos especialistas
pneumologistas, cirurgiões de tórax, fisioterapeutas e outros
profissionais especializados em doenças respiratórias para a
saúde da população. O deputado Roberto Morais afirma que
hoje grande parte da população desconhece a importância da
prevenção, diagnóstico e do tratamento precoce das doenças
respiratórias. Também há falta de esclarecimento sobre a
importância de procurar especialistas em pneumologia,
pneumopediatria, cirurgia torácica, fisioterapeutas e outros
profissionais especializados em casos de doenças respiratórias,
como, tabagismo, asma, DPOC, câncer de pulmão, tuberculose,
transplantes pulmonares, dentre outras. “O Estado precisa
assumir integralmente seu papel de promotor da saúde e criar
mecanismos que propiciem a multiplicação dessas iniciativas
para promover a prevenção e o combate a esse grupo de
doenças”.

NOTÍCIAS

JUNHO
14/06 - Pizza Cirúrgica (São Paulo)
21/06 - Pizza Clínica (São Paulo)
21/06 - Dia Nacional Controle Asma
JULHO
05/07 - Pizza Cirúrgica (São Paulo)
AGOSTO
02/08 - Pizza Cirúrgica (São Paulo)
04/08 - Jornada Paulista de Interação Coração-Pulmão

(São Paulo)
16/08 - Pizza Clínica (São Paulo)
18/08 - Jornada de Barretos (Barretos)
29/08 - Dia Nacional de Combate Fumo

Calendário de Eventos Oficiais da SPPT 2007

SETEMBRO
06/09 - Pizza Cirúrgica (São Paulo)
OUTUBRO
04/10 - Pizza Cirúrgica (São Paulo)
18/10 - Pizza Clínica (São Paulo)
NOVEMBRO
01/11 - Pizza Cirúrgica (São Paulo)
15/11 - XII Congresso Paulista Pneumologia e Tisiologia

(São Paulo)
16/11 - Dia Mundial de Controle DPOC
17/11 - Dia Nacional de Combate à Tuberculose
29/11 - Dia Nacional de Combate ao Câncer

Conta nesta lista, eventos organizados pela SPPT ou que terá sua participação ou apoio.

ABRA-SP promove projeto para portadores de Asma e Rinite

O PAPAR - Projeto Amigos
dos Portadores de Asma e Rinite
é um Projeto de Responsabilidade
Social idealizado pela ABRA-SP:
Sociedade Brasileira de
Asmáticos – Regional São Paulo
e voltado para crianças,
adolescentes e suas famílias, bem

como agentes comunitários e educadores, com o objetivo
de orientar, educar e informar o maior número possível de
pessoas como tratar a Asma e Rinite, a adesão completa ao
tratamento e desmistificar conceitos errados sobre a doença
que inibem os pacientes de levar uma vida normal. A diretoria
da ABRA-SP encaminhou uma carta convite aos sócios da
SPPT (disponível no site: www.sppt.org.br), para
participarem do projeto.
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NOTÍCIAS

XII JORNADA DE PNEUMOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO
II Simpósio de Pneumologia da LAT – Liga Acadêmica do Tórax

DATA: 16 de junho de 2007
08:00 às 9:00hs – inscrições e visita aos stands
Módulo I: Asma – Pneumologia
Moderador: Elcio Oliveira Vianna
(Livre-docente, Docente do Depto. de Clínica Médica –
FMRPUSP)
09h00 – Programas de Educação em Asma
Palestrante: Maria Alenita Oliveira (Mestre e doutora em
pneumologia. Médica pesquisadora da EPM/UNIFESP)
09h50 – Análise Imparcial das Recentes Mudanças no
Tratamento da Asma em Crianças
Palestrante: Lídia Torres (Mestre e doutora em pneumologia
pediátrica. Médica assistente e chefe da Pneumologia
Pediátrica do HC, FMRPUSP)
10:40 – 10:50h: discussão
10:50 – 11:20h Coffee Break
Módulo II: Nódulo Pulmonar Solitário –  Pneumologia /
Radiologia / Cirurgia de Tórax
Moderador: Isaias Jordão de Barros (Membro Titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica ; Cirurgião de tórax
do Hospital São Francisco - RP)
11h20 – Diagnóstico do Nódulo Pulmonar Solitário

Palestrante: Elza Maria F. P. de Cerqueira (Doutora em
radiologia. Médica assistente da Disciplina de Radiologia,
UNICAMP)
12h10min – Abordagem do Nódulo Pulmonar Solitário
Palestrante: Ricardo Kallaf Mussi (Mestre e doutor em
cirurgia. Médico assistente da Disciplina de Cirurgia
Torácica, UNICAMP)
13:00 – 13:10: discussão
13:10h - almoço

Local: Hotel Oásis Tower (Av Maurílio Biagi, 2955)
Ribeirão Preto - SP
Fone: 3995-1000 / e-mail: reservas@oasistower.com.br
Inscrições:
No local ou inscrições antecipadas na Santa Casa de Ribeirão
Preto  - Fone: (16) 3605-0707 (Rose ou Marisa – 14:00 às
17:30h)
Médicos Sócios da SPPT: isentos
Médicos não sócios da SPPT:  R$ 40,00
Estudantes de Medicina, Residentes e Pós-graduandos: R$
20,00 - Vagas limitadas!!!
Realização: Regional Ribeirão Preto - SPPT

Há quatro anos, em agosto de 2.004,
ocorreu a primeira Jornada de Pneumologia de
Barretos, em uma forma precursora dos moldes
em que atualmente a mesma acontece. Na noite
de 24/8, véspera do feriado municipal, o Prof.
Dr. Roberto Stirbulov proferiu duas palestras
abordando DPOC: corticoterapia inalatória  e
farmacoeconomia. Estavam presentes, como
de costume nos eventos científicos de Pneu-
mologia realizados na cidade, os especialistas
da região noroeste paulista que foram, ao
término das aulas, confraternizar-se na Festa do Peão de
Boiadeiro, maior festa de rodeio do mundo, dentro do setor
de ranchos, mais especificamente, no Rancho Fundo. Lá
saborearam pratos típicos e tiveram acesso ao turbilhão de
acontecimentos no Parque do Peão, recinto oficial da
comemoração. No entanto, por tratar-se de uma data que só
era conveniente para os barretenses – pois no dia seguinte
todos vestiram branco - a partir de 2005 a data de realização
passou a ser fora da última 3a feira do mês (dia oficial dos
encontros do Clube do Pulmão, reunião oficial da Subsede
São José do Rio Preto da SPPT) e ficou definida como sendo

JORNADA DE BARRETOS  - 18 de agosto de 2007

a primeira manhã de sábado da Festa. Assim,
vieram, nesse segundo formato, mestres com
Ilma Paschoal, Carlos Alberto Castro Pereira e
a irreverente Iara Fiks, e, após suas aulas, todos
se reuniram no mesmo local (Rancho Fundo),
passando uma tarde de sábado inesquecível,
curtindo o que nossa comunidade tem de
melhor para oferecer: a “queima do alho”,
dentre outros pratos típicos, acompanhada de
muito calor humano e hospitalidade. Para este
ano, a atual gestão da Diretoria de nossa

Sociedade, na pessoa de seu Presidente, Prof. Dr. Rafael
Stelmach, inovou e oficializou nosso encontro com parte
integrante do calendário científico da entidade.

Faça como ele e o Prof. Dr. Eduardo Cançado, que serão
os responsáveis pela parte científica de nossa Jornada de
2007: venha conhecer “in loco” o porquê de sermos
considerados “o maior buraco de rodeios do mundo” e
entender literalmente o significado da frase “o chão é o
limite”. Em 18 de agosto, Barretos os espera de braços
abertos. Então, até lá!!! Informações: (17) 3322-4797 e 3322-
2016.
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BOTUCATU
• Sextas-feiras, 9:30hs
Reunião geral Pneumologia, Cirurgia Torácica, Radiologia e
Patologia
Local: sala de reuniões do Departamento de Cirurgia e
Ortopedia da FMB-UNESP

CAMPINAS
Serviço de Pneumologia  e Cirurgia Torácica do

Hospital de Clínicas da UNICAMP

• 4as feiras: 8:30 às 10:00h
Reunião das disciplinas de Pneumologia e Cirurgia torácica
para discussão de casos clínicos e cirúrgicos, com a presença
de radiologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos,
radioterapeutas, residentes e alunos.
Local: anfiteatro de Radiologia, terceiro andar, Hospital
de Clínicas da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino
Vaz, s/n, Barão Geraldo, Campinas.
• 5as feiras (exceto a última do mês):  8:30 às 9:30h
Reunião anátomo-clínica-radiográfica para discussão de
casos com comprovação histo-patológica, com a presença
de patologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos,
radiologista, residentes e alunos.
Local: anfiteatro de Anatomia Patológica, segundo andar,
Hospital de Clínicas da Unicamp.

Departamento de Pneumologia e Cirurgia Torácica da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas

• Todas as quartas 4as feiras do mês, das 20:00 às 22:00h
(discussão de  casos clínicos ou palestras sobre temas diversos)
Local: Anfiteatro da Sociedade de Medicina e Cirurgia
de Campinas. Rua Delfino Cintra, número 63, Centro.
Telefone: (19) 3231 2811.

MARÍLIA
• Último sábado de cada mês, às 9:30hs,
Local: Reuniões alternadas entre a FAMEMA e Faculdade
de Medicina da UNIMAR

RIBEIRÃO PRETO
• Última quinta-feira de cada mês, às 20:00hs
Reunião de Pneumologia / Cirurgia Torácica e Radiologia
do Tórax Discussão de 3 casos Clínicos, com a
participação do HCFMRP-USP, Hospital São Francisco e
Santa Casa de Ribeirão Preto
Local: Santa Luzia Clinical Center - Av. Santa Luzia 550,
2o. andar

REUNIÕES CLÍNICAS DO
INTERIOR

Todos os serviços estão convidados a mandarem suas respectivas
programações para publicação nas próximas edições.

DATAS COMEMORATIVAS

NOTÍCIAS

21 DE JUNHO
Dia Nacional da Asma

29 DE AGOSTO
Dia Mundial de Combate ao Fumo

05 DE SETEMBRO
Dia Nacional da Fibrose Cística

13 DE OUTUBRO
Dia do Fisioterapeuta

18  DE OUTUBRO
Dia do Médico

“Noites Pneumológicas” é uma parceria da regional de
Campinas da SPPT com a sociedade de Medicina e Cirurgia
de Campinas (SMCC), que acontecerão na sede da SMCC.
Informações com Zilda, telefone 19 - 3231.2811. Os dias e
assuntos definidos até o presente momento são:
27 de junho, 20:00h, “Hemoptise: abordagem clínica,
endoscópica e cirúrgica”
22 de agosto, 20:00h, “Doenças Intersticiais Pulmonares:
Avaliação por imagem e Aspectos histo-patológicos”
26 de setembro, 20:00h, “DPOC grave: abordagem clínica e
abordagem cirúrgica”

Curso de Imagem da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia, que faz parte do PEC da SBPT,
será em Campinas, nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.
Acontecerá no Salão Nobre da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp.

NOITES PNEUMOLÓGICAS EM
CAMPINAS

ABRA-SP realiza
11a. Jornada contra a ASMA

A Associação Brasileira de Asmáticos – Regional
São Paulo realiza anualmente a Jornada Contra
Asma, que chega em sua 11a. edição.  Neste ano o
evento será realizado no dia 17 de junho (domingo)
no Parque do Ibirapuera, bolsão próximo ao
Planetário, Portão no. 10, das 9:00 às 13:00 horas.



NOTÍCIAS

A APM convida departamentos para programa de
atividades físicas:
• 1ª Maratoninha de São Paulo. Corrida Infantil. 2/06/07
• 13ª Maratona Internacional de São Paulo 2007 3/06/07
(Transmissão Vivo TV Globo)
• Super 40 Corrida de Revezamento SP 2007. 1/07/07
(Promoção TV Globo)
• 4º 10 Km Unicsul 5/08/07 (Transmissão Vivo TV Cultura)
• 1º Da Rua Pra Pista 30/09/07 ( Promoção TV Globo)
• 2º 10 K AACC Associação de Apoio à Criança com Câncer
12/10/07 (Evento Multimídia)
• 41ª Corrida Sargento Gonzaguinha 15 K Policia Militar
9/12/07 (Apoio TV Gazeta)

SPPT É CITADA SEIS VEZES POR
DIA EM TODO O PAÍS

No primeiro ano de assessoria de imprensa a Sociedade
de Pneumologia apareceu, pelo menos, 1521 vezes em jornais,
revistas e sites de conteúdo jornalístico - média superior a 6
citações/dia se desconsiderarmos finais de semana. Somados
ao primeiro trimestre de 2007, o número ultrapassa 1716,
mantendo a excelente média.

ENTREVISTAS DA SPPT CHEGAM A
45 MILHÕES DE PESSOAS

No mesmo período, concretizamos 215 entrevistas para
presidente, diretores e outros indicados pela SPPT. Ou seja,
mantivemos por todo o período média de uma entrevista a
cada dia útil. Cerca de 40 destes agendamentos foram
realizadas por nossa equipe para a coluna Mais Saúde,
distribuída para mais de 100 jornais de todo o Brasil, bem
como para releases diversos.

Trata-se de um número expressivo, especialmente se
levarmos em conta todos os feriados e períodos de pouco
espaço na mídia atravessados em períodos como festas de
fim de ano, Carnaval, eleições, etc.

Isso tudo sem falar das 409 rádios de todo país que
reproduziram a entrevista do dr. Rafael Stelmach realizada
pela Agência Radioweb de Notícias. A audiência potencial
da entrevista chega a 45 milhões de ouvintes.

MÍDIA DE CREDIBILIDADE E ABRANGÊNCIA

Entre as entrevistas agendadas, destacamos que a SPPT
apareceu diversas vezes na CBN (7 vezes); esteve também
na Jovem Pan (3), Bandeirantes (5), Eldorado (3),
Bandeirantes Campinas (2), entre outras rádios, como Capital
(2), Gazeta... Foi notícia algumas vezes, na Rede Globo (1
Bom Dia S. Paulo e 2 vezes em Campinas), TV Record (6),
Rede TV (2) Bandeirantes (1), SBT (3), Cultura (2), Rede
Mulher, Rede Vida, entre outras emissoras de TV. Apareceu
com boa constância em jornais de abrangência e
credibilidade como O Estado de S. Paulo (6), Folha de S.
Paulo (6), Diário de S. Paulo, Jornal da Tarde (2), Agência
Estado (3), entre outros, além de veículos como Meio &
Mensagem, Propaganda e Marketing e revista About.
Também tem figurado bastante na mídia fora de São Paulo, em
veículos dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, entre outros.

As entidades médicas, como o Conselho Federal de
Medicina, Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Cremesp) ou a Associação Paulista de Medicina
(APM) também vêm noticiando a entidade, suas campanhas
e produtos, como o site Pulmonar. O mesmo acontece junto
aos portais e revistas voltados para a área da saúde, como
Hospitalar, Ciber Saúde.

Programa Esportivo APM

• 83ª São Silvestre. 31/12/07 (Transmissão Vivo TV Globo)
• 8ª Copa América de Ciclismo 6/01/08 (Transmissão Vivo
TV Globo)

Considerando que a SPPT terá espaço e visibilidade
nas tendas colocadas próximas à prova, convidamos todos
os associados a participarem dos eventos. Para tal, pedimos
que nos contatem que lhes serão passadas todas as
instruções. Ressaltamos a importância institucional que
poderemos obter, uma vez que não haverá investimentos
por parte de nossas entidades médicas e em contrapartida
poderemos ter visibilidade espontânea de mídia.

Os interessados podem obter outras informações pelo
0800 161718 com Suzi ou Wagner.



HISTÓRIA DA PNEUMOLOGIA

A TISIOLOGIA E A FACULDADE DE SAÚDE
PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Segundo o Centro de Documentação Histórica
da Faculdade de Saúde Pública/ USP, a origem
da Escola de Saúde Pública de São Paulo
prende-se ao “Laboratório de Higiene”, criado

em 1918, pelo convênio firmado entre o
Governo do Estado de São Paulo e a
“International Health Board”, da
Fundação Rockefeller, e que funcionou
como Cadeira da Faculdade de
Medicina. O primeiro titular da Cadeira
foi o Professor Samuel Taylor Darling,
que lançou as bases do ensino de
Higiene no Brasil. Em 1922, assumiu a
direção da Cadeira o Professor Geraldo
Horácio de Paula Souza que, juntamente
com o Doutor Francisco Borges Vieira,
diplomara-se na primeira turma da
Escola de Saúde Pública da
Universidade de John Hopkins, nos
Estados Unidos da América (1919-
1920).

Em 1924, o Governo do Estado
assumiu todos os encargos do
Departamento de Higiene, oficializando-o a partir de
1925. Assim, o Departamento adquiriu autonomia,
deixando de ser dependência direta da Faculdade de
Medicina e passando a denominar-se “Instituto de
Higiene de São Paulo”. Neste mesmo ano, foi instalado
o primeiro Centro de Saúde do país, anexo ao Instituto
de Higiene, considerado um centro modelo de
aprendizado para os profissionais da saúde pública.

Desde o início, o Instituto de Higiene de São Paulo
preocupou-se com o ensino e a pesquisa da tuberculose.

Em 1930, o Instituto contratou o Dr. Raphael de Paula
Souza que estava regressando do Curso de
Aperfeiçoamento em Tisiologia, da Faculdade de
Medicina de Paris, ministrado pelo Prof. Leon Bernard.
O Professor Paula Souza tomou para si  a
responsabilidade do ensino prático e teórico da
tuberculose, nos cursos de Especialização em Higiene e
Saúde Pública do Instituto e no atendimento aos doentes

no Centro de Saúde daquela Instituição de Ensino,
iniciando assim sua grandiosa carreira como um dos
mais importantes e respeitados Tisiologistas do Brasil

No ano de 1934 criou e coordenou a “Área
Dispensarial do Instituto de Higiene”,
uma das pioneiras no atendimento
integral ao doente tuberculoso e no
ensino da Tisiologia.

No ano de 1938, o Prof. Raphael de
Paula Souza foi nomeado Professor
Assistente da Clínica do Instituto de
Higiene de São Paulo, ano em que este
Instituto foi incorporado à Univer-
sidade de São Paulo. Posteriormente,
foi professor catedrático de Tisiologia
da Faculdade de Higiene e Saúde
Pública da Universidade de São Paulo
(USP) e diretor do Instituto de Saúde e
Serviço social, anexo à Cátedra de
Tisiologia da Faculdade de Higiene.

Em 1945, o Instituto transformou-se
em Faculdade de Higiene e Saúde
Pública da Universidade de São Paulo

e a Área Dispensarial passou a ser denominada
“Dispensário de Tuberculose do Centro de Aprendizado
Urbano”. Neste mesmo ano, o Dr. Raphael passou a
professor catedrático de Tisiologia, tendo sido diretor
desta mesma Faculdade nos períodos de 1953 a 1959 e
de 1961 a 1962. Organizou, ainda, o Serviço de Inspeção
de Saúde de estudantes e funcionários da USP, onde era
responsável pela Área de Pneumologia. Posteriormente,
este Serviço transformou-se em Instituto de Saúde e
Serviço Social da Faculdade de Higiene e Saúde Pública,
tendo o Dr. Raphael assumido a sua direção.

Nas décadas de 40, 50 e 60, do último século, vários
tisiologistas formaram-se nos cursos de aperfeiçoamento
da Faculdade de Higiene, que contava com renomados
professores como Diógenes Augusto Certain, Hermelindo
Herbster Gusmão, Newton Ferraz, Rodolfo dos Santos
Mascarenhas, Geraldo Salomon, Roberto Brólio, entre
outros.

Nas décadas de
40, 50 e 60, do
último século,

vários tisiologistas
formaram-se nos

cursos de
aperfeiçoamento
da Faculdade de

Higiene.



O Ministério da Saúde, no ano de 1968, durante a
Campanha Nacional de Controle da Tuberculose,
sentindo a necessidade de padronizar a aplicação e
leitura do teste tuberculínico e também a implantação
da Vacina BCG-intradérmica, trouxe ao Brasil, com o
auxílio da Organização Mundial da Saúde, a Enfermeira
Britta Sundin, do “Serum Institut” de Copenhague, com
a missão de treinar e padronizar enfermeiras e educadoras
de saúde na “Técnica de aplicação e leitura do PPD e
aplicação da Vacina BCG intradémica”, as quais seriam
as referências e multiplicadoras desta técnica, em seus
Estados de origem. No Estado de São Paulo, coube à
Faculdade de Saúde Pública organizar um curso e
receber a Enfermeira Sundin, que treinou e padronizou
duas enfermeiras e três educadoras nesta técnica.

Após a padronização com a Enfermeira Britta, sob a
supervisão dos professores Geraldo Chaves Salomon,
Marília Belluomini e Stella Maria Costa Nardy, foram
realizados vários treinamentos de técnicos da saúde na
Técnica Padronizada de Aplicação e Leitura do Teste
Tuberculínico e da Vacina BCG-intradérmica,
colaborando assim na implantação desta técnica na Rede
de Saúde do Estado de São Paulo.

No início da década de 70 foi assinado um convênio
entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a
Faculdade de Saúde Pública, com o objetivo de verificar
a positividade tuberculínica e vacinar com o BCG os
alunos ingressantes nas Escolas Públicas do Município
de São Paulo. Esta pesquisa foi realizada entre os anos
de 1970 a 1976 e fazia parte de um projeto do Ministério
da Saúde, que mediu o risco da infecção tuberculosa no
Brasil.

A Faculdade, através de seus docentes,
principalmente do Prof. Gilberto Ribeiro Arantes, esteve
presente e atuante na implantação do tratamento de
curta duração da tuberculose e na assinatura do
convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e o
INAMPS, no ano de 1980, quando a atenção ao doente
tuberculoso ficou sob a responsabilidade da Secretaria.

Desde 1967, com a implantação do Curso de Pós-
Graduação na Faculdade de Saúde Pública, foram
graduados 52 mestres e 24 doutores, sob a orientação
dos docentes da Tisiologia, com temas ligados à luta
contra esse mal.

A Área de Tisiologia, atualmente, pertence ao
Departamento de Epidemiologia Faculdade de Saúde
Pública/USP e o atendimento aos doentes é realizado
no Centro de Saúde Escola “Geraldo Horácio de Paula
Souza”, desta Faculdade. Os seus projetos de pesquisas
estão focalizados, principalmente, na tuberculose em
presidiários e na população em situação de rua. Mantém
estreito contato com os órgãos da Secretaria de Saúde e
do Ministério da Saúde, auxiliando nas atividades de
luta contra essa doença e preocupa-se com o ensino do
controle da tuberculose aos alunos dos diferentes cursos
da Faculdade .
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