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EDITORIAL

Boas perspectivas para 2012
Iniciaremos o próximo ano com perspectivas
concretas e novidades para todos os envolvidos
direta e indiretamente com a Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). Hoje, nossa
realidade é diferente, adquirimos maturidade
conjunta e, além do investimento crescente na
profissionalização da entidade, outros desafios são
colocados para todos nós, da SBPT, como aprimorar
os projetos da sociedade e reforçar o papel da
especialidade dentro dos setores de saúde.
Atualmente, a SBPT tem um perfil diferente e
mais mudanças ocorrerão a partir de agora. Temos
2.925 sócios ativos e, para aprimorar o trabalho
da entidade e atender nossas necessidades, a
nova sede, em Brasília (DF), dobrará de tamanho
em busca de melhoria dos nossos compromissos
com associados e funcionários da SBPT. Com
isso, teremos mais espaço para oferecer um
atendimento de qualidade e adequar a estrutura
ao devido crescimento da SBPT.
Na nova sede, que será mudada ainda no
primeiro semestre de 2012, e é fruto de um
trabalho conjunto de médicos e profissionais da
SBPT, teremos áreas específicas para informática
(TI), sala para o Jornal de Pneumologia e outra para
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o arquivo de documentos. O endereço é muito
bem localizado e, quando for inaugurada, todos
estarão devidamente informados.
Além disso, muitas outras ações continuam
em andamento junto da SBPT e contamos com a
colaboração de todos para oferecer o que há de
melhor para o exercício da medicina e sobretudo
da pneumologia no Brasil. O novo estatuto da
SBPT, organização dos nossos eventos, prontuário
eletrônico, campanhas de conscientização
e prevenção de doenças respiratórias são as
principais atividades que desenvolvemos hoje.
Para realizar isso e muito mais dependemos de
dedicação coletiva e nossa diretoria está altamente
empenhada em promover a entidade da melhor
forma possível. Em todo o país buscamos uma
atuação bem focada na saúde respiratória e a
participação efetiva de todos os pneumologistas
é fundamental para tornar a especialidade ainda
mais referência para toda a saúde.

Um abraço,
Roberto Stirbulov - Presidente da SBPT
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DIRETORIA FINANCEIRA

Balanço 2011

Doutora Elizabeth Rosa e Silva
Total de sócios
Sócios quites 2011
Sócio inadimplentes 2011

2.925
2.280
604

100%
78%
21%

Prezados Sócios,
Recebemos a Tesouraria da SBPT em novembro de
2010 com R$ 1.205.581,92, já considerando neste valor
os 50% de repasse do lucro do Congresso Brasileiro,
realizado em Curitiba.
Nossas fontes de receitas proveem de anuidades
(22%), de lucro dos congressos (25%), de patrocínios
(34%), de anúncios no JBP (10%) e de inscrição nos cursos
(8%) – entre os quais Curso de Doenças Intersticiais,
Curso de Atualização e o Curso de Circulação Pulmonar.
Contamos atualmente com cerca de 3.000 sócios, dos
quais 78% estão em dia com a anuidade/2011.
As despesas ordinárias da entidade incluem
salário dos funcionários, encargos sociais, benefícios
e manutenção da sede; serviços contábeis, assessoria
de comunicação, assessoria jurídica; gráficas e correio;
edição do Jornal de Pneumologia e manutenção do site.
Temos desembolsos também com reuniões da
Diretoria (foram 13 neste ano), uma reunião da Diretoria com
Presidentes de Comissões e Departamentos, uma reunião
da Diretoria com representantes do Ministério de Saúde,
para o Controle da Tuberculose; uma reunião de Diretoria
com representantes das especialidades de Psiquiatria,
Neurologia, Otorrino e Associação Brasileira do Sono a fim
de traçar metas para elaboração da prova e conferir título de
Especialização em Medicina do Sono e duas reuniões dos
membros da Comissão Fiscal em Brasília.
Reunimo-nos, também, em São Paulo, com
os patrocinadores, quando foi apresentado nosso
programa para o ano de 2012, incluindo PECS, Cursos

e Congressos. A SBPT tem ainda despesas com o apoio
aos Congressos Estaduais e presença em posses de
diretorias estaduais.
O Congresso Brasileiro de Asma foi planejado,
organizado e administrado pela SBPT. Foi o primeiro
realizado pela entidade sem contrato de empresas
organizadoras. Isto pouco a pouco nos tem dado a
segurança para não só administrarmos os congressos,
mas para, quem sabe, no futuro criarmos nossa agência
de turismo. Dessa forma tem sido possível oferecer ao
sócio que não pode comparecer aos eventos o acesso
online aos tópicos dos congressos.
Ainda em 2011 solicitamos uma avaliação do
desempenho dos funcionários, que serviu de base para
adequar os salários com as atividades exercidas.
Como noticiado no SBPT News, fizemos uma avaliação
do movimento financeiro da SBPT ao longo dos últimos
cinco anos. Este material está à disposição do associado.
Vendemos neste ano a nossa sede e compramos
um imóvel com área maior e localização central, em
Brasília. O saldo da venda será usado na reforma do
prédio para adequá-lo às necessidades da SBPT.
Para o Congresso Brasileiro 2012, em Belo
Horizonte, negociamos patrocínios com valor
aproximado de R$ 3 milhões, dos quais 30% já estão
assegurados com contratos assinados.
Nossos desafios são enormes, mas nunca é demais
lembrar que o sócio tem o direito de reclamar, de pedir
explicações e de requerer revisões. A sociedade é de
todos e devemos representar o interesse de todos.
Feliz 2012 para todos.

xolAir® - omalizumabe, Formas farmacêuticas e apresentações: pó para solução injetável – via subcutânea. cada frasco-ampola de xolAir® contém 150 mg de omalizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado farbricado a partir de uma linha
celular de mamíferos. xolAir® reconstituído contém 125 mg/ml de omalizumabe (150 mg em 1,2 ml). indicações: xolAir® é uma imunoterapia inespecífica anti-igE indicada para adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade) com asma alérgica
persistente moderada a grave, cujos sintomas são inadequadamente controlados com corticosteróides inalatórios. Posologia: uma a 3 injeções de75-375 mg s.c. a cada duas ou quatro semanas de acordo com o peso corpóreo e nível sérico basal de
igE. contraindicações: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto. interação medicamentosa: Enzimas do citocromo P450, bombas de efluxo e mecanismos de ligação protéica não estão envolvidos no clearance
de omalizumabe; embora exista um pequeno potencial de interações droga-droga. nenhum estudo de interação com droga formal ou vacina foi desempenhado com xolair®. não há razão farmacológica para se esperar que medicações comumente
prescritas usadas no tratamento da asma irão interagir com omalizumabe. Precauções/advertências: não é indicado para o tratamento de exacerbações da asma aguda, broncoespasmo agudo ou status asmaticus; não se deve interromper o uso de
corticosteróides de forma abrupta. deve-se ter precaução no uso em pacientes com insuficiência renal ou hepática, pacientes com doenças autoimunes e condições mediadas por imuno-complexos. pacientes com alto risco de infecções parasitárias.
Pacientes com diabetes mellitus, síndrome de malabsorção a glicose-galactose, intolerância a frutose ou deficiência sacaroseisomaltose devem ser advertidos de que uma dose de xolAir® de 150 mg contém 108 mg de sacarose. Podem ocorrer reações
alérgicas local ou sistêmica, incluindo anafilaxia. Precaução na gravidez e lactação. reações adversas: as reações adversas
graves/raras incluem: angioedema, reações anafiláticas e outras condições alérgicas, broncoespasmo. Efeitos adversos graves
adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: angeíte granulomatosa alérgica, trombocitopenia idiopática grave. As reações adversas mais comuns são: dor no local da injeção, edema, eritema, prurido e cefaléia. os efeitos adversos
incomuns são: tontura, sonolência, parestesia, síncope, hipotensão postural, avermelhamento, faringite, tosse, náusea, diarreia,
sinais e sintomas de dispepsia, urticária, rash, fotosensibilidade, aumento de peso, fadiga, braços inchados, sintomas de gripe. os
efeitos adversos raros são: infecções parasitárias, laringoedema. outros efeitos adversos adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: alopecia, artralgia, mialgia e inchaço das articulações. Antes de prescrever consulte a bula completa do produto. “Atenção diabéticos: contém açúcar.” reg. ms. 1.0068.0983. vEndA sob PrEscriçÃo mÉdicA. uso rEstrito A HosPitAis. informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao departamento médico da novartis.
referência bibliográfica: 1. Humbert m, beasley r, Ayres J et al. benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe
persistent asthma who are inadequately controled despite best available therapy (GinA 2002 step 4 treatment): innovAtE. Allergy
2005, 60: 309-16. AnúnCIo destInAdo exClusIvAmente à ClAsse médICA.
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AcEssE: www.PortAl.novArtis.com.br/xolAir

mAtEriAl Produzido Em mArço/2011.

Contraindicação: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto.
Interação medicamentosa: Enzimas do citocromo P450, bombas de efluxo e mecanismos de ligação protéica não estão envolvidos no clearance de omalizumabe.
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A SEDE DA SBPT EM BRASÍLIA

Um pouco da nossa história
A SBPT tem sede em Brasília desde outubro de
1980, após o Congresso Brasileiro ocorrido em Fortaleza
(CE), quando o doutor Abner Cavalcanti Brasil presidia a
entidade no biênio 1980-1982.

presidente era o doutor José Manoel Jansen. No ano
seguinte, agora com saldo do Congresso Brasileiro de
Asma, realizado em Brasília, e novamente presidido
pelo doutor Laércio Valença, foi adquirida a quarta sala.

Inicialmente, a SBPT ocupava uma sala no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco O, em uma área cedida
pelo Ministério da Previdência Social em regime de
comodato. Naquela época tínhamos 870 sócios e 42%
estavam com sua anuidade em dia.

Apesar de estar no mesmo prédio, as salas não
eram conjuntas. Após permutas sucessivas, os quatro
espaços foram aglomerados e, em 2002, depois de
reformada, a sede atual foi inaugurada, com o doutor
Luiz Carlos Corrêa da Silva na presidência da SBPT.

No biênio seguinte (82-84), a sede passou para
uma sala da Associação Brasileira de Odontologia, na L2
Sul. Relatórios daquela época registram a necessidade
de uma sede permanente.

No entanto, com o crescimento e a
profissionalização da SBPT (hoje somamos 2.925 sócios
– dos quais 2.280 ou 78% do total, com a anuidade 2011
em dia) o espaço de 130 metros quadrados - tornouse insuficiente para as nossas necessidades, razão pela
qual uma sala e uma vaga de garagem foram alugadas.

Na gestão seguinte (1984-1986) a SBPT passou
a ocupar uma sala da Associação Médica de Brasília.
Finalmente, em 1992, foram compradas duas salas
no Edifício Talento, 714/914 Sul, diretamente da
Construtora Tartuce. O prédio era na época recéminaugurado e as salas foram adquiridas com o saldo
do Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia,
ocorrido em Brasília, cujo presidente era o doutor Laércio
Valença, que em seguida assumiu a presidência da
entidade. Naquela época, como lembram os veteranos,
o presidente do Congresso assumia a Sociedade no
biênio seguinte.
Em 1998, uma terceira sala foi comprada com
o saldo do congresso brasileiro ocorrido no Rio, cujo

Com o passar dos anos ocorreu uma valorização
crescente do imóvel da sede, que foi vendida em
setembro de 2011 por R$ 10.000,00 o metro quadrado.
Com o dinheiro, foi comprado outro imóvel com 206
metros quadrados - e três garagens na área central de
Brasília, próximo à rede hoteleira sul. O saldo restante
da compra (R$ 250.000,00) será usado para reforma do
imóvel e adequação às necessidades da SBPT.
Estamos trabalhando para comemorar, em seis
meses, prazo estipulado para a desocupação do imóvel
atual, com todos os sócios da SBPT, a inauguração do
novo espaço.

JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA

Número recorde de artigos
Carlos R. R. Carvalho – editor

Durante 2011, o J Bras Pneumol manteve sua
periodicidade bimestral e, devido à visibilidade do
jornal, passamos a receber um número maior de artigos
tanto de pesquisadores brasileiros quanto do exterior.
Já foram submetidos, até a metade de novembro, 305
manuscritos. Se mantida essa média até o final do ano,
devemos avaliar cerca de 350 trabalhos para eventual
publicação. Como saíram neste ano, incluindo o
número de dezembro, 78 Artigos Originais, 12 Artigos
de Revisão, 6 Relatos de Caso, 18 Cartas ao Editor, além
de 11 Editorias, chegamos a uma taxa de rejeição de
60% dos manuscritos enviados.
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Todo o Corpo Editorial, principalmente os Editores
Executivos e Editores Associados, fez um trabalho de
excelente qualidade na análise dos artigos enviados.
Quero ressaltar, também, o importante e fundamental
trabalho voluntário e anônimo realizado pelos nossos
revisores.
Todos, sem exceção, têm contribuído com
sugestões e correções para a melhoria da qualidade
das publicações. Assim, estamos esperando pelo nosso
primeiro Fator de Impacto, previsto para ser liberado no
início de 2012 e que iniciará um novo momento para o
Jornal Brasileiro de Pneumologia.
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• Reduz em 57% as exacerbações
3
em comparação com formoterol+budesonida.
• A opção terapêutica segura,
1,4
inclusive para crianças de 4 a 11 anos.
• É a terapia combinada que

provou alcançar e manter
o controle da asma definido

pelo GINA.
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Spray:
25/50 mcg
25/125 mcg
25/250 mcg
2 aplicações
2 vezes ao dia.

2

Diskus:
50/100 mcg
50/250 mcg
50/500 mcg
1 aplicação
2 vezes ao dia.

DPOC

• Melhora a qualidade de vida
vs. tiotrópio.6
• Reduz em 52% o risco de
mortalidade vs. tiotrópio.6
• Melhora a qualidade de vida,

reduz a mortalidade e a
progressão da DPOC, inclusive
em pacientes moderados.7,8,9

Referências bibliográficas: 1. SERETIDE® Spray (xinafoato de salmeterol/propionato de fluticasona). Bula do produto. 2. SERETIDE® Diskus (xinafoato de salmeterol/
propionato de fluticasona). Bula do produto. 3. DAHL, R et al. EXCEL: A randomised trial comparing salmeterol/fluticasone propionate and formoterol/budesonide combinations
in adults with persistent asthma. Respir Med, 100(7): 1152-62, 2006. 4. KRAMER, JM. Balancing the benefits and risks of inhaled long-acting beta-agonists - the influence
of values. N Engl J Med, 360(16): 1592-5, 2009. 5. BATEMAN, ED et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study.
Am J Respir Crit Care Med, 170(8): 836-44, 2004. 6. WEDZICHA, JA et al. The prevention of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations by salmeterol/fluticasone
propionate or tiotropium bromide. Am J Respir Crit Care Med, 177(1): 19-26, 2008. 7. CELLI, BR et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in
chronic obstructive pulmonary disease: results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med, 178(4): 332-8, 2008. 8. CALVERLEY, PMA et al. Salmeterol and fluticasone
propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med, 356(8): 775-89, 2007. 9. JENKINS, CR et al. Efficacy of salmeterol/fluticasone propionate
by GOLD stage of chronic obstructive pulmonary disease: analysis from the randomised, placebo-controlled TORCH study. Respir Res, 10(1): 59, 2009.

O uso de Seretide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.
Aconselha-se cautela ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex., cetoconazol).
Material de distribuição exclusiva para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula e da monografia
do produto, antes da prescrição de qualquer medicamento. Mais informações à disposição, sob solicitação ao Serviço de Informação Médica (0800 701 2233
ou www.sim-gsk.com.br).
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PRESIDENTE DO SBPT 2012

(XXXVI Congressso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, VII Congresso Luso-Brasileiro
de Pneumologia e XII Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória)
Doutor Renato Maciel
Participamos de reunião com os coordenadores
de Departamentos e Comissões da SBPT, em janeiro
de 2011, e ouvimos individualmente planos, sugestões
e reivindicações de todos. Na mesma oportunidade,
discutimos espaço na grade, nomes de convidados
internacionais mais destacados, desejo de curso précongresso e inclusive o formato das atividades a serem
desenvolvidas no evento.

O associado conta com um canal permanente, onde
pode apresentar sugestões. Estamos sempre ouvindo
os associados em todas as ocasiões possíveis para
analisar, ponderar e anotar as sugestões apresentadas.
Fizemos contatos com os presidentes da ATS, ACCP, ERS
e ALAT com vistas à participação destas entidades no
nosso congresso, inclusive com o envio por cortesia de
conferencistas em áreas de nossa escolha.

Na reunião de Diretoria da SBPT, ocorrida em julho,
apresentamos um projeto do congresso que foi ampla e
democraticamente debatido. Anotamos também todas
as propostas apresentadas.

Participamos da reunião da SBPT com os
representantes da indústria farmacêutica, realizada
em São Paulo, para mostrar o evento e discutir suas
respectivas participações.

Nosso site ganhou um espaço para que o associado
pudesse se manifestar, enviando sugestões e temas de
interesse a serem abordados no evento. Em conjunto
com o diretor científico do congresso, trabalhamos na
definição das normas para envio e apresentação de
temas, que serão levadas para apreciação na próxima
reunião da Diretoria da SBPT.

Nunca é demais lembrar que a efetiva contribuição
e apoio de todos os membros da diretoria da SBPT são
fundamentais para que o nosso próximo congresso seja
um acontecimento que agrade aos nossos associados.

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E DEFESA PROFISSIONAL

Diretoria de Divulgação altera periodicidade do SBPT News
Doutor Adalberto Sperb Rubin

O SBPT News, boletim periódico de divulgação
das informações da SBPT para seus associados, passou
a ser semanal. Seu novo formato traz um modelo
com destaque para os eventos científicos e notícias
publicadas na imprensa, além de atividades da diretoria
e informações úteis ao exercício da pneumologia.
O site da SBPT recebeu um novo layout, que
contempla ainda remodelamento estético e facilitação
de leitura nas diversas plataformas da web.
Destinado ao público leigo, criamos o Espaço
Saúde Respiratória. Este espaço reúne informações
relevantes na área da pneumologia, visando a uma
orientação didática e clara de assuntos envolvidos com
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a manutenção da saúde respiratória e prevenção das
principais doenças de nossa especialidade.
Divulgação das principais atividades de nossos
congressos por meio do SBPT News Extra. Durante o
Congresso de Asma, DPOC e Tabagismo, o associado
teve acesso às principais informações científicas e
sociais deste evento divulgadas através deste boletim
por e-mail.
Criamos protocolos de divulgação de eventos
de entidades médicas para informar aos nossos
associados. Desta forma, a SBPT normatiza de que
maneira serão feitas diversas solicitações de divulgação
para sociedades estaduais ou mesmo nacionais de
outras especialidades.
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DEFESA PROFISSIONAL

Defesa Profissional cria diretoria das sociedades estaduais associadas
Criamos a Diretoria de Defesa Profissional das
sociedades estaduais associadas. Com a colaboração
das entidades estaduais de pneumologia, criamos o
cargo de diretor de Defesa das Sociedades Estaduais
nas associações que ainda não possuíam esta função.
Desta forma, o acesso do associado, assim como a
solução de suas demandas profissionais ganhou mais
agilidade com o maior conhecimento das diferentes
realidades estaduais.
Uma consultoria foi contratada para formulação
de nova portaria SUS para a área de pneumologia.
A empresa vai buscar a atualização de valores para
atividades e procedimentos pneumológicos junto
ao Ministério da Saúde, criando também uma
remuneração extrateto para as instituições onde são
realizados procedimentos de alta complexidade.

O Congresso de Porto de Galinhas sediou o
Fórum de Defesa Profissional. Nesse evento, os
membros da diretoria da SBPT e diretores de defesa
profissional das sociedades estaduais reuniram-se
pela primeira vez para debater o assunto e apresentar
as experiências nacionais sobre o tema.
O site da SBPT dispõe de um Fórum da SBPT.
Neste espaço, onde o associado se cadastra e acessa
as mensagens e discussões em questão, foi criado
por meio de sugestão de associados para debater
as principais questões referentes a nossa atividade
profissional e permite ainda a troca de experiências
que possam auxiliar ao pneumologista em todas as
áreas de nossa atividade.

DIRETORIA CIENTÍFICA

Diretoria Científica comemora realizações e iniciativas em 2011
Doutor Bernardo Maranhão

O ano chega ao fim e a Diretoria Científica
comemora a realização de uma série de iniciativas, como
o planejamento dos PECs, desde a concepção das grades,
em conjunto com as comissões, até o monitoramento
das atividades em diversas cidades brasileiras.
Organizamos e acompanhamos o desenvolvimento
dos PECs online. Foram gravadas 12 aulas sobre
quatro temas: sono, doenças intersticiais pulmonares,
tuberculose e câncer. Nossa diretoria deu todo o
apoio executivo e logístico aos Cursos Nacionais de
Doenças Intersticiais e Circulação Pulmonar, realizados
respectivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Realizamos em abril a grade do Curso Nacional de
Atualização em Pneumologia e Tisiologia da SBPT, que
reuniu cerca de 400 pneumologistas de todo o país em
São Paulo.
Nossa diretoria teve participação efetiva na
organização dos Congressos de Asma, DPOC eTabagismo,
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realizados em Porto de Galinhas, Pernambuco. Marcamos
presença em congressos de sociedades estaduais,
inclusive ministramos aulas a convite dos organizadores.
Comparecemos a eventos internacionais, representando a SBPT, na companhia de demais diretores
e o presidente da entidade, além de reuniões de
comitês da especialidade na América Latina, América
do Norte e Europa.
Mantivemos interação direta com a AMB, no
Projeto Diretrizes. Integramos também um grupo de
trabalho para a viabilização das Diretrizes de DPOC,
PAC e Vacinação, previstas em suas divulgações para o
próximo ano.
A Diretoria ainda integrou a Comissão
Organizadora do XXXVI Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia, que será realizado em Belo
Horizonte em 2012.
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VICE-PRESIDENTE (PRESIDENTE ELEITO 2012-2014)

Eleição para vice-presidência
Doutor Jairo Sponholz Araújo

A eleição do atual vice-presidente para a presidência
na SBPT no próximo biênio (2012-2014).
“A integração da atual diretoria, demonstrada pelo
meu envolvimento nas suas atividades assim como a
participação dos futuros diretores, particularmente de

ensino e científico, junto com os atuais na elaboração
dos programas, é a evidência de que um trabalho
bem realizado na gestão da nossa entidade precisa ter
sequência”, afirma o doutor Jairo Sponholz Araújo, atual
vice-presidente, eleito para a presidência da SBPT no
biênio 2012-2014.

DIRETORIA DE ENSINO e EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Diretoria de Ensino e Exercício Profissional reformula provas e faz revisões de cursos
Doutor José Roberto de Brito Jardim

A Diretoria de Ensino cumpriu uma série de
atividades em 2011, como reformulações de prova, de
programa e revisão de curso. Reformulamos a Prova
de Título de Especialista, com a finalidade de melhor
avaliar os candidatos, de acordo com a orientação da
Associação Médica Brasileira. O exame escrito passou
a ter perguntas curtas e objetivas, com o conteúdo
baseado nos livros editados pela SBPT, pelas sociedades
estaduais e livros clássicos de Pneumologia editados
no país, além de todos os consensos publicados pela
SBPT. A prova oral passou a ter 10 casos clínicos, para
que o candidato tivesse mais chance de expor o seu
conhecimento.
Reformulamos também o Programa de Residência
em Pneumologia. Seguindo orientação da Comissão
Nacional de Residência Médica, foi desenvolvido um

Projeto de Residência em Pneumologia baseado em
competências e habilidades. O projeto foi enviado a
todas as Residências em Pneumologia do país para
avaliação e sugestões. No momento, as sugestões
estão sendo avaliadas pela comissão de nove membros
estabelecida para este projeto, para que possa ser
avaliado pela Diretoria da SBPT e encaminhado à
Comissão Nacional de Residência Médica.
Revisamos os Cursos de Especialização apoiados
pela SBPT. Em vista da nova regulamentação do governo
federal sobre os Cursos de Especialização na área de
Medicina, a SBPT está reavaliando as suas normas de
reconhecimento de Cursos de Especialização e deverá
implantar visitas periódicas aos centros que mantêm
Cursos de Especialização e aos que venham solicitar
credenciamento.

SECRETARIA ADJUNTA

Saiba as atribuições da secretária-adjunta
Doutora Clarice Guimarães Freitas

A secretária-adjunta tem como atribuições
redigir e assinar as atas das reuniões da Diretoria,
depois de aprovadas pelos diretores; redigir e assinar
a Ata da Assembleia Geral extraordinária, juntamente
com o presidente da SBPT e presidente do Conselho
Deliberativo, além de redigir atas de outras reuniões
de organização de congressos, departamentos e
comissões.
Cabe à secretária-adjunta substituir o secretáriogeral e o diretor financeiro em seus impedimentos,
colaborando com a execução das atividades da
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Secretaria geral sempre que solicitado para representar
a SBPT em órgãos públicos como Anvisa e Comissão
Nacional de Saúde. Outras atribuições são compor
diretoria frente às sociedades nacionais, seções
estaduais e ao American College Of Chest Physicians,
assessorar os demais diretores e presidente quando
solicitado, como colaborar com a Diretoria de Ensino
e com Departamento de Graduação e Residência
Médica na aplicação da Prova de Titulo de Especialista
SBPT 2011. Colaborou inicialmente junto ao diretor
de Divulgação e Defesa Profissional, respondendo ao
blog SBPT, que posteriormente foi extinto.
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DEPARTAMENTO DE FUNÇÃO PULMONAR - SBPT

Departamento de Função Pulmonar faz balanço de 2011
Doutor Roberto Rodrigues Júnior – Coordenador
O Departamento de Função Pulmonar (DFP), em
sintonia com as metas da Diretoria da SBPT, participou
de várias atividades em 2011. Destacamos os cursos de
Função Pulmonar (Módulo Básico) realizados com apoio
das sociedades regionais, em Montes Claros, Minas Gerais,
que teve 35 participantes, e Vitória, no Espírito Santo, com
39 participantes.

link: http://www.sbpt.org.br/?op=paginas&tipo=pagina&seca
o=21&pagina=1193.

Realizamos, em Brasília, um curso de Função Pulmonar
(Módulo Avançado), que contou com 19 participantes.
Apoiamos a divulgação de cursos específicos de função
pulmonar (espirometria, teste cardiopulmonar de exercício)
por meio de divulgação no site da SBPT.

Integrantes do DFP estiveram em congressos nacionais
e internacionais, participando ativamente na apresentação de
trabalhos científicos e como palestrantes. Vários foram autores
e editores do livro de função pulmonar da regional paulista
(SPPT), lançado em novembro, no XIV Congresso Paulista de
Pneumologia e Tisiologia.

O Departamento acompanhou o processo de
certificado de qualidade em testes de função pulmonar,
focado inicialmente em espirometria. Realizamos, até
30 de outubro, 3.368 acessos para certificação e 201
pneumologistas obtiveram o selo de qualidade. A lista de
pneumologistas certificados pode ser acessada no site da
SBPT, no link: http://www.sbpt.org.br/?op=paginas&tipo=
secao&secao=21&pagina=784
Redigimos nota de esclarecimento para os
prestadores de serviço e as operadoras de saúde sobre a
remuneração em espirometria, uma vez que a utilização
da tabela TUSS causou discrepâncias na interpretação
da remuneração por parte das operadoras. A nota está
disponível no Centro de Defesa Profissional da SBPT, no

Oferecemos consultoria contínua às dúvidas encaminhadas
por médicos, empresas médicas, operadoras de saúde, instituições
e técnicos, sempre com respaldo dos integrantes da Comissão
Científica. O DFP respondeu a mais de 200 consultas em 2011.

Outra ação do Departamento foi a manutenção
da vigilância ativa contra o exercício ilegal da medicina,
observado nas frequentes tentativas de outros profissionais
de realizar e interpretar espirometrias. Em São Paulo, foram
realizadas denúncias ao Conselho Regional de Medicina,
visando à instauração de sindicâncias e encaminhamentos
ao Ministério Público.
Realizamos a prova anual para técnico em espirometria,
proporcionando melhor qualidade nos exames e colocação
adequada desses profissionais no mercado de trabalho.
Atualmente, 664 técnicos estão certificados, sendo que na prova
de 2011 houve 164 inscrições com 111 aprovações.

SIMPLICIDADE
NO TRATAMENTO
DA ASMA E DPOC
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DEPARTAMENTO DE IMAGEM

Departamento de Imagem divulga atividades de 2011
Doutor Domenico Capone – Coordenador
O Departamento de Imagem participou
ativamente do Módulo Imagem do Curso Nacional de
Atualização, ocorrido em São Paulo, no mês de abril.
Enviamos o caso clínico “Derrame pleural de aspecto
escurecido”, que foi publicado em julho.

DPOC e Tabagismo, realizado em agosto, em Porto
de Galinhas, Pernambuco. Organizamos e realizamos
o Curso de Imagem em parceria com as sociedades
regionais nas cidades de Goiânia e de Salvador, em
setembro.

Organizamos e realizamos em julho a PEC Imagem/
Tuberculose em Maringá, no Paraná, juntamente com
a Comissão de TB da SBPT. Esta PEC foi uma iniciativa
pioneira conjunta do Departamento de Imagem e da
Comissão de TB.

Já em novembro, participamos do Congresso
Regional – Pneumoceará 2011, que abordou a imagem
nos seguintes temas: Tuberculose, Micoses Sistêmicas,
Micoses Oportunistas, Sarcoidose. E, para encerrar o ano,
estamos na fase de finalização do texto sobre Avaliação
por Imagem das Doenças da Pleura, por solicitação da
Comissão de Pleura da SBPT.

Participamos do Congresso Brasileiro de Asma,

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA PULMONAR

Departamento de Patologia Pulmonar inicia preparos para lançar livro sobre a área
Doutor Rimarcs Gomes Ferreira – Coordenador
O Departamento de Patologia Pulmonar se prepara para inovar dentro da SBPT. Realizou contatos em 2011 com
patologistas que possam se interessar em colaborar para a publicação de um livro da área. Ou seja, um livro da SBPT de
Patologia Pulmonar, até então, inédito no Brasil. “Esperamos que esta empreitada esteja completamente resolvida até o
primeiro semestre do próximo ano”, afirma o coordenador, doutor Rimarcs Gomes Ferreira.
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* Estudo comparativo entre BDP extrafina versus BDP convencional.
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DEPARTAMENTO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

Departamento de Pneumologia Pediátrica elege prioridades para 2011
Doutor Marcus H Jones – Coordenador
O Departamento de Pneumologia Pediátrica elegeu
prioritárias para 2011 as seguintes ações: ampliação da
participação de pneumologistas pediátricos nos eventos
da SBPT, sugerir a inclusão de temas pediátricos nos
congressos promovidos pela SBPT.
A inclusão de temas pediátricos (e o consequente
aumento na pontuação no CNA) resultará em
maior interesse dos pneumologistas pediátricos
nos eventos da SBPT. Estamos empenhados em
aumentar o número de conferências e atividades
científicas relacionadas à Pneumopediatria na nossa
entidade, em particular no Congresso Brasileiro de
Pneumologia. Destacamos a intensa participação de
pneumologistas pediátricos no Consenso Brasileiro
de Asma, finalizado em novembro, e nos eventos
nacionais da SBPT.
Tivemos ainda como prioridades promover a
interação da SBPT com a Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP), para promover a especialidade e os
profissionais atuantes. Mantivemos estreito contato
com a SBP, que tem como coordenadora a doutora

Maria de Fátima March. Entre os temas principais
que temos trabalhado estão a organização da prova
de título de área de atuação em eventos, tanto da
SBP como da SBPT, a definição do tempo mínimo de
formação de dois anos para pneumologia pediátrica,
criação de grupos de trabalho para coordenar as
ações das duas sociedades, evitando superposição e
concorrência e, finalmente, melhorar a definição do
escopo dos eventos promovidos pela SBP e SBPT.
Revisamos e atualizamos o cadastro de centros
formadores em Pneumologia Pediátrica. Contatamos
ainda todos os centros formadores brasileiros e
coletamos informações sobre o treinamento. Os
dados coletados dos 28 centros estão disponíveis
no site da SBPT. Criamos, com a colaboração de
pneumologistas de todo o Brasil, um banco de
dados com e-mail, endereço e telefone de todos
os pneumologistas pediátricos atuantes no Brasil.
É uma ação fundamental para aproximar os
pneumologistas pediátricos da SBPT, estabelecendo
um canal de comunicação. Este banco de dados está
compartilhado com a SBP.

DEPARTAMENTO DO SONO DA SBPT

Departamento do Sono cria Comissão de Certificação em Sono
Doutora Simone Fagondes – Coordenadora
A aprovação pelo Conselho Federal de Medicina da
Área de Atuação em Medicina do Sono propiciou uma
série de atividades pelo Departamento do Sono. Merece
destaque a criação, juntamente com a diretoria da SBPT,
da Comissão Especial para Certificação em Sono (CECS).
A Comissão, composta por representantes das quatro
especialidades contempladas com a área de atuação
em sono, vem realizando encontros periódicos com o
objetivo de regulamentar os critérios para a obtenção da
Certificação em Medicina do Sono junto à AMB. Outra
atividade diretamente relacionada à decisão do CFM foi
a discussão, juntamente com o Departamento de Ensino
da SBPT, dos critérios necessários para a Residência em
Medicina do Sono em Pneumologia, sob a forma de um
terceiro ano de residência, que foi seguida da elaboração
do edital para a inclusão desta nova atividade no programa
de Residência Médica de Pneumologia.
Realizamos um Curso Pré-Congresso em Sono,
por ocasião do Congresso Brasileiro de Asma, DPOC
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e Tabagismo, em Porto de Galinhas, Pernambuco. O
curso superou as expectativas de inscritos e que teve
como característica principal a praticidade. Finalizamos
nos últimos meses de 2011 a programação do II Curso
Nacional do Sono, que ocorrerá em março próximo e que
novamente será marcado pela abordagem teórico-prática.
Revisamos as Diretrizes sobre Ronco e a Síndrome da
Apneia do Sono, em elaboração pela AMB. Participamos
também de diversas atividades solicitadas pela Diretoria
da SBPT, como a apresentação de casos clínicos no
boletim eletrônico da nossa sociedade, a elaboração de
material para leigos sobre a Síndrome da Apneia do Sono
para o Programa de Saúde Respiratória, além da realização
de dois cursos no Programa de Educação Continuada
em Belém e em Fortaleza, de três aulas no PEC online
e da participação no Curso Nacional de Atualização
em Pneumologia. “Certamente, 2011 foi um ano muito
produtivo e gratificante para todos os integrantes do
departamento”, comemora a doutora Simone Fagondes,
coordenadora do Departamento do Sono da SPBT.
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DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS

Atividades do Departamento de ações programáticas
Doutor Alcindo Cerci Neto – Coordenador
O Departamento de Ações Programáticas promoveu discussões no Ministério da Saúde sobre o protocolo clínico e
diretrizes terapêuticas de Asma e DPOC. Elaboramos o protocolo de DPOC para o Estado do Paraná e levantamos discussões
com o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, sobre acesso a medicamentos no SUS.

COMISSÃO DE ASMA

Comissão de Asma divulga atividades de 2011
Doutora Márcia Pizzichini – Coordenadora
A Comissão de Asma contribuiu ativamente
para a organização da grade do Congresso de Asma,
DPOC e Tabagismo, realizado no mês de agosto em
Porto de Galinhas. Elaboramos também o documento
“Diretrizes da SBPT para o Manejo da Asma”, iniciativa
que contou com a colaboração de 42 pneumologistas
e pneumo-pediatras e finalizado por 10 editores.

O manuscrito encontra-se em fase final de
consulta pública antes da publicação.
A Comissão de asma também centrou esforços
na elaboração do conteúdo para o site da Saúde
Respiratória e atualmente revisa este material antes
de ser encaminhado para publicação no site.

COMISSÃO DE CÂNCER DE PULMÃO

Comissão de Câncer de Pulmão amplia atuação na Pneumologia
Doutor Guilherme Costa - Coordenador
Focamos o ano de 2011 na busca do nosso maior
objetivo: transformar a onco-pneumologia em aérea
de atuação da Pneumologia. Com isto, estimulamos
as sociedades estaduais a criarem subcomissões sobre
câncer de pulmão e estimulamos o diagnóstico mais
precoce, principalmente, por parte dos pneumologistas.
Editamos três PECs on line, que já estão
disponíveis no site da SBPT, sobre câncer de pulmão,
abordando temas do cotidiano e de importância
ao pneumologista. Realizamos frequentemente
broncoscopia, biópsias pleurais, indicamos cirurgia,
acompanhamos exames no estadiamento e
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concluímos com a suspensão do tabagismo.
Queremos também promover o tratamento
oncológico para nossos pacientes. A comissão atual
está em contato com as sociedades de oncologia e
a Associação Médica Brasileira para avançarmos no
objetivo de transformar a onco-pneumologia em
realidade, com centros formadores, profissionais
atuantes e adequadamente treinados.
A Comissão de Câncer de Pulmão está à disposição
para ouvir e atender às necessidades dos colegas
pneumologistas. Participe!
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COMISSÃO DE DOENÇA PULMONAR AVANÇADA (DPA)

Comissão de Doença Pulmonar Avançada divulga conquistas de 2011
Doutora Valéria Maria Augusto – Coordenadora
A Comissão de DPA cumpriu extensa agenda
de atividades, como participação no Curso Nacional
de Atualização em Pneumologia, realizado em abril.
No mês de junho, encaminhou para a Prova de
Título 13 questões sobre DPA. Em julho, promoveu,
em conjunto com a Comissão de Interstício, curso
de atualização sobre DPA, em Salvador. No mês
seguinte, participou do Congresso Brasileiro de Asma
DPOC e Tabagismo, em Porto de Galinhas, com a aula
Tratamento da Dispneia Refratária.
Em setembro, encaminhamos ao diretor
Científico da SBPT, para publicação no site da entidade,

um caso de DPA e enviamos em outubro à Editora AC
Farmacêutica o projeto do Manual de Assistência em
portadores de DPA.
A coordenadora da Comissão de Doença
Pulmonar Avançada assistiu, como presidente da
comissão, ao Post Graduate Course sobre Advanced
Lung Disease, durante o Chest 2011, com a finalidade
de comparar nossos conceitos e expectativas para
esta área da pneumologia. O ano se encerra com
o encaminhamento de gestões para o convite de
dois participantes estrangeiros para o Congresso
Brasileiro de 2012.

COMISSÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AMBIENTAIS OCUPACIONAIS E DA SBPT

Confira as atividades da DRAO da SBPT
Doutor Hermano de Albuquerque Castro - Coordenador
A Comissão de DRAO participou direta ou
indiretamente de diversas atividades da SBPT. Durante
2011, membros da comissão escreveram textos sobre
mesotelioma de pleura e asma ocupacional para nossos
manuais e diretrizes. Uma das tarefas é o fomento para a
capacitação de leitura radiológica em pneumoconioses.
Neste sentido, realizamos na Fundacentro/SP o curso de
Leitura Radiológica e sugestões para a NR7 do Ministério
do Trabalho e Emprego, no que se refere à prática da
Leitura Radiológica periódica. O ministro do Trabalho e
Emprego havia determinado a formação de um Grupo
de Trabalho, coordenado pelo doutor Eduardo Algranti,
da Fundacentro, integrantes da academia e da nossa
comissão.
Para capacitar profissionais, promovemos o 2º Curso
Avançado de Leitura Radiológica das Pneumoconioses
e Certificação AIR-Pneumo, no período entre 9 e 12 de
agosto, na Fundacentro/SP. A atividade contou com
a presença de palestrantes/monitores nacionais e
palestrantes estrangeiros. Participaram do treinamento 12
colegas, de seis Estados.
Publicamos no site da SBPT a Portaria nº 236, de
10 de junho de 2011, que altera o item 9, do Anexo II, do
Quadro II, da Norma Regulamentadora n.º 7 - Diretrizes
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e Condições Mínimas para Realização e Interpretação de
Radiografias de Tórax e a Portaria n.º 223 de 6 de maio de
2011 com parâmetros para monitoração da exposição
ocupacional.
Divulgamos ainda um documento técnico
orientador sobre as condições mínimas de
funcionamento de serviço de radiologia para
realização de radiografias de tórax, visando ao uso
da Classificação Internacional de Radiografias de
Pneumoconioses da Organizacão Internacional do
Trabalho. Está à disposição no site http://www.sbpt.
org.br/extra/download/CBR2-revisado-24-04-2009.pdf
um texto do doutor Eduardo Algranti sobre a utilização
da Classificação Radiológica da OIT.
Atualmente a comissão promove a estruturação
de uma edição especial sobre as doenças respiratórias
ambientais e ocupacionais, com artigos originais,
inéditos e frutos de pesquisas. A ideia é fazer uma
chamada aos grupos de pesquisas das área.
Na pauta para 2012 pretendemos, junto com
outras comissões da SBPT, elaborar um documento
base de orientação técnica em espirometria para que as
empresas possam atender adequadamente à NR7.
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COMISSÃO DE DPOC

Comissão de DPOC descreve atividades de 2011
Doutor Fernando Lundgren - Coordenador
Ao longo de 2011 a Comissão de DPOC cumpriu
uma série de atividades, entre as quais destacamos a
transferência e a assimilação da página da Comissão no
site do Gold Brasil pela SBPT.
Realizamos em Porto de Galinhas, no mês de agosto,
o VIII Congresso Brasileiro de Asma, DPOC eTabagismo, que
contou com a participação de convidados internacionais.

No evento foram debatidos os principais aspectos destas
três grandes áreas da especialidade: asma, tabagismo e
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
A Comissão também deu início às diretrizes de
DPOC para a SBPT/AMB, no capítulo de Exacerbação da
DPOC. E, para finalizar o ano, realizamos duas atividades
relacionadas à PEC.

COMISSÃO DE FIBROSE CÍSTICA

Conheça as conquistas da Comissão
Doutor José Dirceu Ribeiro – Coordenador
Os objetivos e as ações da Comissão de Fibrose Cística
(FC) da SBPT são auxiliares à SBPT nos assuntos referentes
à fibrose cística: divulgação, educação continuada,
participação nos congressos; integrar com outras
sociedades e associações nacionais (GBEFC), Sociedade
Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira Genética,
Sociedade Brasileira de Microbiologia, Associação Brasileira
de Assistência a Mucoviscidose (Abram) e construir um
histórico da fibrose cística no Brasil.
A comissão também deve estimular a elaboração
de um protocolo de assistência aos pacientes com FC,
incentivar o desenvolvimento de pesquisas e publicações
no Jornal Brasileiro de Pneumologia, divulgar teses e
publicações brasileiras sobre FC no site da Comissão,
promover o diagnóstico da FC no Brasil e estimular a
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transição de pacientes adolescentes e adultos que estão
sendo atendidos nos centros pediátricos para os centros
de atendimento interdisciplinares de adultos. Cabe à
comissão indicar nomes de palestrantes internacionais
da área para o Congresso SBPT 2012, que será realizado
em Belo Horizonte. Sugerimos a doutora Margarida
Amaral, da Universidade de Lisboa (mdamaral@fc.ul.pt),
telefone +351-21-750 08 61 (ext 28 176) e fax + 351-21750 00 88 – e o doutor Felix Ratjen, professor de Pediatria
da Universidade de Toronto, Division Chief, Respiratory
Medicine H.E. Seller’s Chair in Cystic Fibrosis. The Hospital
for Sick Children – 555 University Avenue, Toronto, Ontario,
Canada, M5G 1X8. A CFC ainda encaminhou os casos
clínicos para o site da SBPT e neste ano enviou ao portal
da entidade a Portaria Nº 224, de 10 de maio de 2010,
publicada no Diário Oficial da União.
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COMISSÃO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA E MICOSES

Comissão de Infecção Respiratória e Micoses promove diversas atividades em 2011
Doutora Mara Rúbia Figueiredo – Coordenadora
A Comissão de Infecção Respiratória e Micoses
promoveu, com o apoio integral da nossa Comissão à
Diretoria Científica, várias PECs em 2011. Teresina sediou
em abril sobre pneumonias. Em junho foi a vez de
Recife debater infecções respiratórias. Os dois eventos
contaram com importante participação e avaliação
bastante positiva.
Ainda em abril realizamos em São Paulo o
Curso Nacional de Atualização. Contribuímos com
abastecimento de informações para nosso site da
SBPT com material como o SIREVA II, além de artigos
discutidos pelas subcomissões, caso clínico e outros
documentos afins.
Apresentamos questões para a Prova de Título.
Realizamos com sucesso o Curso Pré-Congresso de
Infecção no Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo.
Foram 188 presentes 38 a mais das 150 vagas
disponíveis. Organizamos neste evento a segunda
edição do Prêmio Médico Residente – Doença
Pneumocócica.
Obtivemos em fevereiro a aprovação, por parte

da diretoria, da retomada do Curso Nacional de
Infecções Respiratórias, que já está com data e local
definidos. Será em Goiânia entre 28 e 30 de junho
de 2012, juntando-se à Comissão de Tuberculose,
e terá como Tema Encontro Nacional de Infecções
Respiratórias e Tuberculose. Vamos promover o
Fórum de Bronquiectasias, levantando um problema
nacional e propondo melhorias no atendimento a
esses pacientes. Estamos iniciando a elaboração do
Manual Prático de Bronquiectasias – SBPT, que deve
ser lançado neste encontro.
A Comissão está trabalhando junto à AMB em
duas diretrizes: Pneumonia Adquirida na Comunidade
e Vacinação na prevenção de Infecções Respiratórias.
Ambas com proposta de finalização previstas para o
primeiro semestre de 2012.
Participamos de reunião no Ministério da Saúde
sobre a Campanha Nacional Influenza, com notícias entre
outras de liberação em farmácia popular do Oseltamivir.
Ocasionalmente, fornecemos entrevistas e auxílio
científico a sócios e leigos em assuntos relacionados a
Infecções Respiratórias.

COMISSÃO DE PLEURA

Comissão de Pleura comemora metas assumidas para 2011
Doutor Cyro Teixeira da Silva Junior – Coordenador
A Comissão de Pleura da SBPT comemora a
conquista das metas para 2011 e destaca as principais:
promovemos em março na cidade de São Paulo
reunião com a diretoria da SBPT. Também na capital
paulista, organizamos e participamos em abril do
módulo de pleura do CNAP da SBPT.
Em junho, organizamos e participamos de mesaredonda sobre derrame pleural no XIII Congresso de
Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro
da Sopterj. No mês seguinte, participamos, com
comentários, da V Jornada Pneumologia do Espírito
Santo, promovida pela SPES, em Vitória.
Produzimos em outubro um capítulo sobre
abordagem diagnóstica na tuberculose pleural e
outras formas extrapulmonares no periódico Pulmão
RJ. No mês seguinte, participamos do XIV Congresso
Paulista de Pneumologia e Tisiologia e nos reunimos
com demais integrantes da Comissão de Pleura.
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O ano se encerrou com o envio para a Comissão
Organizadora e Diretoria da SBPT de sugestões de
grades para o Congresso Brasileiro de Pneumologia
e Tisiologia da SBPT, que será realizado no mês de
novembro de 2012, em Belo Horizonte. Enviamos
também sugestões para a realização de um curso précongresso sobre pleura e líquido pleural. Promovemos
também reunião com prováveis patrocinadores em
Niterói para nossas atividades em 2012.
O grande objetivo da Comissão de Pleura é que
todos os convidados nacionais e internacionais que
comparecerem no congresso e/ou no curso précongresso sejam patrocinados em suas atividades.
Para finalizar o mês, promovemos reunião no Rio de
Janeiro e contatamos colaboradores para a edição final
do Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças
Pleurais da SBPT.
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COMISSÃO DE TABAGISMO DA SBPT

Comissão de Tabagismo cumpre extensa agenda de atividades
Doutor Alberto José de Araújo – Coordenador
O primeiro ano de gestão da Comissão de
Tabagismo chega ao fim com a realização de uma série de
atividades. Organizamos o Fórum das Entidades Médicas
sobre Ambientes Livres de Tabaco no Senado Federal,
realizado em 31 de maio e contou com 98 participantes.
Preparamos o Curso de Atualização e Capacitação em
Tabagismo, em conjunto com a Sociedade Capixaba de
Pneumologia, a Unimed, o Hospital Evangélico, a Santa
Casa e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. O evento
teve 16 horas de duração e atraiu 400 participantes de 16
municípios do sul capixaba.
Nossa Comissão ainda realizou atividades de
mobilização e advocacy no Congresso Nacional, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 315/2008 (a chamada
Lei dos Ambientes Livres de Tabaco) e pela supressão de
emendas que traziam retrocesso ao controle do tabagismo
na Medida Provisória nº 540/2011 (aumento de impostos
e taxas do tabaco) votada na Câmara Federal em outubro.
Participamos de Audiência Pública com presidente
do Congresso Nacional, senador Marco Maia, em
setembro. Em março, promovemos oficinas de Opas/OMS
sobre estratégias para o controle do tabaco. Promovemos
o painel Tabaco e DCNT (que contou com a presença do
ministro da Saúde, Opas, em maio. Em setembro, no Hotel
Nacional, participamos do lançamento do Relatório Global
de Tabagismo – MPOWER, 2011, quando a SBPT participou
da mesa de abertura do evento da Opas/OMS.
Participamos, em agosto, do Seminário Alianças
Estratégicas para o Controle do Tabagismo no Brasil,
promovido pela Tobacco Free Kids e Aliança de Controle
do Tabagismo. Também atuamos em Audiências Públicas
sobre Controle do Tabagismo no Pará, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além
de eventos como Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio)
e Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto).
Oferecemos apoio às consultas públicas da Anvisa Nº
110 e 117, enviando sugestões e nos preparando para
a audiência pública, que acabou sendo suspensa por
medida judicial. Organizamos em novembro o Curso PréCongresso de Tabagismo da Sopterj, no Rio de Janeiro,
com 115 participantes.
Participamos das definições das Diretrizes da
AMB para Ca Boca, crack e maconha. Estivemos
diretamente envolvidos na dinamização e inclusão de
novos participantes do Fórum de Tabagismo, inclusive
especialistas de outras áreas, como Cardiologia, Pediatria,
Psiquiatria, que atualmente conta com 340 membros.
Enviamos para publicação 20 artigos científicos
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entre originais e revisados, além de cartas-modelo para
solicitar apoio dos parlamentares para as votações de
matérias no Congresso Nacional. Fizemos a inserção do
“Guia de Orientação sobre Passos para Deixar de Fumar”
na página de Saúde Respiratória da SBPT.
Preparamos o Manual de Práticas e Condutas
em Tabagismo, no estilo perguntas & respostas, com
a participação de colaboradores da SBPT e de outras
especialidades. A previsão para lançamento é abril de
2012. Emitimos em janeiro parecer técnico sobre o uso da
monoximetria no tabagismo para a Unimed de Santos.
No mês seguinte, fizemos a elaboração de proposta de
procedimentos para o tratamento do tabagismo para
a Comissão de Revisão de Honorários Médicos da AMB,
visando a inserção do tratamento na tabela AMB.
Participamos de diversos eventos científicos
regionais, oficinas de trabalho no Inca, na ACT, além da
Reunião da Coalizão Latino-Americana para o Controle
do Tabagismo. Estivemos presentes no Seminário sobre
DCNT, que contou com a participação de entidades
médicas, em junho. Em agosto foi a vez do Fórum sobre as
Doenças Crônicas Não-Transmissíveis/MS, com proposta
do governo para levar à ONU.
Discutimos a inserção em caráter obrigatório
do tabagismo na grade curricular da graduação e dos
programas de residência médica. Elaboramos banco de
questões para oTEP. Conduzimos pesquisa sobre Legislação
Comparativa e o Impacto das Leis sobre Ambientes Livres
de Tabaco no Brasil, que está para ser publicada pela Opas/
Inca. Participamos da pesquisa sobre o Custo Brasil com o
Tabagismo – direto e indireto, que recebe apoio da ACT e
foi coordenada pela economista Márcia Pinto do Instituto
Fernandes Figueira/Fiocruz. Preparamos as grades do
CNAP e dos Congressos de Asma, DPOC e Tabagismo
deste ano e dos próximos CNAP e Congresso Brasileiro da
SBPT, com participação dos membros do CT-SBPT.
Elaboramos protocolo de cooperação técnica
com o Inca para capacitação de pneumologistas no
tratamento do tabagismo e certificação pelo Inca (que
se encontra atualmente em processo de negociação).
Elaboramos projeto para Redes Sociais na Saúde pelo
Controle do Tabaco, sob liderança da SBPT, envolvendo
outras sociedades médicas, cuja iniciativa será submetida
à aprovação na próxima rodada da Bloomberg.
“O mais importante da vida não é a situação em que
estamos, mas a direção para a qual nos movemos.”
Oliver Wendell Holmes.
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Melhora a dispneia e a tolerância aos exercícios3
Reduz exacerbações e hospitalizações3
Reduz o risco cardiovascular e a mortalidade3

A intervenção na fase moderada da DPOC com
SPIRIVA® pode reduzir a progressão da doença.4-5
Referências Bibliográficas: 1. Newman SP. Use of gramma scintigraphy to evaluate the performance of new inhaler. J Aerosol Med 1999; 12 (Suppl 1): S25-S31. 2. Calverley PMA, Lee A, Towse L, Noord J van, Witek TJ, Kelsen S. Effect of titropium
bromide on circadian variation in airflow limitation in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2003; 58:855-860. 3. Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al, on behalf of the UPLIFT®( understanding potencial Long – term impacts on function with
tiotropium) study investigators. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008;359:1543-54. 4. Decramer M, Celli B, Kesten S, Lystig T, Mehra S, Tashkin DP, UPLIFT Investigators. Effect of tiotropium on
out comes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial. Lancet, published online August 28, 2009, DOI:10.16/S0140-6736(09)61298-8. 5. Decramer
M. Tiotropium as essential maintenance therapy in COPD. Symp´Defining Essential Maintenance Therapy in COPD´at the 15th Ann Cong of the European Respiratory Society, Copenhagen, Sep 2005. Eur Respir Rev 2006; 15: 99, 51–57. 6. Bula do produto.

SPIRIVA® RESPIMAT® (BROMETO DE TIOTRÓPIO) - USO ADULTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 4ML. INDICAÇÃO: DPOC. CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE AOS SEUS COMPONENTES.
REAÇÕES ADVERSAS: BOCA OU PELE SECA, TONTURA, ARRITMIAS, DISFONIA, EPISTAXE, TOSSE, FARINGITE, LARINGITE, GENGIVITE, GLOSSITE, ESTOMATITE, CANDIDÍASE OROFARÍNGEA, DISFAGIA,
DISPEPSIA, PRURIDO, HIPERSENSIBILIDADE, RASH, URTICÁRIA, BRONCOESPASMO, EDEMA ANGIONEURÓTICO, GLAUCOMA, VISÃO EMBAÇADA, INFECÇÃO E ÚLCERA DE PELE, RETENÇÃO E INFECÇÃO
URINÁRIA, DISÚRIA, DESIDRATAÇÃO, INSÔNIA, SINUSITE, CONSTIPAÇÃO, OBSTRUÇÃO INTESTINAL, ÍLEO PARALÍTICO, EDEMA ARTICULAR. PRECAUÇÕES: NÃO USAR COMO TERAPIA DE RESGATE; CUIDADO
NO GLAUCOMA DE ÂNGULO FECHADO, HIPERPLASIA DA PRÓSTATA, OBSTRUÇÃO DO COLO DA BEXIGA, ARRITMIAS, CLEARANCE DE CREATININA ≤ 50ML/MIN, TONTURA OU VISÃO EMBAÇADA PODEM
ALTERAR HABILIDADE DE DIRIGIR E OPERAR MÁQUINAS, NÃO USAR EM MULHERES GRÁVIDAS OU LACTANTES (RISCO C). INTERAÇÕES: MEDICAÇÕES ANTICOLINÉRGICAS. POSOLOGIA: INALAR 2 PUFFS/DIA.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS-1.0367.0137. BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. ROD. REGIS BITTENCOURT (BR116), KM 286 ITAPECERICA DA SERRA – SP
SAC 0800-7016633. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE À ATROPINA OU A SEUS DERIVADOS.
A ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE OUTROS FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS COM SPIRIVA® NÃO FOI ESTUDADA E, PORTANTO, NÃO É RECOMENDADA.
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Material destinado exclusivamente a médicos e profissionais habilitados a prescrever medicamentos
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COMISSÃO DE TUBERCULOSE

Superação de desafios marca 2011 para a Comissão de Turberculose
Doutor Marcelo Fouad Rabahi - Coordenador
Durante o primeiro ano da nossa gestão à
frente da Comissão de Tuberculose ocorreram vários
desafios. Encaramos com muita motivação em
todas as esferas de atuação da comissão, contando
com o apoio incansável dos membros e da estrutura
de muito profissionalismo da SBPT, conseguimos
caminhar no fortalecimento da comissão e da
entidade. Enfrentamos a dor da ausência física
de um de nossos maiores e mais atuantes sócios,
Fernando Fiúza de Melo, que nos deixou o legado
da luta permanente na busca do conhecimento
para enfrentar a tuberculose.
Dentro dessa filosofia, destacamos as reuniões
com o coordenador do Programa Nacional de
Controle da Tuberculose, onde foram discutidas
estratégias de aproximação da SBPT e o PNCT
em ações efetivas para o controle da TB no Brasil.
Registramos também o encontro com o secretário de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas
Barbosa, quando reafirmamos, na oportunidade,
a posição da SBPT em parcerias de cooperação
técnica com o MS.
Destacamos a reunião com a diretoria da SBPT
e todos os coordenadores de comissões em São
Paulo para planejamento anual das atividades, a
mobilização nacional com os sócios em 24 de março
– Dia Internacional de Combate a TB.
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Participamos do Fórum Resistência Microbiana
ao Tratamento da Tuberculose: Um Enfrentamento
Jurídico e Aspectos Bioéticos – promovido pela
Coordenadoria de controle de doenças da SES-SP
–, e da Assembleia da Parceria (STOP-TB), realizada
no Rio de Janeiro. Na Programação de Educação
Continuada (PEC) da SBPT, a comissão participou de
atividades em Manaus e em Maringá, onde nossa
atuação foi integrada com a Comissão de Imagem.
A Comissão participou também dos
Congressos de Pneumologia do Rio de Janeiro
e do Hospital João de Barros Barreto, em Belém.
Promovemos ações educativas de mídia eletrônica
no site da SBPT com envio de caso clínico e PEC
on line com três aulas. Participamos também de
entrevistas para mídia sobre assuntos ligados
à Tuberculose, promovemos o apoio efetivo ao
associado, esclarecendo dúvidas sobre casos de
TB e principalmente condutas práticas frente a
situações do dia a dia do consultório.
Produzimos um boletim especial em
homenagem ao doutor Fernando Fiúza de Melo,
planejamos os eventos científicos para 2012: Curso
Nacional de Atualização em Pneumologia, no Rio
de Janeiro; Encontro Nacional de TB, em Brasília;
Curso Nacional de TB e Infecções, em Goiânia, e o
Congresso Brasileiro da SBPT, em Belo Horizonte.
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OUTRAS NOTÍCIAS

Aprovados na prova para Técnico em Espirometria 2011
ADRIANA ROSA CASTRO
ADRIANA WANDERLEY ANDRADE
ALDELENE COSTA ARAUJO
ALESSANDRA TAVARES VIANA
AMANDA SOUZA ARAUJO
ANA ESTELA CARELLI TONELOTTI
ANA KARINA MONTE CUNHA MARQUES
ANDRE LUIS BERTANI
ANDRÉIA MARIA DE JESUS FERREIRA
ANNA HELENA SILVA DO AMARAL BRITO ARAUJO
CARINA SOARES SOUZA
CAROLINA BONFANTI MESQUITA
CAROLINE KNAUT
CAROLINE MUNHOZ SANTANA
CATIA MILENE GODOY DOS SANTOS
CECILIA MACIEL ROTONDARO
CINARA FRONTEN SOUZA
CLAUDIA VALERIA SILVA
CRISTIANE FERNANDA SENNA DOS SANTOS
CRISTIANE LEITE RAMOS SOUZA
DAÍNNA CAVALCANTE FEITOSA
DANIEL ALBERTO SALES
DANIELI DE CÁSSIA BOTELHO TREVISANI
DANIELLA SOARES GONÇALVES MACIEL
DANIELLE ZACARIAS BRITO
DANUZA TEIXEIRA CORRÊA
DAYANA MARIA DO CARMO RIBEIRO ABDALLA
DAYANE FREITAS GARCIA
DÉBORA SANTA ROSA LEAL
DEISE CARLA FIGUEIREDO D ALMEIDA
DENE FERREIRA RIBEIRO
DENIS RAFAEL GRACIOTTO
DIEGO LOPES ALMEIDA
DILMA VIEGAS FERREIRA
DIONEI HUMBERTO DALABRIDA
DOMINGAS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
DYÉLY DE CARVALHO OLIVEIRA CAMPOS
EDUARDO JOSE GOMIERO CAPELA
ELIANE DE FÁTIMA BARROSO MARCATTO
ELOISA ABREU GOMES
FABIANA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA
FABIO CANAVARRO RODRIGUES MUCCINI
FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS
FILOMENA CARMENA CERSOSIMO DE ALMEIDA
GILBERTO COSTA CARDOSO
GIVANEIDE DOS SANTOS LIMA
GLAUCIA ANTUNES SILVA
GRAZIELA DA SILVA JOAQUIM GONÇALVES
HILDA SILVA RAYOL
HUGO FILIPE PEREIRA
IEDA PATRICIA LIVIERO
IRENE ALVES DA SILVA
IZA MARTINS DO AMARAL
JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES
JESSICA RODRIGUES ROMA UYEMURA
JESSICA ROLLO DA COSTA FEITOSA
JOÃO CARLOS FERNANDES
JOAO EVARISTO CORREIA DOS SANTOS
JORGE FERNANDES DA COSTA
JUCÉLIA GONÇALVES DE PAULA
JULIANA DE CAMARGO CÉSAR
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JUSCELINO SERGIO AMANCIO
KARLA CHIABAI DIAS
KATYA WALMYER RIBEIRO GUEDES
KHEYLLA BRAGA SILVA
LAURO JOSÉ BRAGA BIZARRIA
LINDACI MARTINS PONTES
LUCIANA DE ALMEIDA MAIA
LUCIANA SILVA DE QUEIROZ
LUCIANO LUCKASCHEK DOS SANTOS
MARCELA DE ARAUJO TONETTI
MARCELO DANIEL LIMA DA MOTA
MARCIA CRISTINA SOBRAL LOPES
MARCIELI BELLE DE CASTRO ALVES
MARCO AURÉLIO MOREIRA GUIMARÃES JÚNOR
MARIA CLARA NAPOLEÃO DO RÊGO ROCHA
MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO NAPOLI
MARIA RICARDA MOREIRA SANTOS
MARIA SILVIA BARBOSA JUSTO
MARIANA CHECHETTO DA SILVA
MARIANA MARTINS AMBROZI
MARILENE DA CRUZ FERREIRA
MATHIAS PINTO DE CASTRO ALVES
MELISSA CRISTINA OLIVEIRA
MICHELE HÜBNER
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA
MONICA COELHO BISPO
MÔNICA NATASHA DE SOUZA
NADSON OLIVEIRA SOUZA
NAELKA DOS ANJOS FERNANDES
NAIDE SOLAINE SILVA MAIA
NATALIA ZANELLATO FABBRI
NATHALIA BATISTA BITTENCOURT
PAULA CRISTINA ANDRADE ALMEIDA
PAULO CESAR MARQUES GOMES
PAULO EUGENIO SILVA
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS QUINTILIANO
PRISCILA APARECIDA LOPES DEGAR
QUÉZIA ELOIZA DE SOUZA
RAIMUNDO JOSÉ CARNEIRO
RAPHAELA ISMAEL FLORIANO
REINALDO JOSE DA SILVA
RENATA APARECIDA ALMEIDA
RENATA BRITO DE A. FERREIRA
RENATO FERREIRA DIAS
RODRIGO RANGEL QUALHANO
ROGELIO EMILIO MURILLO ALCOREZA
RONEI ESTAFOGE DA SILVA
ROSINEIDE GADÊLHA DABÉS
ROSIVANIA ANDRELINA DE LIMA
SAMUEL VIEIRA DA SILVA
SELMA MONTEIRO NASCIMENTO DE SOUZA
SHÊNIA PATRÍCIA ABRÃO
SIBELLE PEREIRA DE SOUZA
SINÉUMA FRANCISCA DA SILVA
SOLANGE MARIA GARROTE
TATIANA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA
TATIANE AP. DA SILVA SANTOS BATISTA
VANESSA JOAQUIM RIBEIRO MOÇO
VIVIAN MACLEAN OTONI
VIVIANE ALEXANDRA UREL RODRIGUES
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EVENTOS 2012

NACIONAIS
V Curso Nacional de Ventilação
Mecânica e II Curso Nacional de Sono
Local: Hotel Novotel Jaraguá
São Paulo – SP
Data: 22 a 24 de março
Informações: SBPT – 080061 6218
sbpt@sbpt.org.br

XIII Curso Nacional de Atualização em
Pneumologia
Local: Hotel Windsor Atlântica
Rio de Janeiro/RJ
Data: 19 a 21 de abril
Informações: SBPT 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

Encontro Nacional de Infecções
Respiratórias e Tuberculose
Local: Cremego – Conselho Regional de
Medicina do Estado de Goiás
Data: 28 a 30 de junho
Informações: SBPT 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

BOLETIM DA

INTERNACIONAIS
ATS 2012
Data: 18 a 21 de maio
Local: San Francisco – CA/USA
Informações: www.thoracic.org

XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e
Tisiologia
XII Congresso Brasileiro de Endoscopia
Respiratória
VII Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Local: Minascentro, Belo Horizonte – MG
Data: 27/11 a 01/12
Informações: SBPT 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

ERS 2012
Data: 1 a 5 de setembro
Local: Viena, Áustria
Informações: www.ersnet.org

CHEST 2012
Data: 20 a 25 de outubro
Local: Atlanta, GA/EUA
Informações: www.chestnet.org
Presidente SBPT
Roberto Stirbulov
stirbulov@uol.com.br
Presidente Eleito 2012-2014
Jairo Sponholz Araújo
jairo.s.araujo@gmail.com
Bernardo Henrique F. Maranhão
b.c.maranhao@uol.com.br
Diretor de Divulgação

AMPM

Adalberto Sperb Rubin
arubin@terra.com.br
Diretor de Ensino e

Controle & Adesão
para o tratamento da asma.1-2
Apenas 1 vez ao dia.
CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: a coadministração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4,
pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante.
Referências Bibliográficas: 1. D’Urzo A. Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma Expert Opin Pharmacother. 2007;8(16):2871-84. 2. Navaratnam P, Friedman H, Urdaneta E. The impact of adherence and disease control on resource use and
charges in patients with mild asthma managed on inhaled corticosteroid agents. Patient Prefer Adherence. 2010;4:197-205.

OXIMAX® (furoato de mometasona). INDICAÇÕES: indicado para o controle e na profilaxia da asma
de qualquer intensidade, inclusive no tratamento dos pacientes asmáticos dependentes de corticosteróides
inalatórios ou sistêmicos, e de pacientes asmáticos não-dependentes de corticosteróides, porém inadequadamente
controlados com outros esquemas de tratamento. CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com
hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
Durante os estudos clínicos, ocorreu o desenvolvimento de infecções localizadas de boca e faringe com Candida
Albicans. Poderá haver o desencadeamento de um episódio de broncoespasmo com aumento imediato de
sibilos após a dose. É necessário cuidado especial com pacientes em processo de transição de corticosteróides
sistemicamente ativos para OXIMAX®. OXIMAX® não é um broncodilatador e não é indicado para o alívio rápido
do broncoespasmo ou de outros episódios agudos de asma. Durante esses episódios, os pacientes poderão
precisar de terapia com corticosteróides orais. OXIMAX® não deve ser utilizado durante a gravidez, nem por
mães que estejam amamentando, a menos que o benefício justifique o risco potencial à mãe, ao feto ou ao bebê.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A coadministração de OXIMAX® com o cetoconazol, um potente inibidor
da enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato de mometasona durante administração
concomitante. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas mais comuns são cefaleia, rinite alérgica, faringite,
infecção do trato respiratório superior, sinusite, candidíase oral, dismenorreia, dor músculo esquelética, dor
lombar e dispepsia. POSOLOGIA: OXIMAX® destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos.
A dose inicial recomendada na terapia com OXIMAX® para a maioria dos pacientes, independentemente
de terem sido anteriormente tratados apenas com broncodilatadores ou corticosteróides inalatórios, é de
400 μg uma vez por dia, aplicados com o dispositivo. Alguns pacientes podem ser mais adequadamente
controlados com 400 μg administrados em duas doses diárias (200 μg duas vezes por dia). A redução da dose
para 200 μg uma vez por dia pode ser uma alternativa para a manutenção eficiente em alguns pacientes.
MS 1.0093.0211. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO
DEVERÁ SER CONSULTADO. Mais informações à disposição da classe médica no departamento científico da
Mantecorp. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-OXI5)
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