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EDITORIAL

Roberto Stirbulov, 
presidente da SBPT

Novo estatuto, uma 
vitória de todos nós

Ocorrida entre os dias 20 de maio e 26 de agosto, a Assem-

bleia Geral Extraordinária Permanente aprovou a alteração am-

pla do Estatuto da SBPT. A votação foi encerrada durante o VIII 

Congresso Brasileiro de Asma, IV Congresso Brasileiro de DPOC e 

IV Congresso Brasileiro de Tabagismo, em Porto de Galinhas, PE. 

Temos a partir de agora um estatuto mais forte, mais obje-

tivo e funcional, que visa ainda mais a benefi ciar as atividades 

associativas que envolvem a pneumologia, trazendo repercus-

sões positivas na prática diária da especialidade e incremen-

tando as ações de defesa profi ssional. Com o novo texto, as 

rotinas serão agilizadas na SBPT, fortalecendo a contínua luta 

pela valorização da pneumologia brasileira 

Entre as principais mudanças, destaco a criação, a partir das pró-

ximas gestões, das diretorias de Comunicação e de Defesa Profi s-

sional, antes acumuladas por uma única pessoa. São cargos que 

exigem grande disponibilidade e também alto grau de responsa-

bilidade, o que explica a necessidade de dividir as tarefas. 

Agora, enquanto compete ao Diretor de Defesa Profi ssional 

apoiar o desenvolvimento da especialidade e defender con-

dições dignas de trabalho para os que a exercem, mantendo 

os associados informados sobre assuntos relevantes em todos 

os setores de sua atuação, caberá ao Diretor de Comunicação 

promover atividades que divulguem a SBPT e seus ideais, res-

ponsabilizando-se pela publicidade da entidade nos meios de 

difusão, sempre dentro dos princípios da ética médica.

O novo estatuto também estabelece que um Comitê Técnico 

examinará as condições e viabilidade das cidades candidatas a 

sediar os próximos Congressos Brasileiros da SBPT, tornando a 

escolha mais elaborada. Este Comitê será formado pelos cinco 

últimos presidentes da SBPT, incluindo aquele em exercício, bem 

como pelo diretor fi nanceiro e pelos três últimos presidentes de 

Congressos Brasileiros. No caso de mais de uma candidata apro-

vada, votam Conselho Deliberativo e Diretoria em exercício. 

Estamos plenamente satisfeitos não apenas com o resulta-

do, mas também com todo o processo, que comprovou que 

o associado da SBPT está nos apoiando na construção de uma 

Sociedade mais forte e representativa. 

Muito obrigado!

Roberto Stirbulov, presidente da SBPT
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CIENTÍFICO

Pós-Doutorado  
em pneumologia 
A FAPESP oferece uma oportuni-

dade de bolsa de Pós-Doutorado, 

com duração de 24 meses, para o 

projeto "Avaliação da musculatu-

ra ventilatória ins e expiratória nas 

doenças respiratórias". O candidato 

deve ter doutoramento concluído 

há menos de sete anos; experiên-

cias com medidas de mecânica 

ventilatória e fisiologia respiratória; 

com avaliações das respostas fisio-

lógicas pulmonares ao esforço; e de 

pelo menos um ano em um centro 

internacional. Interessados que pre-

encham os requisitos devem enviar 

currículo atualizado para o profes-

sor Carlos Carvalho (crrcarvalho@

uol.com.br) no Instituto do Coração 

do Hospital das Clínicas da Facul-

dade de Medicina da Universidade 

de São Paulo até 15 de outubro de 

2011. Mais informaçõesem http://

agencia.fapesp.br/14395.

Notícias do Jornal  
Brasileiro de Pneumologia

Em agosto, saiu o quarto número de 
2011 do Jornal Brasileiro de Pneu-
mologia; no início de outubro sai-

rá a quinta revista do ano. Continuamos 
recebendo artigos de vários centros de 
pesquisa brasileiros e também de alguns 
do exterior. Nossos editores e revisores 
têm trabalhado bastante para elevar a 
qualidade dos artigos publicados. 

O número 4 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 Roberto Stirbu-
lov, presidente da SBPT, juntamente 
com Fernando Ludgren, coordenador 
da Comissão de DPOC, que comenta 
uma revisão sistemática sobre o trata-
mento farmacológico da DPOC. 

O outro editorial, escrito por Francis 
McCormack, diretor da Divisão de Pneu-
mologia da Universidade de Cincinnati, e 
que pertence ao Conselho Editorial do JBP, 
comenta o tratamento da linfangioleio-
miomatose pulmonar e faz referência ao 
artigo publicado nesse número utilizando 
a doxiciclina como sendo um potencial 
agente no controle dessa afecção. 

Os outros artigos referem-se a diferen-
tes temas, tais como características clíni-
cas da asma quase fatal; características 
epidemiológicas de uma população de 
sarcoidose da cidade do Rio de Janeiro; 
duas apresentações sobre descritores de 
dispneia para pacientes com queixas car-
diorrespiratórias; um estudo sobre crité-
rios de aceitabilidade de espirometria em 
crianças pré-escolares; dois artigos sobre 
tabagismo; uma discussão sobre mar-
cadores biológicos na previsão de mor-
talidade em pacientes com pneumonia 
associada à ventilação mecânica e três 
artigos sobre tuberculose. Há ainda outra 
revisão sistemática sobre DPOC, abor-
dando os programas de reabilitação. 

Alguns casos interessantes também 
são apresentados nessa edição, tais como 
um adenocarcinoma pulmonar com me-
tástase cutânea; uma taquicardia associa-
da ao uso de beta2; uma talcoasbestose 
associada à tuberculose; e a discussão de 
dois casos do Japão de asma persistente 
grave tratada com amalizumab. 

Carlos R. R. Carvalho

Editor do Jornal Brasileiro de Pneumologia

Com pesar, a SBPT comunica o 
falecimento do professor Paul Sa-
doul, na França, em 7 de setembro, 
aos 93 anos de idade. Autor de 
diversos livros da especialidade, 
presidente por décadas da Socie-
dade Europeia de Fisiopatologia 
Respiratória, é consagrado mun-
dialmente como um dos grandes 
expoentes da Pneumologia mun-

NOTA DE 
FALECIMENTO

dial. De acordo com nota publicada 
no jornal francês L’Est Républican, em 
11 de setembro, Paul Sadoul perten-
cia à raça de grandes chefes, grandes 
patrões e filósofos, alem de excelente 
médico, com uma dedicação especial 
aos seus pacientes. Em sua trajetó-
ria, formou e transmitiu seu saber a 
centenas de estudantes franceses 
e estrangeiros. Apaixonado por seu 
trabalho, cumpriu missões na China 
e no Vietnã para a OMS. Apaixona-
do por seu trabalho, estava sempre à 

frente em suas pesquisas e orien-
tações médicas, se esforçando por 
combater a devastação do tecido 
pulmonar, ocasionada pela silicose 
entre os mineiros, e lançando os 
princípios da assistência respirató-
ria em domicílio. Aposentado, ape-
sar de nunca ter parado, se manti-
nha sempre informado das novida-
des e lia assiduamente numerosas 
publicações médicas. Sadoul deixa 
a esposa Colette, 6 filhos, dezoito 
netos e doze tataranetos.
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CONGRESSO

Evento reúne pneumologistas em Porto de Galinhas

No evento, ficou  
definida a sede para  
a edição de 2013:  
Vitória, no Espírito Santo

Ocorrido de 24 a 27 de agos-
to, em Porto de Galinhas, 
Pernambuco, o VIII Congres-

so Brasileiro de Asma, IV Congresso 
Brasileiro de DPOC e IV Congresso Bra-
sileiro de Tabagismo, promovido pela 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia, foi um sucesso do início ao 
fim. Intercalando momentos de lazer 
e descontração, o evento abordou os 
três grandes temas da pneumologia, 
com o objetivo de realizar uma revisão 
e atualização dos dados científicos 
que passam a ser incorporados na prá-
tica clínica diária, oferecendo sempre 
o melhor tratamento ao paciente.

“As sessões foram elaboradas para 
que o participante pudesse discutir sua 
prática diária e como incorporar os co-
nhecimentos novos a ela. Tudo isso em 
meio a sessões interativas, debates, en-
tre outros”, explica Fernando Lundgren, 
presidente do evento.

Foram mais de 1.000 congressistas 

Da esquerda para a direita, Oliver Nascimento, Aquiles Camelier, Jairo 
Sponholz Araujo e Julio Cesar Abreu de Oliveira, durante gincana

Na mesa de abertura, Orlando Medeiros, representando o Secretário de Saúde de 
Pernambuco; Fernando Lundgren, presidente dos Congressos; Alina Oliveira,  

presidente da Estadual de Pernambuco; e Roberto Stirbulov, presidente da SBPT

Vencedores da gincana promovida durante o evento
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CONGRESSO

Evento reúne pneumologistas em Porto de Galinhas REUNIÃO LATINO-
AMERICANA DE 

TABAGISMO
A terceira edição da reunião, ocor-

rida em 24 de agosto, das 8h às 18h, 
tratou de diversos assuntos ligados 
à epidemiologia do tabagismo no 
Brasil e na América Latina, incluin-
do guias, recomendações e as mais 
recentes novidades em políticas de 
controle, medicamentos e interven-
ções não medicamentosas. 

Ao final, foram apresentados dois 
casos clínicos, seguidos de discus-
são com a plenária. 

“Foi uma grande oportunidade 
para que os participantes pudes-
sem trazer seus problemas, suas 
dúvidas”, revela José Miguel Cha-
tkin, que coordenou a reunião.

O encontro buscou uniformizar o 
atendimento ao paciente fumante 
da América Latina. “Apresentamos 
os bons índices verificados no Bra-
sil em relação aos demais países da 
América Latina. Além do Brasil deter 
os melhores índices de cessação de 
tabagismo entre os países latino-
americanos, concentramos o menor 
número de fumantes do continen-
te. Os índices mais alarmantes estão 
na Argentina, Chile e Uruguai”. 

Embora o Brasil seja um dos paí-
ses mais desenvolvidos em termos 
de legislação antitabaco, Chatkin 
afirma que ainda falta bastante. 

“O percentual de tabagistas caiu 
muito, houve uma redução muito 
significativa. Mas ainda falta, por 
exemplo, disponibilizar tratamen-
to em todas as unidades de saúde, 
para toda a população que desejar 
parar de fumar, e que os pacientes 
sejam ensinados sobre os malefí-
cios do tabaco e os benefícios que 
a cessação trará para sua saúde.”

de todo o país, além dos 99 palestran-
tes. Um verdadeiro sucesso! 

“Para quem perdeu algum tema im-
portante, ou quis revê-lo, promovemos 
uma sessão para revisão dos assuntos 
dominantes apresentados nos três even-
tos. Como prevíamos, esta atividade teve 
grande procura e aproveitamento.”

Também na programação, cursos 
pré-congresso, curso de Graduação 
em Pneumologia – que apresentou a 
ciência e a arte da pneumologia aos 
estudantes do curso médico e curso 
de infecção respiratória.

Bastante dinâmico, o curso sobre 
a Síndrome de Apneia Obstrutiva do 

Sono, SAOS, foi o primeiro promovido 
pela sociedade sobre o tema. Além de 
discussão sobre diagnóstico e opções 
de tratamento disponíveis atualmen-
te, foram oferecidas aulas teóricas e 
práticas, com manuseio de equipa-
mentos e interpretação de exames 
de polissonografia.

“Também não podemos deixar de 
citar o curso voltado para a prática 
diária em emergências médicas, que 
foi baseado em uma pesquisa realiza-
da entre clínicos gerais e pneumolo-
gistas sobre as dúvidas mais comuns 
em relação ao diagnóstico e casos em 
emergências médicas.”

Participantes lotaram os auditórios nos quatro dias de evento

A feira de exposição era o ponto de encontro dos congressistas nos intervalos
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PRÊMIOS

SBPT premia importantes 
trabalhos científicos

Duas importantes premiações 
ocorreram recentemente, du-
rante o Congresso de  Asma 

DPOC e Tabagismo de SBPT, em Porto 
de Galinhas, Pernambuco. A primeira 
delas, o Prêmio Médico Residente “Do-
ença Pneumocócica/PAC no adulto – 
Brasil 2011”, teve quatro grandes finalis-
tas, todos eles premiados. 

De Recife, Pernambuco, vieram dois tra-
balhos: “Associação entre Vacinação antip-
neumocócica e exacerbação da DPOC em 
hospital de referência estadual para doen-
ças respiratórias” e “Pneumonia adquirida 
na comunidade e sepse”. Ao lado destes, 
estavam “Perfil de resistência antimicro-
biana do strepcococcus pneumoniae para 
isolados de doença invasiva em hospital 
terciário” e “Situação Vacinal anti-pneumo-
cócica em pacientes com DPOC”, ambos 
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

O objetivo do Prêmio foi estimular o 
desenvolvimento de trabalhos técnico 
científicos voltados ao diagnóstico, tra-
tamento e acompanhamento de indiví-
duos adultos com doença pneumocóci-
ca / PAC e o impacto da doença entre 
os profissionais de saúde, população e 
autoridades governamentais.

É importante que os profissionais de 
saúde médico-residente envolvidos com 
o diagnóstico, tratamento e acompanha-
mento da doença pneumocócica/PAC em 
indivíduos adultos sejam reconhecidos. 

Estavam aptos a participar médicos-
residente vinculados a programas nacio-
nais de residência e/ou especialização em 
pneumologia reconhecidos pelo MEC.

Os autores principais foram agraciados 
com inscrição, passagens e hospedagem 
para o congresso internacional ATS 2012. 

Outro importante prêmio outorgado 
no Congresso foi o Prêmio DPOC – Brasil 

2011, outorgado aos três melhores estu-
dos que envolveram e trouxeram conhe-
cimento sobre a situação atual da doen-
ça no Brasil. O intuito da SBPT com esta 
iniciativa é incentivar o desenvolvimento 
de projetos/trabalhos inovadores com 
relação a DPOC, permitindo o intercâm-
bio das boas práticas em seu manejo en-
tre os profissionais de saúde, população 
e autoridades governamentais. 

Puderam participar centros de tra-
tamento de pacientes portadores de 
DPOC, com trabalhos sobre programas 
voltados para o atendimento de DPOC, 
em nível local, municipal, regional, esta-

dual ou federal. Os projetos poderiam es-
tar relacionados ao diagnóstico, manejo 
e/ou acompanhamento dos pacientes, 
inéditos ou já em funcionamento.   

Os prêmios oferecidos aos melhores 
trabalhos foram de R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil reais) para o primeiro lugar; 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o 
segundo lugar, e R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) para o terceiro lugar.

O trabalho vencedor, “O impacto da 
interdisciplinaridade no manejo da 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
– DPOC”, veio de Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul.

Fernando Lundgren, à esquerda, com primeiro colocado do Prêmio DPOC

Marcela Amorim Alves recebe a 3ª colocação em Prêmio Médico Residente
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PRÊMIOS

Prêmio DPOC – Brasil 2011

10 lugar: o impacto da interdisciplinaridade no 

manejo da doença Pulmonar obstrutiva Crônica – 

dPoC – novo Hamburgo (rs)

CASSIA CINARA DA COSTA

PAULO JOSÉ ZIMERMANN TEIXEIRA

DANILO CORTOZI BERTON

CLAUDIA DENICOL WINTER

MARIA LÚCIA LANGONE MACHADO

RAFAEL MACHADO DE SOUZA 

DAVERSOM BORDIM CANTERLE

CAREN MELLO GUIMARÃES

ANA LUIZA ZIULKOSKI

  

20 lugar – respirar Vida - salvador (Ba)

GUILHARDO FONTES RIBEIRO

MARIANNA ALEGRO FONTES RIBEIRO

PATRIZIA ALLEGRO RIBEIRO

  

30 lugar - impacto da doença Pulmonar obstrutiva 

Crônica em Portadores de doença arterial Coronária 

aguda internados em Centro de referência de 

Cardiologia – recife (PE)

MARILIA MONTENEGRO CABRAL

PRISCILA EVARISTO DE CARVALHO

SILVIA POLIANA GUEDES ALCOFORADO COSTA

SUENNYA VALESKA GOMES BRITO

VANNÚCIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA

Prêmio Médico Residente 
“Doença Pneumocócica/PAC 
no adulto – Brasil 2011”
10 lugar: Perfi l de resistência antimicrobiana do 
strepcococcus pneumoniae para isolados de doença 
invasiva em hospital terciário (Porto alegre/rs)
ROBERTO GUIDOTTI TONIETTO 
FERNANDO OLIVERIA DAL SOCHIO
VIECENTE CAMERINI CAMARGO
JULIANA TONIETTO ZAMPIERI
ALINE ROSÉS SGARABOTTO
JOÃO GUILHERME BROCHADO GEIST
VANY ELISA PAGNUSSATTI
JOSÉ MIGUEL CHATKIN
 
20 lugar: situação Vacinal anti-pneumocócica 
em pacientes com dPoC (Porto alegre/rs)
ROBERTO GUIDOTTI TONIETTO 
DENISE ANTUNES PADILHA KROTH
VICENTE CAMERINI CAMARGO
IZADORA SANTOS SIMÕES PIRES
JOSÉ MIGUEL CHATKIN

30 lugar: associação entre Vacinação antipneumocócica 
e exacerbação da dPoC em hospital de referência 
estadual para doenças respiratórias (recife/PE)
MARCELA AMORIM ALVES 
  
40 lugar: Pneumonia adquirida na 
Comunidade e sepse (recife/PE)
CAROLINA DE FREITAS CAVALCANTE CARIBE 
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DEFESA PROFISSIONAL

Protesto contra planos  
será em 21 de setembro

Os médicos suspenderão 
durante 24 horas o 
atendimento dos planos 
que recusaram a negociar 
novos honorários

Em 21 de setembro, médicos de 
todo o país participarão de um 
protesto contra os planos de saú-

de. Desta vez, o alvo serão as operado-
ras que se recusaram a negociar a revi-
são dos honorários ou que apresenta-
ram propostas consideradas irrisórias. A 
paralisação de 24 horas ocorrerá em ní-
vel nacional, sendo um desdobramen-
to direto do ato de 7 de abril, quando 
houve mobilização nacional dos médi-
cos  contra os problemas observados 
na saúde suplementar. 

Nos estados, as Comissões de Hono-

rários Médicos – integradas por repre-
sentantes de diferentes entidades em 
nível local -, já trabalham pela definição 
dos planos-alvo do protesto de setem-
bro.  A escolha será feita com base no 
desempenho das negociações no âm-
bito estadual, sendo que uma lista com 
as empresas selecionadas será divulga-
da uma semana antes do protesto en-
tre os médicos da região. 

Na data, os médicos trabalharão 
normalmente. A única diferença é que 
apenas as consultas e procedimentos 
dos planos de saúde que não aceita-
ram negociar com a categoria serão 
suspensos durante 24 horas. Casos de 
urgência e emergência não serão atin-
gidos pela medida, sendo que os pro-
fissionais procurarão também avisar 
com antecedência os pacientes sobre 
o protesto. As remarcações dos aten-
dimentos serão feitas pelas empresas.

Reunião - Na primeira semana de se-
tembro, representantes de conselhos 
regionais de medicina, de sindicatos 
médicos, e de associações e socieda-
des de especialidades se encontra-
rão em Brasília, na sede do CFM, para 
acertar os detalhes da manifestação. 
Os médicos exigem das operadoras 
a revisão dos valores pagos por con-
sultas e outros serviços, tendo como 
parâmetro e referencia a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos (CBHPM). Também 
cobram o fim da interferência anti-
ética das operadoras na autonomia do 
profissional.  A reorganização da pró-
pria assistência suplementar também 
está na pauta dos profissionais. 

Legislação – A Comissão de Saúde 
Suplementar se reuniu em 23 de agos-
to para analisar e apresentar contribui-

Os médicos de São Paulo de-
ram início a uma suspensão do 
atendimento eletivo a planos de 
saúde por especialidade em 10 
de setembro. O protesto atende 
a uma deliberação de Assem-
bleia Estadual realizada em 30 
de junho, e vem acontecendo 
em esquema de rodízio. 

A pneumologia está prevista 
para parar de 21 a 23 de setembro.

Em São Paulo, 
suspensão de 
atendimento 

acontece desde  
10 de setembro

ções ao trabalho em desenvolvimento 
no âmbito da Câmara dos Deputados 
com o objetivo de definir novo mar-
co legal para a saúde suplementar 
no país, o que pode contribuir para 
o aperfeiçoamento da assistência, a 
maior transparência da gestão dessas 
empresas e eliminar distorções na re-
lação com usuários e profissionais. 

As propostas elaboradas pelas entida-
des médicas serão apresentadas à Sub-
comissão Especial criada para avaliar o 
sistema que se criou em torno dos servi-
ços prestados pelas operadoras e segu-
radoras de saúde suplementar. O relator 
do grupo é o deputado Luiz Henrique 
Mandetta (DEM-MS), que pretende ana-
lisar todas as sugestões encaminhadas, 
sendo que elas poderão ser incorpora-
das ao relatório preliminar, previsto para 
ficar pronto até 15 de setembro.

Fonte: AMB
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RESOLUÇÃO

Medicina do Sono é 
aprovada como área 
de atuação pelo CFM

AResolução do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
1973/2011, publicada no Di-

ário Oficial da União em 10 de agos-
to, cria três novas áreas de atuação 
médica: medicina do sono, medici-
na paliativa e medicina tropical.

A resolução n0 1.973/11 foi apro-
vada pelo CFM e já está em vigor 
desde a sua publicação.

 “A aprovação da área de atuação 
em medicina do sono pelo CFM é 

o resultado de um trabalho ético 
e habilidoso da SBPT juntamente 
com as demais sociedades envol-
vidas. Um novo cenário se apre-
senta e, sob esta nova perspectiva, 
o espaço que a pneumologia po-
derá ocupar dentro da medicina 
do sono será proporcional ao nos-
so interesse, comprometimento e 
competência”, afirma Simone Fa-
gondes, coordenadora da Comis-
são de Sono da SBPT. 
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NOTE E ANOTE

Belo Horizonte sedia 
Congresso da SBPT em 2012

Depois de 16 anos a  
cidade volta a se preparar  
para receber pneumologistas 
de todo o país

Em 1996, Belo Horizonte, capital de 
Minas Gerais, berço de grandes 
nomes da história da literatura e 

música brasileiras como Carlos Drum-
mond de Andrade e Milton Nascimen-
to, sediava o Congresso da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 
Escolhida para novamente receber os 
pneumologistas de todo o país no XXXVI 
Congresso da SBPT, Belo Horizonte já se 
prepara e revive a expectativa de mais 
este grande acontecimento.

Segundo Renato Maciel, presidente do 
Congresso, nestes quase 16 anos, a SBPT 
e a Sociedade Mineira de Pneumologia e 
Cirurgia Torácica cresceram e tiveram um 
progresso muito acentuado. Em 1996, o 
Congresso foi preparado para mil pessoas. 
Já para a edição de 2012, são esperados 
cerca de 3 mil pneumologistas do Brasil, 
além daqueles vindos de outros países da 
América Latina e de Portugal.

Renato informa que a grande presen-
ça de especialistas portugueses decor-
re do fato do congresso ser Luso-Brasi-
leiro. E assim como acontece com a So-
ciedade Portuguesa de Pneumologia, 
a SBPT também vem obtendo grande 

interação com a ALAT - Associação La-
tino Americana de Tórax.

“Como presidente do congresso 
devo ressaltar que estou recebendo o 
apoio amplo e irrestrito da diretoria da 
SBPT. Este fato é fundamental para o 
sucesso deste evento.” 

Comissão organizadora
A comissão científica é presidida por 

Ricardo Amorim Corrêa. As demais co-
missões ainda estão sendo formadas. 
Alguns convidados internacionais já fo-
ram contatados e confirmados.

“Também já  discutimos alguns as-
pectos da grade científica. Teremos um 
critério muito técnico ao escolher os 
temas e os conferencistas  convidados, 
para formar uma programação atraente 
e interessante”, adianta Maciel.

LoCaLização
Para o presidente do Congresso, a es-

colha da capital mineira foi muito opor-
tuna. Ele explica que a cidade é exce-
lente não só do ponto de vista logístico, 
mas também pelo conforto e receptivi-
dade que certamente serão oferecidos a 
todos os participantes.

“Nossa localização, no centro do país, 
com intensa malha aérea, facilita a logísti-
ca a partir de qualquer região. Sem falar no 
jeitinho mineiro de receber”, completa.

Realizado em 23 de agosto, 
durante o VIII Congresso Bra-
sileiro de Asma, IV Congresso 

Brasileiro de DPOC e IV Congresso 
Brasileiro de Tabagismo, em Porto 
de Galinhas (PE), o exame de sufici-
ência para obtenção do Título de Es-
pecialista em Pneumologia de 2011 
resultou em 23 novos especialistas. 
Confira a relação dos aprovados.

• Alessandra Hofstadler Fleig

• Carlos Augusto Abreu Alberio

• Carolina Montemór Soares Messina

• Caroline Nappi Chaves

• Cássio Rafael de Melo

• Daniel Antunes Silva Pereira

• Deborah Madeu Pereira

• Felipe Silva Vieira

• Fernanda Datri Baccelli

• Fernando Bin Teixeira

• Filipe Farias Teixeira

• Guilherme Zimmerer Lorentz

• Josiane Chiesorin Vaine Marchioro

• Laura Fonseca Queiroz

• Leandro Cesar Salviano

• Lilian Rech Pasin

• Luiz Renato Cardinalli Breviglieri

• Maurício Sousa de Toledo Leme

• Michelle Cailleaux Cezar Ferreira

• Olivia Meira Dias

• Paola Oliveira Cavalcante

• Paulo Roberto Tonidandel

• Renata Xavier Baldow

Divulgada 
lista de novos 
especialistas
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PESQUISA

Futuros médicos ignoram riscos 
do tabagismo, diz pesquisa
Estudo revela que 
jovens universitários, 
que sonham em salvar 
vidas, não se preocupam 
com sua própria saúde 
aderindo ao tabagismo

E studo sobre a prevalência do 
tabagismo em universitários da 
área de saúde, realizado na ci-

dade de Passo Fundo, no estado do 
Rio Grande do Sul, apontou ainda um 
alto índice de tabagismo entre os fu-
turos médicos, revelando a urgente 
necessidade de estratégias preventi-
vas e de cessação do tabagismo mais 
eficazes para os jovens brasileiros, 
particularmente os que se preparam 
para as profissões da saúde.

Em 2007, 316 alunos – com em média 
22 anos de idade - da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Passo Fundo 
participaram do estudo respondendo 
a um questionário com perguntas so-
bre o consumo e atitudes relacionadas 
ao tabagismo e foram classifi cados em 
fumantes diários, fumantes ocasionais, 
ex-fumantes e não-fumantes. 

Luiz Carlos Corrêa da Silva, profes-
sor-titular de Pneumologia da Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
Passo Fundo, é um dos responsáveis 
pelo estudo que apontou que 5,1% 
dos pesquisados eram fumantes diá-
rios e 11,2% eram fumantes eventu-
ais; sabe-se que estes últimos terão 
mais de 50% de chance de se torna-
rem fumantes diários.

“A prevalência é relativamente baixa 
em comparação com outras faculda-
des de medicina do país e do exterior, 
mas nossa expectativa seria de que 

nenhum acadêmico de Medicina atu-
almente fumasse mais, uma vez que 
sua opção profissional e seu acesso 
às informações sobre os riscos do ta-
bagismo são crescentes nos últimos 
anos”, explica Luiz Carlos.

Para ele, especialmente no caso de 
jovens universitários da área da saú-
de, falta no processo educativo maior 
incorporação de atitudes e mais atu-
ação de campo junto à população. 
Além da falta de políticas públicas, 
Luiz Carlos afirma que existem outros 
fatores que acabam incentivando 
principalmente jovens e adolescen-
tes ao hábito de fumar. 

“A indústria já percebeu que o ado-
lescente tem grande vulnerabilidade 
e fez dele um de seus principais fo-
cos de negócio na promoção do ta-
bagismo”, afirma. 

Para reverter o quadro, o professor 
aponta algumas sugestões. A 
maioria delas é referente à 
indústria de tabaco e à 
política que vem sen-
do aplicada sobre o 
assunto até então. 

“É preciso, em 
primeiro lugar, 
comprometer 
mais o setor 
político, que 
ainda está mui-
to dependente 
da indústria do 
tabaco. Uma das 
principais medidas 
será aumentar os 
preços dos produtos 
derivados do tabaco”. 

Ainda sobre políticas pú-
blicas, ele sugere “estabelecer 

com mais consistência a política de 
proteção aos não fumantes, particu-
larmente as crianças“. 

Outras medidas fundamentais são 
campanhas educativas aplicadas sis-
tematicamente para a população, que 
precisa de informação sobre o assunto.

“O governo precisa reconhecer, de 
uma vez por todas, que o risco de 
adoecimento do tabagista é muito 
elevado, e a conta a ser paga futura-
mente é sempre superior a qualquer 
arrecadação”, alerta.

“O Brasil aderiu à Convenção Qua-
dro da OMS – o maior Tratado Inter-
nacional para Controle do Tabagismo 
– como política de Estado, e isto pre-
cisa ser assumido efetivamente pelas 
lideranças como uma obrigação do 
setor político para com os cidadãos 
brasileiros”, finaliza.
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ACONTECE

Nos dias 17 e 18 de junho, Goiânia 
foi sede do PEC da SBPT com o tema 
DPOC, que recebeu o palestrante 
Aquiles Camelier. O PEC contou com 

Corrida e PEC agitam Goiânia

XI Congresso Mineiro de Pneumologia

a presença de mais de 30 inscritos. 
Também na capital Goiana, aconte-

ceu em 29 de agosto  a 6ª edição do 
Largue o Cigarro Correndo. O evento 

Aconteceu em Belo Horizonte, de 11 a 
13 de agosto, o XI Congresso Mineiro de 
Pneumologia, que acolheu o I Congres-
so Mineiro de Pneumologia Pediátrica, 
sob a presidência de Valéria Maria Au-
gusto e coordenação científica de Luiz 
Fernando Ferreira Pereira. 

De acordo com a presidente do even-
to, com 431 participantes e mais de 100 
trabalhos inscritos, o Congresso reuniu 

José Roberto Jardim recebe 
homenagem de Valéria Maria AugustoDiretoria da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica

esportivo que faz parte das ativida-
des do Dia Nacional de Combate do 
Fumo, foi coordenado por Marcelo 
Rabahi, da Faculdade de Medicina 
da UFG, presidente da Comissão de 
Tuberculose da SBPT. 

A corrida, que contou com o apoio 
da SGPT, recebeu a participação de 
quase 1000 pessoas, que aproveitaram 
as várias atividades durante a manhã 
do domingo. A inovação neste ano foi 
a maratoninha para as crianças, que 
atraiu várias famílias para uma verda-
deira celebração à saúde. 

Ex-fumantes estiveram identifica-
dos durante este dia, utilizando cami-
sa de cor diferente, com a mensagem 
nas costas “Eu Larguei”.

alto nível científico, congraçamento pra-
zenteiro e oportunidade de contatos que 
satisfez à grande maioria de seus partici-
pantes. Também estiveram prestigiando 
o evento Roberto Stirbulov, presidente 
da SBPT, além de outros conferencistas 
de renome de diversas regiões do país. 

Os convidados internacionais, Gusta-
vo Rodrigo, do Uruguai, falando sobre 
asma; e Nick H. Kim, dos Estados Unidos, 

que falou sobre tromboembolismo crô-
nico e seu tratamento clínico e cirúrgico; 
contribuíram para enriquecer o conteú-
do do congresso. 

“As homenagens a Sílvio Paulo Pereira, 
cirurgião torácico que criou o Grupo de 
Transplante Pulmonar em Minas Gerais, e 
a José Roberto Jardim, grande referência 
para a pneumologia mineira, deram o to-
que de emoção ao evento”, afirma Valéria.
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FIQUE POR DENTRO

Atividades recentes relacionadas 
a Doenças Ambientais 

e Ocupacionais da SBPT

Frente a uma crescente demanda de 
informações, questionamentos e proble-
mas relacionados à Leitura Radiológica, 
ofi ciou-se, em 2007, ao Ministério do Tra-
balho e Emprego, uma solicitação de im-
plantação de um exame de profi ciência, 
assim como de melhoria nas instruções 
da NR7, no que se refere à prática da Lei-
tura Radiológica periódica. O Ministro do 
Trabalho e Emprego designou a forma-
ção de um Grupo de Trabalho, coorde-

Leitura Radiológica das Pneumoconioses Portarias 223 
e 236 (2011) do Ministério do Trabalho e Emprego

Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Torácica faz 
planos para o futuro

nado por Eduardo Algranti, da FUNDA-
CENTRO, para discutir e apresentar uma 
proposta de adequações da NR7. 

Formou-se um Grupo de Trabalho 
(GT), composto por Mário Parreiras 
de Faria (Ministério do Trabalho e Em-
prego), Hermano Albuquerque Castro 
(Ministério da Saúde), Ericson Bagatin 
(SBPT), João Paulo Matushita (Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem), Zuher Handar (Associa-
ção Nacional de Medicina do Trabalho), 
Eduardo Mello De Capitani (Disciplina 
de Pneumologia da Faculdade de Ci-
ências Médicas/UNICAMP), Ana Paula 
Scalia Carneiro (Centro de Referência 
Estadual em Saúde do Trabalhador, Fa-
culdade de Medicina/UFMG), além de 
dois representantes técnicos brasileiros 
com certifi cação pelo National Institu-
te for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) – Leitores B – e experiência 
com treinamentos em Leitura Radioló-
gica das Pneumoconioses.

Em novembro/2010 o GT encaminhou 
ao MTE uma proposta de edição de Ane-
xo à Tabela II da NR-7, esclarecendo sobre 
a realização de radiografi as periódicas de 
tórax e a prática de Leitura Radiológica, 
incluindo diretrizes e condições mínimas 
para radiografi as digitais. Foi aprovada e 
publicada em duas Portarias Ministeriais.

As portarias ministeriais 223 e 226 po-
dem ser consultadas, respectivamente,  
nos endereços: http://portal.mte.gov.
br/data/files/8A7C812D2E7318C801
2FDB45D3721788/p_20110506_223.
pdf e http://portal.mte.gov.br/data/
files/8A7C812D308E21660130D22F08
827EB8/p_20110610_236.pdf

De 9 a 12 de agosto, foi reali-
zado o 20 Curso Avançado de 
Leitura Radiológica das Pneumo-
conioses, na FUNDACENTRO/SP, 
que contou com a presença de 
palestrantes/monitores nacio-
nais (Eduardo Algranti e Eduardo 
Mello de Capitani) e estrangei-
ros (Igor Fedotov, OIT, Genebra; 
Yukinori Kusaka, Universidade 
de Fukui, Japão; e Koichi Honma, 
Universidade de Dokkyo, Japão). 

Participaram do treinamento 12 
colegas, vindos de 6 estados brasi-
leiros. Ao fi nal, os participantes fo-
ram submetidos ao exame de cer-
tifi cação AIR-Pneumo, que envolve 
a interpretação de 60 radiografi as 
de tórax. O exame é corrigido na 
Universidade de Fukui, no Japão. Os 
resultados devem ser disponibiliza-
dos no fi m do ano.

20 Curso Avançado de 
Leitura Radiológica 

das Pneumoconioses e 
Certifi cação AIR-Pneumo

Informe SBCT

A Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Torácica está cheia de novida-
des para os próximos meses. Para 
os dias 10 a 12 de novembro, a 
Sociedade organiza o Congresso 
de Trauma do Rio de Janeiro, em 
conjunto com o Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões (CBC) e Sociedade 
Brasileira de Atendimento Inte-
grado ao Traumatizado (SBAIT ).

O evento é voltado a profissio-
nais de saúde, jovens médicos e 
estudantes que se dedicam ao 
trauma e necessitam de treina-
mento e atualização de forma 
continuada. O evento contará 
com mesas redondas, cursos, 
sessões interativas e apresenta-
ção de trabalhos científicos com 
o objetivo de colaborar na qua-
lificação desses profissionais de 
forma adequada para oferecer 
segurança no atendimento aos 
pacientes politraumatizados.

Mais informações sobre o even-
to no site http://www.jz.com.br, 
ou pelos telefones (41) 3232-4714, 
(21) 2286-2846 ou (11) 3787-0905.

De acordo com Roberto Saad 
Junior, presidente da SBCT, a en-
tidade também vem participan-
do ativamente da formatação da 
grade científica do próximo Con-
gresso da SBPT, bem como ini-
ciou os trabalhos de organização 
do XVIII Congresso da SBCT, que 
será realizado em 2013.

Por fi m, a Sociedade avalia os re-
sultados de seu 10 Curso à Distân-
cia em Cirurgia Torácica , realizado 
recentemente.
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COMISSõES

A 
Comissão de Pleura está elabo-
rando o Manual de Diagnósti-
co e Tratamento das Doenças 

Pleurais da SBPT. De acordo com Cyro 
Teixeira da Silva Junior, coordenador da 
Comissão, a previsão é de entrega de 
todos os originais até o final de outu-
bro, para edição. 

Até o momento foram solicitados os 
seguintes temas: conduta geral para 
diagnóstico da causa da síndrome do 
derrame pleural; imagem; repercussões 
funcionais pulmonares da síndrome do 
derrame pleural; toracocentese e bióp-
sia pleural fechada com agulha;  anti-
coagulantes e preservação do líquido 
pleural; preservação de tecido pleural; 
critérios bioquímicos para classificar 
transudatos e exsudatos pleurais; novo 
critério bioquímico para classificar tran-
sudatos e exsudatos pleurais; citopato-
logia dos derrames pleurais benignos; 
citopatologia dos derrames pleurais 
malignos; indicações de análise de cito-
metria de fluxo no líquido pleural; histo-
patologia das doenças pleurais benig-
nas e malignas; diagnóstico laboratorial 
do derrame pleural tuberculoso;  trata-
mento do derrame pleural tuberculoso; 
derrame pleural eosinofílico; derrames 

Manual de Diagnóstico e  
Tratamento das Doenças Pleurais

pleurais malignos; derrames pleurais 
paramalignos; marcadores tumorais; 
mesotelioma pleural; derrames pleu-
rais parapneumônicos complicados e 
não complicados; tratamento cirúrgico 
do empiema pleural; antibioticoterapia 
nos empiemas pleurais; derrame pleural 
pós-injúria cardíaca; quilotórax e pseu-
doquilotórax; derrame pleural induzido 
por drogas; infecções pleurais atípicas; 
derrame pleural pós tromboembolismo 
e infarto pulmonar; pneumotórax; pleu-
rodese;  toracoscopia e derrame pleural 
de origem indeterminada. 

“A Comissão de Pleura e a SBPT vêm 

tendo o privilégio de receber a colabo-
ração de vários colegas com trabalhos 
publicados no Brasil e no exterior sobre 
cada tema selecionado. Todos, sem ex-
ceção, aceitaram a tarefa com entusias-
mo”, revela Cyro.

Segundo o coordenador, a maioria 
dos arquivos já foram entregues. Caso 
algum associado da SBPT tenha inte-
resse em colaborar com algum outro 
tema específico sobre diagnóstico e 
tratamento das doenças pleurais, a 
Comissão está à disposição até a pri-
meira semana de novembro para aná-
lise e viabilidade do tema proposto.
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EVENTOS

gradE FUnção 2011

DATA CURSO LOCAL INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES

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

PEC - Programa dE EdUCação ConTinUada Em PnEUmoLogia E TisioLogia

DATA CURSO LOCAL INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES

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

Os Programas de Educação Conti-
nuada em Pneumologia e Tisiologia – 
PEC 2011 têm sido um grande suces-
so em todo o país. Até o final de agos-
to, foram 9 cursos de pneumonias, 
DPOC, asma, sono, doenças intersti-
ciais, infecções respiratórias, imagem 
e tuberculose, nos municípios de Te-
resina (PI), Ipatinga (MG), Belém (PA), 
Brasília (DF), Recife (PE), Maringá (PR), 
Salvador (BA) e Fortaleza (CE), reunin-
do quase 400 participantes. 

Até o final do ano ainda receberão 
o Programa especialistas de Vitória 
(ES), Manaus (AM), Curitiba (PR) e 
Cuiabá (MT ). 

Atualização ao alcance de todos 

PEC em Goiânia, realizado em junho
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NACIONAIS
8 a 12 de outubro 
13º Congresso Brasileiro de 
Pneumologia Pediátrica
Local: Salvador, BA
Organização: Ekipe de Eventos
Tel: (41) 3022-1247 
marci@ekipedeeventos.com.br

17 a 20 de novembro
XIV Congresso Paulista de 

Pneumologia e Tisiologia
Local: Centro FeComércio de Eventos - SP
Organização: Cerne Consultoria de Eventos
Tel: (11) 3812-4845
atendimento.cerne@uol.com.br

INTERNACIONAIS
22 a 27 de outubro 
CHEST 2011
Local: Honolulu, Havaí, Estados Unidos
Informações: www.chestnet.org
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