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Segue a luta em prol
da saúde da população

Í N D I C E

Como é de praxe nas manifestações ligadas ao Dia Mundial sem
Tabaco, a discussão acerca dos males do tabagismo volta à tona com
mais intensidade. Intensidade, aliás, que deve ser a mesma até que
medidas efetivas sejam tomadas em prol da saúde da população.
Mesmo decorridos seis anos da adoção da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco no Brasil, o tratado foi o tema escolhido
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para as ações empreendidas em 31 de maio último.
O tratado, negociado sob os auspícios da OMS, é um avanço da
saúde pública. Às duras penas foi adotado pelo Brasil e por outras 166
nações. Signatários, assumimos garantir o direito da população aos
mais elevados padrões de saúde, nos comprometendo a cooperar
para o combate e controle do tabaco.
Assim, esta edição 2011 do Dia Mundial sem Tabaco destinou-se a
disseminar a importância global da Convenção-Quadro. Diversas ações
ocorreram em todo o país promovidas e/ou apoiadas pela SBPT.
Exemplo é o Fórum das Entidades Médicas sobre Tabagismo, realizado no Senado Federal, Brasília, em parceria com a AMB, CFM,
FENAM e com outras sociedades de especialidades nacionais. Acompanhados por representantes do poder executivo, do Congresso Nacional, do Ministério Público, do CONASS, do CONASEMS e de organizações da sociedade civil debatemos os projetos de lei relacionados
ao tabaco em tramitação no Congresso Nacional, e registramos em

alto e bom tom que a aprovação de ambientes livres de fumo em
todo o Brasil é imperiosa e urgente.
No restante do país, a movimentação também foi expressiva. Na
Bahia, em Salvador, pneumologistas estiveram na Praça da Piedade
realizando exame de função pulmonar e tirando dúvidas da população. A capital cearense, Fortaleza, teve diversas blitzes informativas
com panfletagem e palestras, percorrendo a Praia do Futuro, a avenida Beira Mar, a Escola de Saúde Pública, o Hospital de Messejana e o
Shopping Benfica. Em Mato Grosso, ações educativas foram promovidas pela SPMT na praça da República, localizada no centro de Cuiabá,
tais como projeção de vídeos educativos, distribuição de materiais
educativos e avaliação da capacidade pulmonar.
Em São Paulo, uma ação inusitada atraiu a atenção da imprensa e da população. Sob slogan “Vamos varrer essa doença. Parar de
fumar? O médico pode ajudar. Procure um pneumologista”, especialistas organizados pela SPPT varreram a avenida Paulista para
recolher bitucas de cigarro e alertar a população sobre os males
do tabagismo. A ação de conscientização incluiu a realização de
exames de pico de fluxo, teste de dependência de nicotina e dosagem de monóxido de carbono no ar. A regional da SBPT em São
Paulo também providenciou um software que calcula os gastos dos
fumantes com a compra de cigarros ao longo da vida, permitindo
verificar o valor poupado se tivessem investido o mesmo montante
de dinheiro em aplicações financeiras.
Enfim, foi um trabalho exaustivo e de bom retorno. Agora, vamos
seguir o trabalho para que essa nossa grande vontade de fazer valer os
direitos da população à informação, prevenção e combate aos malefícios do tabaco sensibilizem as autoridades brasileiras a tornar urgente a
implantação das medidas necessárias para o controle do tabaco.
Roberto Stirbulov, presidente da SBPT
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defesa profissional

Médicos promovem ato de
protesto contra planos de saúde

N

o último dia 7 de abril, os médicos brasileiros realizaram importante protesto em todos
os pontos do país. Cerca de 80% dos 160
mil profissionais que trabalham na saúde
suplementar suspenderam o atendimento a consultas e procedimentos eletivos
dos planos e seguros de saúde. Cerca de
40 atos públicos, entre passeatas, fóruns
de discussão e outros protestos, aconteceram nas capitais e nos grandes centros,
com ampla repercussão na mídia.
Passada a paralisação, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos
e sociedades de especialidade tentam
agora, por meio de negociação, chegar
às reivindicações: reajuste dos honorários
médicos pelos valores da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), já corrigidos pela
inflação; contratualização com os planos
de saúde, conforme exigência da Resolução Normativa nº 71/2004, da Agência

3 - BOLETIM SBPT

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o
que significa inserção dos critérios de reajuste nos contratos, entre outros itens.
“Foi uma ação forte, importante, e
com boa participação de pneumologistas de vários pontos do Brasil. A
SBPT apoia integralmente o movimento, pois está insustentável trabalhar na
saúde suplementar com os honorários
irrisórios praticados por planos e operadoras de saúde”, diz Roberto Stirbulov, presidente da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia.
Avanços
Em 13 de abril, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) publicou,
no Diário Oficial, uma súmula proibindo
que planos de saúde ofereçam pacotes
de bonificação a quem pedir menos exames a seus pacientes. Conhecido como
consulta bonificada ou pagamento por
performance, o estratagema tem sido
denunciado por entidades médicas. Re-

cente pesquisa Datafolha, encomendada
pela Associação Paulista de Medicina,
registra que nove entre dez médicos sofrem interferências das empresas.
Outra vitória recente foi a suspensão
de decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE), de 9 de maio, que havia
instaurado processo administrativo proibindo a Associação Médica Brasileira
(AMB), o Conselho Federal de Medicina
(CFM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fenam) de organizar o movimento
reivindicatório pela valorização do trabalho na saúde suplementar.
Vale lembrar que o movimento dos
médicos tem apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT),
de todas as suas Estaduais, bem como de
entidades de profissionais e da sociedade civil, como o Sindicato dos Hospitais
do Estado de São Paulo (Sindhosp), o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), a
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), entre outros.
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ATUALIZAÇÃO

Notícias do Jornal Brasileiro
de Pneumologia
Carlos R. R. Carvalho *

E

Neste início de junho, saiu o terceiro número de 2011 do Jornal
Brasileiro de Pneumologia. Continuamos no nosso processo de internacionalização de nossa revista, visando a dar maior visibilidade aos artigos
produzidos pela medicina respiratória/
torácica de nosso país. Acreditamos
que a partir da metade de 2012, quando sairá o primeiro fator de impacto do
JBP, estaremos recebendo um número
crescente de manuscritos e esperamos
ser um veículo com maior reconhecimento também nacional, inclusive com
a possibilidade de uma reclassificação
na análise pela CAPES.
O número 3 do volume 37 traz 2 Editoriais, 1 Relato de Caso, 2 Artigos de
Revisão, 3 Cartas ao Editor, além de 13
Artigos Originais.
Ressalto o Editorial escrito por Afrânio Kritski (nosso Editor Associado na
área de Tuberculose), juntamente com
Antonio Ruffino Netto, que comenta a
pesquisa sobre tuberculose no Brasil
nos últimos sete anos, e o papel do
JBP na difusão desses conhecimentos,

chamando a atenção para o fato que
4 dos 13 artigos publicados nesse número são sobre tuberculose.
Os outros artigos referem-se a diferentes temas, tais como: verificação da
composição celular do escarro induzido em indivíduos normais, que pode
contribuir para o diagnóstico das doenças inflamatórias das vias aéreas;
um estudo sobre educação ambiental
em domicílios de crianças asmáticas;
e outro mostrando uma prevalência
aumentada de asma entre obesos
aguardando cirurgia bariátrica. Nesta
edição, ainda, um estudo de coorte
prospectivo que demonstra uma elevada mortalidade de pacientes que
estiveram internados em UTI por exacerbação da DPOC; e um trabalho que
discute se os nebulizadores utilizados
por pacientes com fibrose cística podem ser fonte de contaminação. Outro mostra o papel da quimioterapia
adjuvante no câncer de pulmão de
células não pequenas. Há ainda uma
pesquisa transversal que demonstra
a alta prevalência de tabagismo entre
universitários da área da saúde; um
estudo retrospectivo da Turquia que

apresenta uma alta taxa de mortalidade associada a procedimentos cirúrgicos torácicos em uma UTI de hospital
local; e uma comunicação breve mostra a resposta da evolução funcional
de pacientes portadoras de linfangioleiomiomatose que receberam goserelina por pelo menos um ano.
Há uma revisão sobre disfunção
muscular periférica em DPOC e uma
outra sobre imagem na hipertensão
pulmonar. Essa última mereceu um
Editorial escrito pelo Prof. Anton Vonk
Noordegraaf, do Departamento de Doenças Pulmonares da Vrij Universiteit
de Amsterdã, Holanda. O Prof. Noordegraaf é umas das principais autoridades nesse tema. Está sendo publicado,
ainda, um relato de caso japonês e três
Cartas ao Editor nas quais interessantes casos são apresentados: um de um
TEP fatal; outro de linfoma de pulmão
e um terceiro de um hemangioma torácico em criança. Note-se que nessa
última carta há dois pequenos filmes,
que podem ser acessados diretamente no suplemento on line do JBP.
* Editor do Jornal Brasileiro de Pneumologia

Pneumorio
Nos dias 8 a 11 de junho, no Hotel Intercontinental, Rio de
Janeiro, aconteceu o XIII Congresso de Pneumologia e Tisiologia
do Rio de Janeiro e a V Jornada Luso-Brasileira. O evento teve
a presença maciça de pneumologistas do Rio de Janeiro e de
outros estados brasileiros, com convidados nacionais e internacionais, totalizando mais de 800 participantes inscritos. “O congresso foi um sucesso, com uma grade científica de alto nível,
na qual foram debatidos os temas mais importantes na área da
Pneumologia”, revela Luiz Paulo Pinheiro Loivos, presidente do
Congresso. Ao final do evento, foram premiados os 10 principais
trabalhos científicos apresentados no congresso.
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Evento contou com mais de 800 inscritos
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CIENTÍFICO

SBPT apoia criação de
Comissões Estaduais
de Câncer de pulmão
O objetivo é aumentar a participação do
pneumologista junto às vítimas da doença

A

Comissão Nacional de Câncer
de Pulmão da SBPT solicita às
Sociedades Estaduais a criação
de Comissões Estaduais de Câncer de
Pulmão, com o intuito de aumentar o
papel do pneumologista no atendimento às vítimas de câncer de pulmão, tanto
no diagnóstico quanto no tratamento.
Segundo Guilherme Costa, coordenador da Comissão de Câncer de Pulmão da SBPT, o atendimento inicial, a
identificação das lesões suspeitas, a
realização precoce dos procedimentos
diagnósticos e também o tratamento
oncológico dos pacientes portadores
de câncer de pulmão devem ser responsabilidades do pneumologista devidamente treinado e capacitado.
“O especialista em doenças pulmonares possui treinamento em fisiopatologia, fisiopatogenia, radiologia e
tomografia torácica, avalia o pré-operatório de cirurgias torácicas, realiza
teste de função pulmonar, cessação
do tabagismo, broncoscopia, biópsias
pleurais e, frequentemente, é chamado para tratar complicações pulmonares do tratamento quimioterápico.”
Pacientes ambulatoriais podem e
devem ser conduzidos pela equipe
médica, tanto na realização de procedimentos invasivos como no tratamento oncológico, pois se encontram em melhor vigor clínico.
“Já a suspeita clínica-radiológica de
câncer de pulmão deve ser mais precocemente encaminhada para Hospitais de Especialidade em Pneumologia
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na rede pública, para que possa ser
agilmente diagnosticada patologicamente e assistida oncologicamente. O
câncer de pulmão não pode esperar!”
De acordo com Guilherme Costa, o
câncer de pulmão, considerando-se os
aspectos epidêmicos que a doença vem
atingindo, é na atualidade um grave
problema para a saúde pública.
“Em nosso meio, embora seja o terceiro tumor mais incidente para a população masculina e o quinto para a
feminina, é considerado como primeira causa de óbito por neoplasia para
ambos os sexos.”
Precisão no diagnóstico
Não é desconhecida a dificuldade da
exata confirmação diagnóstica de uma
neoplasia do pulmão em qualquer momento de sua evolução clínica.
“É uma ocorrência frequente o
diagnóstico diferencial equivocado,
ao se mal interpretar os sintomas
e sinais referidos pelos pacientes,
além das imagens radiológicas como
sendo mais um caso de tuberculose
não bacilífera ou de uma pneumonia
bacteriana comunitária”, alerta o presidente da Comissão.
Nos inúmeros Centros Médicos Nacionais de referência em atendimento
em Pneumologia, cerca de 92% dos
pacientes diagnosticados estão em estádio avançado ou localmente avançado, e cerca de 40% a 70% dos pacientes
conseguem realizar alguma modalidade
de tratamento oncológico.

TÓRAX 2011:
sucesso marca
importante
evento da
Cirurgia Torácica

S

ob o tema principal “Avanços
Tecnológicos em Cirurgia Torácica e Pneumologia”, aconteceu entre os dias 25 e 28 de maio,
em Manaus, o TÓRAX 2011, que
reuniu o XIV Congresso Norte Nordeste de Pneumologia, a XIII Jornada Amazonense de Pneumologia
de Cirurgia Torácica e o Simpósio
Internacional de Tumores e Deformidades da Parede Torácica.
Com uma programação científica
de alto nível, o evento reuniu aproximadamente 750 participantes. Conceituados palestrantes internacionais estiveram presentes, entre eles
Laureano Molins e Ramón RamiPorta, da Espanha; Milton Saute, de
Israel; e Shaf Keshavjee, do Canadá.
Segundo o presidente do Congresso, Fernando Luiz Westphal, o
evento foi de grande importância
diante das mudanças ocorridas na
área na última década, como a introdução da videotoracoscopia e
de novos equipamentos cirúrgicos
na prática diária da especialidade.

Importantes lideranças marcaram
presença na cerimônia de abertura
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pesquisa

2 de junho: Dia do Pneumologista
Pesquisa comprova
desconhecimento da
população sobre a
especialidade

I

nstituído em 2007 pela Assembleia
Legislativa de São Paulo, o dia 2 de
junho passou a ser o Dia do Pneumologista no Estado de São Paulo. Mais do
que uma homenagem aos especialistas,
é uma oportunidade de promover ações
educativas à população, com esclarecimentos sobre a especialidade, ainda
pouco conhecida pela população.
Prova disso são os resultados da

pesquisa Saúde Respiratória e do Pulmão, encomendada ao Instituto Datafolha pela SBPT, concluída em 2010.
O estudo comprovou o desconhecimento sobre os principais males que
atingem a saúde respiratória; e também quanto aos médicos que devem
ser procurados em caso de asma,
pneumonia, gripe, tuberculose e até
mesmo câncer de pulmão.
Para ter uma ideia, o desconhecimento existe inclusive em casos de
doenças graves, como o câncer de
pulmão. Nada menos que 49% dos
entrevistados que conhecem o mal
não sabem qual especialista procurar

em caso de suspeita. Dos demais, 23%
iriam a um clínico geral, 14% ao pneumologista, 11% ao oncologista, 1% ao
infectologista. Ainda, 1% referiu procurar um ‘médico de pulmão’, e outro
1% iria a um ‘especialista em câncer.
Também quase metade dos entrevistados que conhece a asma não sabe o médico especialista nesta área (49%): 28%
iriam a um clínico geral, 16% ao pneumologista, 4% ao alergista e 2% otorrinolaringologista. Também foram citados
infectologista (1%), oncologista (1%) e
especialista, médico de pulmão (1%).
A gripe e resfriado foram as doenças
com menor índice de dúvida quanto ao médico a ser procurado. Ainda
assim, 29%, ou aproximadamente um
terço, não souberam dizer a qual recorreriam. Dos 2213 entrevistados que
afirmaram conhecer as doenças, 59%
recorreriam a um clínico geral, 5% ao
pneumologista, 1% ao infectologista,
1% ao alergista e 1% otorrinolaringologista. Ainda houve 3% que não
procurariam nenhum médico no caso
destas doenças.
As idas ao pneumologista
O estudo também constatou que dos
2242 entrevistados, todos eles com 16
anos de idade ou mais, somente 16% já
haviam passado por consulta com um
médico pneumologista. Os principais
motivos foram dor no pulmão/peito,
tosse persistente, falta de ar, diagnóstico de pneumonia, febre e crise de
asma. Alguns também relataram ter recebido a indicação de médico de outra
especialidade ou que a consulta fazia
parte de check up anual ou exame periódico do trabalho. A procura por um
pneumologista é mais expressiva entre
a população com 60 anos ou mais, entre os pertencentes às classes A e B, e
entre os com nível escolar superior.
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pesquisa

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA
 Qual o profissional que
procuraria em caso de:
Gripe ou resfriado (entre os 2213
entrevistados que afirmaram conhecer
as doenças)
59% Clínico geral
5% Pneumologista
1% Infectologista
1% Alergista
1% Otorrinolaringologista
3% Nenhum
29% Não sabe
Asma (entre os 2154 entrevistados que
afirmaram conhecer a doença)
28% Clínico geral
16% Pneumologista
1% Infectologista
4% Alergista
2% Otorrino
1% Oncologista
1% Especialista, médico de pulmão
49% Não sabe
Pneumonia (entre os 2147 entrevistados
que afirmaram conhecer a doença)
33% Clínico geral
25% Pneumologista
1% Infectologista
1% Especialista, médico de pulmão
1% Otorrinolaringologista
40% Não sabe
Bronquite (entre os 2123 entrevistados
que afirmaram conhecer a doença)
30% Clínico geral
17% Pneumologista
2% Alergista
1% Infectologista
1% Especialista, médico de pulmão
1% Otorrinolaringologista
47% Não sabe
Tuberculose (entre os 2108
entrevistados que afirmaram conhecer
a doença)
29% Clínico geral
19% Pneumologista
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3% Infectologista
1% Especialista, médico de pulmão
1% Otorrinolaringologista
48% Não sabe
Câncer de Pulmão (entre os 2028
entrevistados que afirmaram conhecer
a doença)
23% Clínico geral
14% Pneumologista
11% Oncologista
1% Infectologista
1% Especialista, médico de pulmão
1% Especialista em câncer
1% Nenhum
49% Não sabe
DPOC (entre os 535 entrevistados que
afirmaram conhecer a doença)
29% Pneumologista
21% Clínico geral
2% Especialista, médico de pulmão
1% Infectologista
1% Otorrinolaringologista
1% Oncologista
1% Nenhum
45% Não sabe
 Alguma vez já passou por consulta
com um médico pneumologista?
83% Não
16% Sim
 Por qual motivo consultou
um médico pneumologista?
4% Dor no pulmão/peito
4% Tosse persistente
4% Falta de ar
2% Indicação de médico de outra
especialidade
1% Estava com pneumonia
1% Check up anual/exame
periódico do trabalho
1% Estava com febre
1% Crise de asma
A procura por um pneumologista é
mais expressiva entre a população com
60 anos ou mais,entre os pertencente

às classes A e B, e entre os com nível
escolar superior.
 O que costuma fazer
para tratar gripe ou resfriado?
43% Toma medicamentos
por conta própria
39% Faz uso de receitas
caseiras, tais como chás,
sopas, mel ou xaropes caseiros
19% Procura um médico
O uso de receitas caseiras é maior entre
os moradores do Nordeste, entre os
mais velhos, entre os pertencentes
às classes D e E e entre os com
escolaridade fundamental. A procura
por um médico é mais expressiva entre
as mulheres.
 Dos 19% que costumam
procurar um médico, nos últimos
12 meses, o fizeram:
10% nenhuma vez
46% uma vez
23% duas vezes
11% três vezes
5% quatro vezes
5% cinco vezes ou mais
A média da procura é maior
entre os pertencentes à classe A,
e menor na região Nordeste
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NOTE E ANOTE

VoTAÇÃo ABerTA PArA
ALTerAÇÃo Do eSTATuTo
Foi iniciada em 20 de maio a Assembleia Geral Extraordinária Permanente da SBPT para apreciação de
alteração ampla do Estatuto da SBPT. A votação on-line
fica aberta até às 18h do dia 26 de agosto, quando se
encerra a Assembleia, durante o VIII Congresso Brasileiro de Asma da SBPT, IV Congresso Brasileiro de DPOC
e IV Congresso Brasileiro de Tabagismo, em Porto de
Galinhas, PE. A proposta de alteração está disponível
no site. Acesse e vote!

AProVADoS reCeBeM
CerTiFiCADo eM
eNDoSCoPiA reSPirATÓriA
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e Sociedade Brasileira de
Endoscopia Peroral divulgam a lista de aprovados no exame
de suficiência para obtenção do certificado "Área de Atuação"
em Endoscopia Respiratória. A prova foi realizada em 15 de
novembro, no Centro de Convenções Embratel, em Curitiba,
Paraná. Confira a seguir a relação de aprovados.
1

ÁQUILA ANDRADE CARNEIRO

PR

2

CARLOS FERNANDO GOSSN GARCIA

MT

3

EVANDRO ALENCAR SCUSSIATTO

GO

4

FÁBIO JOSÉ FABRICIO DE BARROS SOUZA

SC

5

GUILHERME JORGE COSTA

PE

6

GUNTHER KISSMANN

RJ

7

IUNIS SUZUKI

SP

8

LUIS RENATO ALVES

SP

9

MAURÍCIO MELLO ROUX LEITE

RS

10

PAULO FRANCISCO GUERREIRO CARDOSO

SP

11

POLLYANNA BATISTA RIOS

GO

8 - BOLETIM SBPT

eXAMe PArA TÍTuLo
De eSPeCiALiSTA
Interessados em obter o Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia tem até 23 de julho para se inscrever.
A prova será realizada em 23 de agosto, durante o VIII Congresso Brasileiro de Asma, IV Congresso Brasileiro de DPOC e
IV Congresso Brasileiro de Tabagismo, em Porto de Galinhas,
Pernambuco. Dividida em duas etapas, sendo a escrita, das
8h às 12h; e a prática, das 14h às 18h.
Também faz parte da avaliação a análise do currículo. Para
se inscrever no concurso, o candidato deve cumprir alguns
requisitos, como estar inscrito no Conselho Regional de Medicina, ser portador de CRM definitivo e ter concluído Residência
Médica em Pneumologia reconhecida pelo CNRM ou ter especialização em Pneumologia em curso reconhecido pela SBPT,
com conteúdo programático e duração do treinamento semelhantes aos determinados pela CNRM. A Comissão Julgadora
é constituída pelos doutores José R. Jardim, Alberto Cukier,
Evandro Sousa, Oliver Nascimento, Paulo César Oliveira e Ricardo Martins. As decisões desta comissão têm caráter definitivo.
Todas as orientações sobre a inscrição e a prova estão disponíveis no site www.sbpr.org.br, ou no telefone 0800 61 6218
Vale lembrar que o título tem validade de cinco anos, sendo
renovável segundo as normas estabelecidas pela Comissão
Nacional de Acreditação AMB/CFM.
O Título de Especialista em Pneumologia tem validade por
cinco anos, sendo renovável segundo as normas estabelecidas
pela Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM. Mais informações disponíveis no site www.cna-cap.org.br.

ProVA De TÉCNiCo eM
eSPiroMeTriA 2011
Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para o concurso para obtenção do Certificado em Técnico em Espirometria. O exame acontece em 14 de outubro, das 8h às
12h, nas seguintes localidades: Brasília (DF), Curitiba (PR),
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ). Belo Horizonte (MG),
Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE). Serão 30
questões de múltipla escolha, com uma única alternativa
correta, a serem respondidas em até 4h. Para se inscrever,
os candidatos deverão cumprir alguns pré-requisitos e enviar a documentação comprobatória para a sede da SBPT.
Locais para a realização do exame, pré-requisitos e outras
informações estão disponíveis no site www.sbpt.org.br,
ou no telefone 0800 61 6218.
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homenagem

Pedro Nango Dobashi: um pioneiro
Sociedade de
Pneumologia e
Tisiologia do Mato
Grosso do Sul
homenageia o
especialista, falecido
no último 2 de maio

E

m Campo Grande, Pedro Nango
Dobashi foi um dos primeiros a
atuar como médico pneumologista e tisiologista, além de professor
universitário e pesquisador. Fez tudo
isso com dedicação e competência
ímpares, como comprovam seus inúmeros pacientes ao longo de décadas
de trabalho.
No entanto, além de pioneiro, o professor Pedro Nango Dobashi não descansou com as láureas de seus títulos,
foi sempre um profissional atualizado,
um estudioso, um médico na acepção
da palavra. Não deixava de acompanhar
o progresso da pneumologia e ao mesmo tempo não deixava de se dedicar à
prática de uma medicina humanista e
humanitária. Era, enfim, um médico que
fazia questão de dispor da ciência ne-
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cessária para uma prática médica eminentemente humana.
Não contente em se dedicar a uma
medicina voltada para o diagnóstico
e tratamento das doenças pulmonares, dr. Pedro se empenhou em formar
novos profissionais nessa área, que é
tão necessária à nossa realidade epidemiológica.
Na UFMS, foi um professor dedicado do ensino da Pneumologia e Tisiologia, com entusiasmo que contagiou

várias gerações de profissionais da
área. Fora da Medicina, é bom frisar a
generosidade do dr. Pedro: todos os
seres humanos eram dignos de respeito e de sua dedicação.
Pedro Nango Dobashi foi antes de
tudo um exemplo. A Sociedade de
Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso do Sul rende suas homenagens a
esse homem que tanto contribuiu para
o desenvolvimento da nossa especialidade em Mato Grosso do Sul.
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TUBERCULOSE

Eventos em todo o país marcam o
Dia Mundial de Combate à doença

E

m 24 de março, Dia Mundial de
Combate a Tuberculose, inúmeras atividades foram realizadas
em todo o Brasil. De acordo com o
coordenador da Comissão de Tuberculose da SBPT, Marcelo Fouad Rabahi,
“é muito importante que nós pneumologistas estejamos envolvidos em
iniciativas de controle da tuberculose,
mostrando o quanto essa participação
é fundamental no contexto nacional
de combate à doença”.
No Rio de Janeiro, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, promoveu

PLEURA

Síndrome do Derrame Pleural; Derrame
Pleural Tuberculoso: a busca pelos melhores marcadores e Derrame pleural
maligno: aspectos diagnósticos.
Outro módulo de pleura organizado
pela Comissão integrou o XIII Congresso Médico de Pneumologia e Tisiologia
do Estado do Rio de Janeiro da SOPTERJ,
em junho. Para o futuro, afirma Cyro
Teixeira da Silva Junior, coordenador
da Comissão, de comum acordo com a
Diretoria da SBPT, está em processo de

edição um Manual de Diagnóstico e
Tratamento das Doenças Pleurais.
“Vários especialistas nacionais
com pesquisas e experiências teórica e prática sobre temas específicos
foram convidados, aceitaram com
enorme entusiasmo e já estão trabalhando. Esperamos que até o final de
2011 os sócios da SBPT possam ter
em mãos uma ferramenta atualizada
e prática sobre síndrome do derrame
pleural na sua clínica diária”.

A Comissão de Pleura da SBPT (biênio 2010-2012) vem trabalhando na
organização de módulos em importantes eventos. Um deles, ocorrido
recentemente, foi o módulo de Pleura
no Curso Nacional de Atualização em
Pneumologia (CNAP), que aconteceu
em abril, em São Paulo. No evento,
foram abordados temas como Conduta para o Diagnóstico da Causa da
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Edmilson Lelo

um fórum que contou com a presença de mais de 120 profissionais, entre
eles reitor, diretor e chefe do Serviço
da Pneumologia da instituição, além
de representantes, gestores do município e muitos profissionais de várias
clínicas entre médicos, enfermeiros e
serviço social do HUPE. De acordo com
Domenico Capone, um dos organizadores do evento, foram apresentados e
discutidos temas ligados ao panorama
epidemiológico da tuberculose nas esferas municipal, estadual e federal, bem
como em outros países. “Também esti-

veram em pauta diagnósticos clínico e
radiográfico, novos métodos de diagnóstico, novo esquema de tratamento
e temas ligados à organização de um
ambulatório de tuberculose”.
Também foi destaque a importância
do voluntariado do HUPE no combate
à doença, com o depoimento emocionante de um dos pacientes atendidos
no ambulatório.
Em outro município carioca, Resende,
o Programa de Controle da Tuberculose
(PCT) promoveu uma série de atividades, incluindo palestras durante o dia
para pacientes do posto de saúde, exibição de filmes e propagandas no PCT
e alertas realizados por meio de um
carro de som, que circulou nos bairros
de Alegria, Paraíso e Grande Alegria. De
acordo com Marcílio de Almeida Reis, a
escolha desse roteiro foi feita em função de serem os três bairros bastante
populosos e com grande concentração
de casos de tuberculose.
A TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo,
também divulgou a data por meio de
entrevista a um membro do PCT, veiculada no jornal local.

Praia Grande, SP
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registros

Entidades Médicas divulgam
carta aberta sobre tabagismo

A

SBPT, junto com as sociedades médicas de Cardiologia,
Pediatria, Oncologia; Associação Médica Brasileira e suas afiliadas;
Conselho Federal de Medicina; Aliança de Controle do Tabagismo e outras
organizações da sociedade civil divulgaram uma carta requerendo aos Senadores da República a aprovação do
Projeto de Lei no. 315/08, que promove a política de ambientes fechados
100% livres do tabaco, protegendo a
população contra os efeitos nocivos

da fumaça ambiental do tabaco e,
atualizando a Lei 9294/96, que se encontra defasada com as prescrições
da Convenção-Quadro de Controle
do Tabaco (CQCT ) da Organização
Mundial da Saúde (OMS), ratificada
pelo Senado Federal em 11/2005. A
carta foi elaborada em 31 de maio,
Dia Mundial sem Tabaco, durante o
Fórum de Tabagismo, promovido pelas sociedades médicas. Também no
evento foram apresentadas evidências científicas que demonstram, de

forma inequívoca, as doenças causadas pelo tabagismo passivo na população, particularmente nos trabalhadores dos setores de hospitalidade,
nas mulheres e nas crianças.
Ainda na carta, há o apoio a duas
consultas públicas da ANVISA que
dispõem sobre a Revisão da RDC
46/2001, que trata sobre os teores
de alcatrão, nicotina e monóxido de
carbono nos cigarros e a proibição de
aditivos nos produtos derivados do
tabaco (CP 112/2010), e também sobre aquela que dispõe sobre a
revisão da RDC 335/2003 sobre
as embalagens e os materiais
de propaganda dos produtos
fumígenos (CP 117/2010).

Da esquerda para a
direita, Jorge Luiz Pereira
e Silva, Vera Luiza da
Costa e Silva, Paula
Johns, Alberto José de
Araujo, Roberto Stirbulov,
senador Cristovam
Buarque e Celso Antônio
Rodrigues da Silva
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REgISTROS

Dia Mundial da Asma no Ceará
A Comissão de Asma da Sociedade Cearense de Pneumologia
(CA-SCPT) comemora o Dia Mundial
da Asma desde 1999, ano em que a
data foi instituída pela Global Initiative in Asthma - GINA. Neste ano, a
Comissão planejou uma série de atividades com o objetivo de despertar
na população científica e leiga a necessidade de rever indicadores como
prevalência e morbi-mortalidade, e
avaliar as ferramentas hoje disponíveis para o controle da doença.
A SCPT também buscou, com esta
ação, aproximar os asmáticos da sociedade para mais informações sobre
seus tratamentos e as informações
que têm recebido para controlar suas

Campanha
contra as
queimadas
De 4 de maio a 21 de junho, a
Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso (SPTMT) participa da campanha Mato Grosso
Contra as Queimadas. De acordo
com a presidente da SPTMT, Keyla
Maia, todos os eventos contam
com a participação de um pneumologista para proferir palestras
para a população local.
O programa propõe a união de
esforços para uma ação preventiva entre executivo, judiciário e
legislativo, no âmbito das esferas
estadual e municipal, bem como
de representantes da sociedade
civil, visando à informação da população em relação aos malefícios
do uso indiscrimado do fogo, tanto em áreas rurais como urbanas, e
sua respectiva responsabilização.
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crises e relacionados aos cuidados com
o meio ambiente.
A programação incluiu teatro sobre
educação em asma, que abordou o
controle da doença de maneira lúdica, divertida e participativa. Também
foram realizados palestras que, entre
outros temas, enfatizaram o Programa
de Controle de Asma do Hospital de
Messejana – PROCAM. Sabatina entre
pacientes e concurso de bombinhas
foram outras atrações, que renderam
prêmios-surpresa aos vencedores.
Em 7 de maio, ainda, uma equipe
multiprofissional esteve na Praça José
de Alencar, localizada no centro de
Fortaleza, orientando a população,
realizando medida da força de sopro,

continuamente animados pelo boneco gigante Juca Cajuzinho, símbolo do controle da asma.

Viii Curso Nacional de
Doenças intersticiais da SBPT
Em 18 e 19 de março de
2011, o Novotel Jaraguá, em
São Paulo, sediou o VIII Curso
Nacional de Doenças Intersticiais promovido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia (SBPT). Coordenado
por Bruno Baldi, presidente da
Comissão de Doenças Intersticiais da SBPT, o evento teve como objetivo apresentar as principais atualizações
na área, orientar os profissionais e estabelecer diagnósticos diferenciais.
“As doenças intersticiais são muito frequentes, porém ainda necessitam de
ampla divulgação para conhecimento do
público. Além disso, atualização no tratamento, melhor compreensão e avaliação
diagnóstica são fundamentais”, esclarece.
No curso foram discutidos casos clínicos de diversas regiões do país e ministradas palestras por membros da entidade.
Entre eles, estavam, além do presidente

da Comissão, Marlova Caramori, Marina
Lima, Silvia Rodrigues, os médicos Carlos
Pereira, Ronaldo Kairalla, entre outros.
Com público aproximado de 250 pessoas, o curso contou pontos para revalidação do Título de Especialista, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM). Entre os participantes, especialistas
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Bahia marcaram presença.
O coordenador se diz muito satisfeito
com a oitava edição do curso: “O evento
foi bem sucedido e trouxe importantes
resultados nesta área”.
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REgISTROS

Atualização em Pneumologia
De 14 a 16 de abril, em São Paulo,
aconteceu o XII Curso de Atualização
em Pneumologia, promovido pela SBPT,
com quase 400 participantes.
“O curso cumpriu seu papel, pois nos
três dias tivemos uma plateia muito
concentrada e interessada no conteúdo
científico”, conta Bernardo Henrique Maranhão, coordenador do curso e diretor
científico da SBPT.
As novidades ficaram por conta no
novo formato, que incluiu algumas atividades especiais. Uma delas foi a aula de
radiologia seguida de atividade prática, na
qual os pneumologistas participaram do
processo de diagnóstico.
Também ao final de cada um dos três
dias, o Desafio Pneumológico, uma espé-
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Vencedores
do Desaﬁo
Pneumológico
receberam
medalhas e
prêmios

cie de gincana, avaliou os participantes
sobre o conteúdo das reuniões daquele
dia. “Estas atividades trouxeram maior interação entre público e os apresentadores do
curso. A gincana, além disso, serviu como
uma grande revisão do conteúdo”, avalia
Maranhão. Aos vencedores foram concedidas medalhas e um desconto de 50% na

inscrição do curso no próximo ano.
Uma das propostas deste novo formato
foi justamente aumentar a participação, e
segundo o coordenador, todas as expectativas foram superadas.
O curso rendeu pontos para revalidação
do Título de Especialista, regulamentado
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
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EVENTOS
grAde Função 2011
DATA

CURSO

LOCAL

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES

9 e 10 de setembro

AVANÇADo

Hospital das Forças Armadas - Cruzeiro Novo, Brasília, DF

sbdt@ambr.com.br
(61) 3245-8001 / 9622-2113

16 e 17 de setembro

AVANÇADo

Belém, PA

sbpt@sbpt.org.br
0800 61 6218

7 e 8 de outubro

BÁSiCo

CePeS – CiAS, itararé, Vitória, eS

(27) 3335-5330/5331/ 3334-4366

18 e 19 de novembro

AVANÇADo

recife, Pe

sbpt@sbpt.org.br
0800 61 6218

grAde imAgem
DATA

CURSO

LOCAL

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES

7 e 8 outubro

iMAGeM

Centro Médico do Hospital espanhol, Salvador, BA

sbpt@sbpt.org.br
0800 61 6218

2 e 3 setembro

iMAGeM

Clínica São Camilo, Goiânia, Go

sbpt@sbpt.org.br
0800 61 6218

Pec - ProgrAmA de educAção continuAdA em PneumologiA e tisiologiA
DATA

CURSO

LOCAL

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES

8 e 9 de julho

iMAGeM e TuBerCuLoSe

Auditório da Sociedade Médica de Maringá, Pr

eventossmm@gmail.com
(44) 3262-0066

8 e 9 de julho

DiP e DPA

Auditório do Centro Médico do Hospital
espanhol, Barra, Salvador, BA

sbpa@terra.com.br
(71)3264-2427

12 e 13 de agosto

DiP e SoNo

Auditório da Faculdade de Medicina Christus,
Fortaleza, Ce

pneumoceara@gmail.com ou
(85) 3081-7194

2 e 3 de setembro

DiP - DoeNÇAS iNTerSTiCiAiS
PuLMoNAreS

Auditório do Centro de ensino e Pesquisa –
CePeS/CiAS – unimed, itararé, Vitória, eS

ﬁrminobn@yahoo.com.br ou
(27) 3335-5330 e 3334-4366

9 e 10 de setembro

CirCuLAÇÃo PuLMoNAr

Auditório do iNeC, Jd Cuiabá Cuiabá, MT

maria.aparecida@unimedcuiaba.com.br ou
(65) 3621-3329, das 8h às 12h e das 13h às 17h

6 e 7 outubro

TuBerCuLoSe

Auditório da Faculdade de Medicina da uFAM,
Manaus, MA

helpcardoso@uol.com.br
(92) 3087-7977

28 e 29 de outubro

CirCuLAÇÃo PuLMoNAr

Conselho regional de Medicina do Paraná,
Vista Alegre, Curitiba, Pr

sptdt@brturbo.com.br
(41) 3342-8889, das 8h às 12h

25 e 26 de novembro

CirCuLAÇÃo PuLMoNAr

Auditório do Centro de estudos Hospital João de Barros Barreto, Belém, PA

radul@ig.com.br
(91) 9112-0494 ou 3031-0041
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AgENdA
NACIONAIS

8 a 12 de outubro

11 a 13 de agosto

13º Congresso Brasileiro de

XII Congresso Mineiro de

Pneumologia Pediátrica

Pneumologia e Cirurgia de Tórax

Local: Salvador, BA

Local: Associação Médica de Minas Gerais
Informações: Associação Médica
de Minas Gerais – MG
Tel: (31) 3213-3197
smpct@ammgmail.org.br

Organização: Ekipe de Eventos
Tel: (41) 3022-1247
marci@ekipedeeventos.com.br
17 a 20 de novembro
XIV Congresso Paulista de
Pneumologia e Tisiologia

24 a 27 de agosto

Local: Centro FeComércio de Eventos - SP

VIII Congresso Brasileiro de Asma

Organização: Cerne Consultoria de Eventos

IV Congresso Brasileiro de DPOC

Tel: (11) 3812-4845

IV Congresso Brasileiro de Tabagismo

atendimento.cerne@uol.com.br

Local : Summerville Beach
Resort Hotel - Porto de Galinhas - PE
Organização: Secretaria da SBPT
16 e 17 de setembro
III Curso Nacional

INTERNACIONAIS
24 a 28 de setembro
ERS 2011
Local: Amsterdã, Holanda
Informações: www.ersnet.org

de Circulação Pulmonar

22 a 27 de outubro

Local: Rio de Janeiro, RJ

CHEST 2011

Organização/Informações: 0800 616218

Local: Honolulu, Havaí, Estados Unidos

www.sbpt.org.br

Informações: www.chestnet.org
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