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Tempo de renovação
Caros Colegas:
Um novo ano se inicia e com ele renovamos o desejo e a esperança de tempos
melhores, de maior entendimento, compreensão e paz entre os homens, de novos
empreendimentos e novas realizações. Imbuídos desse espírito a nova Diretoria da
SBPT inicia seu mandato para o período 2004-2006. Nossa missão é árdua e o caminho longo e difícil, mas a disposição para a luta e o trabalho é grande. A SBPT cresce
e amadurece a cada ano que passa resultado mais do esforço, da participação e do
apoio dos seus associados do que do trabalho isolado de sua Diretoria. Portanto, precisamos continuar contando com a participação, cada vez maior, de todos vocês.
Nesse momento, dois pontos importantes gostaríamos de abordar: o primeiro,
diz respeito às atividades científicas da nossa sociedade para o primeiro semestre do
corrente ano e o segundo se refere a Revalidação do Título de Especialista. Teremos
3 atividades científicas nesse período de grande importância e qualidade: nos dias
18 e 19 de março, terá lugar em São Paulo, o V Curso Nacional de Doenças Intersticiais Pulmonares, dessa vez tendo como enfoque principal o acometimento pulmonar nas colagenoses. O convidado estrangeiro é o Prof. C. Strange, da Universidade
da Carolina do Norte, renomado pesquisador na área. No período entre 20 e 23 abril,
também em São Paulo, ocorrerá o VI Curso Nacional de Atualização em Pneumologia, dessa vez com modelo inovador, com as apresentações baseadas na discussão de
casos clínicos interativos, o que permitirá ampla participação de todos. E finalmente,
entre os dias 8 e 11 de junho, no Rio de Janeiro, acontecerá, com a participação de
eminentes convidados internacionais, o V Congresso Brasileiro de Asma; I Congresso
Brasileiro de DPOC e I Congresso Brasileiro de Tabagismo, concomitantemente ao X
Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro.
O segundo ponto que gostaríamos de abordar diz respeito à Revalidação do
Título de Especialista. O sistema de revalidação é uma importante alteração nos
paradigmas atuais, pois deverá solidificar a idéia e o conceito de aperfeiçoamento
continuado. Com esse objetivo foi firmado um convênio entre a AMB e o CFM e os
princípios e normas adotados para sua efetivação estão assim definidos: a) somente
serão revalidados os títulos emitidos pela Associação Médica Brasileira; b) a adesão
das Sociedades de Especialidade ao processo de revalidação será obrigatória; c) a
revalidação será fundamentada em sistema de pontuação através de créditos em
atividades de reciclagem profissional; d) o tempo máximo para realizá-la será de
cinco anos; e) o Título de Especialista é permanente e portanto, a revalidação não
pode ser obrigatória. Entretanto todas as entidades médicas deverão esclarecer a
população sobre a importância de se procurar um profissional que tenha atualização
constante, incentivando, desse modo, os médicos a participarem do programa. Com
a função de controlar todo esse processo será criada a Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM. A Revalidação do Título de Especialista já foi instituída pelo CFM
através de sua resolução n° 1755/04, publicada no DOU de 15.12.04, seção I, página
183, e o processo de revalidação terá início em 2 de abril de 2005.
Como informamos anteriormente a SBPT já tem prontas e estabelecidas as normas para a implementação da Revalidação do Título de Especialista, em nossa especialidade, aguardando somente a deliberação da AMB/CFM.
Finalizando, gostaríamos de desejar a todos um ano novo muito feliz, com muita
paz, de muitas realizações e conquistas, e de grande participação de todos os pneumologistas brasileiros na construção de uma SBPT cada vez mais forte, e cada vez
mais representativa dos nossos anseios.
Um forte abraço,
Mauro Zamboni
Presidente da SBPT 2004-2006
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Anonio Cavalazzi, pneumologista

e n t r e v i s t a

Nunca é tarde para recomeçar

P

neumologista com vasto currículo
e anos de experiência profissional,
o doutor Antonio Cavalazzi conquistou recentemente mais um importante título: ele foi um dos aprovados na
prova de Título de Especialista realizado durante o XXXII Congresso Brasileiro de Pneumologia, em Salvador,
no ano passado.
Nesse breve relato, ele conta porque decidiu fazer a prova e qual a
importância da obtenção do Título de
Especialista para sua carreira.
O que motivou o senhor, após anos de
atividade, a fazer a prova?
Bem, para melhor responder, preciso
fazer um breve histórico: em 1980 defendi tese na então Escola Paulista de
Medicina e em 1981 tive homologado no
MEC, título de mestre em Pneumologia.
Na época e até recentemente, quem tinha mestrado ou doutorado, não tinha
necessidade de realizar a prova para obtenção do título de especialista. No entanto, tinha que requerer o título a nossa sociedade. Inadvertidamente, apesar
de ter o direito, nunca fiz tal solicitação.
Segui minha carreira, fiz concursos para
exercer a pneumologia tendo sido aprovado. Desses, ainda exerço no Ministério da Saúde (antigo INAMPS), estando
lotado em hospital de Pneumologia e
Doenças Infecciosas de minha cidade,
Florianópolis. Desde 1980 sou professor
da disciplina de Pneumologia da UFSC,
cargo também obtido por concurso. No
início de 2004, recebi correspondência

do CRM-SC e da Unimed de Florianópolis, me alertando estar irregular, dado
que não tinha enviado o comprovante de
título de especialista. Fui, então, tomar
conhecimento, que aproximadamente
dois anos antes havia recebido semelhante correspondência, com a especificação do prazo para tal entrega, no
entanto não cheguei a recebê-la pessoalmente, dado que foi em período que
estava em Barcelona estagiando no serviço do professor Antoni Torres. Contatei a diretoria da SBPT, alegando possível
direito adquirido. A questão foi levada a
reunião da AMB e foi voto vencido, ou
seja, eu que pensava ser especialista,
não mais o era. Restava-me deixar como
estava, regularizar a situação através do

CRM-SC com os documentos da minha
formação e carreira, ou, após 25 anos,
encarar a prova de título da nossa sociedade. Tenho acompanhado em todos
esses anos a evolução da SBPT e sua luta
para melhor formação e qualificação dos
pneumologistas de nosso país e também
para que determinadas ações e procedimentos sejam prioritariamente executados por especialistas em pneumologia.
Junto a isso há o fato de estarmos num
momento de luta contra a proliferação
indiscriminada de escolas médicas e
mesmo de residências médicas abertas à
revelia das entidades de classe, portanto, seria incoerente de minha parte, um
pneumologista com militância ativa em
minha cidade, nas sociedades de pneumologia regional e nacional, trilhar outro caminho que não fosse o de buscar
o título através da prova feita pela SBPT,
mesmo que do ponto de vista profissional não mais me fosse necessário.
Penso que todo pneumologista, independente do tempo que já tenha terminado sua formação, deva procurar
obter seu título de especialista, o que
além de qualificar melhor o profissional,
certamente tornará nossa sociedade
mais forte.
Acho, também, de fundamental importância, em função da constante e
rápida renovação do conhecimento médico, a necessidade de revalidação deste
título, como proposta pela sociedade,
a cada 5 anos, com a possibilidade de
se utilizar da freqüência às atividades
científicas da SBPT como alternativa de
pontuação para esta revalidação.

ANÚNCIO ALTANA
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Congressos: oportunidade de atualização

A

contece no Rio de Janeiro entre os dias 08 e 11 de junho o V Congresso Brasileiro
de Asma. Paralelamente a ele, serão realizados o I Congresso Brasileiro de DPOC, I
Congresso Brasileiro de Tabagismo, X Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado
do Rio de Janeiro e a III Jornada Luso Brasileira de Pneumologia.
De acordo com o doutor Alexandre Pinto Cardoso, presidente do Congresso, “será a
primeira vez que, de fato, toda a programação científica está sendo feita com a participação efetiva das Comissões correlatas integradas à Comissão local”, comemora.
Quanto à infra-estrutura, doutor Alexandre diz que serão disponibilizadas duas salas
para tratar de assuntos relativos à Asma e duas para DPOC. Para o Tabagismo, será destinada uma sala, onde as questões clássicas serão tratadas: dependência, sensibilização
para tratamento e tratamento farmacológico.
O evento terá como convidados internacionais os doutores: Jack Elias (Universidade Escola de Medicina de Yale, Connecticut, EUA), Marc Miravitlles (Serviço de Pneumologia do Hospital Clínico de Barcelona, Espanha), Marsha Wills-Karp (Centro
Médico Hospitalar Infantil de Cincinnati, Ohio, EUA), Paul O´Byrne (Universidade McMaster de Ontário, Canadá), Robert Lemanske (University of Wisconsin Hospital and Clinics, Wiscosin, EUA), Sally Wenzel (Instituto Nacional e Centro de Pesquisa
Médico-Judaico, Colorado, EUA), e Stephen Holgate (Universidade de Southampton, Southampton, Inglaterra).
Norte-Nordeste - Aracaju se prepara para promover o XI Congresso Norte/Nordeste de Pneumologia e Tisiologia. O evento
acontece de 20 a 23 de abril de 2005 e será realizado simultaneamente com a I Jornada Sergipana de Fisioterapia Respiratória
e a I Jornada Cardiopulmonar de Sergipe.
De acordo com o presidente do Congresso e das Jornadas, Doutor Dietrich Wilhelm Todt, as dificuldades têm sido imensas,
mas estão sendo superadas gradativamente com um trabalho planejado e metódico. “Estamos trabalhando duro desde novembro de 2003 para a realização desse evento”, afirma.
A Comissão Cientifica e Organizadora, presidida pelo Doutor Saulo Maia D’Avila Melo, já definiu a programação científica e
segundo Doutor Saulo, os jovens profissionais e estudantes receberão especial atenção.
A programação completa do evento está disponível no site www.exitoeventos.com.br/pneumo2005
Centro-Oeste - A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica promove entre os dias 22 e 25 de junho de 2005 o mais importante evento do centro-oeste na área de pneumologia: o Tórax 2005. O Congresso, realizado no Rio Quente Resorts (GO), será
coordenado pela Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia. Ele acontece paralelamente ao XIV Congresso Brasileiro de
Cirurgia Torácica, IV Congresso Centro Oeste de Pneumologia e Tisiologia, VII Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória
e o III Simpósio Brasileiro de Oncologia Torácica e deverá atrair, segundo estimativa do doutor Albino Alegro Oliveira, cerca de
1000 inscritos. Parte dessa procura deve-se ao fato de que a região centro-oeste nunca realizou um congresso desse porte que
englobasse temas e especialidades variadas. É a primeira vez que acontece um evento reunindo a parte cirúrgica, endoscópica,
clínica e uma ênfase na oncologia torácica, procurando abordar como um todo a patologia Pulmonar.
O Tórax 2005 já tem a presença confirmada de renomados convidados estrangeiros, como os doutores Jean Deslauriers, Professeur Medicin Département de Chirurgie - Université Laval – Québec, Canadá; Tsuguo Naruke, Thoracic Surgeon of Saiseikai Central
Hospital - Tokyo; Gail Darling, Thoracic Surgeon of Toronto General Hospital; Milton Saute, Thoracic Surgeon of Rabin Medical
Center, Tikva – Israel; André Hebra, Pediatric Surgeon of Medical University of South Carolina – EUA; J.L Bravo Bravo, de la Fundación Jiménez Diaz – Madri, Espanha; e Camilo Osório – Presidente de la Sociedad Sudamericana de Cirugia Torácica – Colômbia.
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SBPT promove reunião

O

s coordenadores da Comissões e dos Departamentos da
SBPT (foto ao lado) participaram no dia 15 de janeiro, no
Hotel Blue Tree Ibirapuera, na cidade de São Paulo, da reunião de planejamento promovida pela nova Diretoria, presidida pela doutor Mauro Zamboni.
Na pauta, apresentação de projetos para a gestão
2004-2006 e discussão de formas de participação das Comissões e Departamentos no XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, que acontece de 01 a 05 de novembro de
2006, em Fortaleza.
Na abertura dos trabalhos, doutor Zamboni falou da importância da reunião, que estava sendo realizada pela primeira vez,
e do envolvimento de todos na construção de uma Sociedade mais forte, ativa e atuante. Outro pedido do presidente, refere-se
ao empenho na contribuição de todos das Comissões e Departamentos no envio de casos para a Revista de Casos da SBPT, que
terá o doutor Antônio Carlos Moreira Lemos como editor.
Em seguida, todos os representantes da Comissões e Departamentos apresentaram seus projetos e planos de trabalho para
o biênio 2004-2006.
Também presente à reunião, a doutora Márcia Alcântara Holanda, presidente XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e
Tisiologia - SBPT 2006, aproveitou para apresentar as propostas do evento, definido por ela como sendo um encontro de pessoas
para discutir determinado assunto com objetivos definidos. Segundo doutora Márcia, “o nosso congresso terá como objetivo
discutir a pneumologia nas mais variadas de suas instâncias, sempre lembrando do ponto principal: o encontro”, definiu.
Ela afirmou ainda que para que o Congresso atinja, com sucesso, os objetivos propostos ele deve ter como base, pelo menos
quatro fortes pilares de sustentação: o político, o científico, o social, e o da comunicação.

Comissões da SBPT
Asma - Roberto Stirbulov;
Câncer de Pulmão - Walter Roriz de Carvalho
Doenças Intersticiais - Ronaldo Abib Kairalla
DPOC - José Roberto de Brito Jardim
Departamentos
Infecções Respiratórias e Micoses - Fernando Luiz C. Lundgren
Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais Cirurgia Torácica - José Antônio de Figueiredo Pinto
Jefferson Benedito P. de Freitas
Imagem - Edson Marchiori
Tabagismo - Ricardo Henrique S. Meirelles
Pneumologia Pediátrica - José Dirceu Ribeiro
Terapia Intensiva - Bruno do Valle Pinheiro
Endoscopia Respiratória - Roberto Helou Rassi
Pleura - Evaldo Marchi
Função Pulmonar - José Alberto Neder
Epidemiologia - José Miguel Chatkin
Circulação Pulmonar - Rogério de Souza
Relações Internacionais - Octávio Messeder e João Gonçalves Pantoja
Tuberculose – Margareth Pretti Dalcolmo
Distúrbios do Sono – Geraldo Lorenzi Filho
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AMB e CFM normatizam revalidação do TE

A

Associação Médica Brasileira (AMB), através de seu secretário Geral, Edmund Baracat, encaminhou à SBPT cópia da Resolução CFM nº 1755/2004, publicada no Diário Oficial da União, que institui a revalidação dos títulos de especialista e de áreas
de atuação e cria a Comissão Nacional de Acreditação para elaborar normas e regulamentos para este fim, além de coordenar
a emissão de Certificados de Revalidação.
De acordo com o doutor Miguel Abidon Aidé, responsável pelo Departamento de Ensino e Exercício Profissional da SBPT, os
portadores do TE SBPT terão que se reciclar através das várias atividades científicas oferecidas pela SBPT para somarem pontos
suficientes para a revalidação do TE SBPT.
RESOLUÇÃO CFM Nº 1.755/04
(Publicada no D.O.U., 14 Dez 2004, seção I, p. 83 –
Retificação publicada no D.O.U., de 15 Dez 2004, seção I , p. 183)
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a revalidação de títulos de especialistas e de áreas de atuação para todos os médicos portadores destes
títulos, concedidos no país de acordo com a legislação pertinente.
§ 1º O processo de revalidação terá início em 2 de abril de 2005.
§ 2º A revalidação concedida terá a validade de 5 (cinco) anos.
§ 3º Os portadores dos referidos títulos e certificados terão o prazo de até 5 (cinco) anos para submetê-los ao processo de
revalidação, sob pena de seu não reconhecimento.
Art. 2º Cria-se a Comissão Nacional de Acreditação (CNA), composta por um membro da diretoria do Conselho Federal de
Medicina (CFM), um membro da diretoria da Associação Médica Brasileira (AMB) e dois delegados de cada um destes órgãos, a
serem indicados pelas respectivas diretorias, com a competência de:
I – Elaborar as normas e regulamentos para a revalidação dos títulos e outras questões referentes ao tema;
II – Emitir o Certificado de Revalidação de acordo com suas normas e regulamentos.
Art 3º Os títulos de especialistas da AMB e/ou registros de especialidade do CFM, além dos títulos de áreas de atuação
concedidos, terão a validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, ficando então sujeitos ao instituto da
revalidação previsto nesta resolução.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação (12 de novembro de 2004).
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Pneumologia em Destaque

C

onsiderada uma das mais complexas especialidades, a pneumologia tem revelado grandes talentos no Brasil. No campo
científico, os pesquisadores têm contribuído através de importantes estudos para desvendar os segredos e encontrar curas
para doenças que assolam o mundo como a asma, tuberculose,
DPOC, e tantas outras ligadas à área, e com isso promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas.
Trabalho árduo, muitas vezes empírico, sem o devido reconhecimento e com limitações de todos os tipos – orçamentárias,
principalmente – vencido basicamente com muita criatividade,
empenho pessoal e paixão.
A gaúcha Jussara Fiterman conhece bem essa força que
move a ciência na luta por soluções. Recentemente ela foi convidada para integrar a Comissão Científica que montará o evento
da American Toracic Society em 2005.
Também representando os pampas, o doutor José Miguel Chatkin revela porque pode ser considerado uma das maiores autoridades
em pneumolgia. Só nos últimos meses do ano passado conquistou as mais variadas honrarias em reconhecimento ao seu destacado trabalho. Foi vencedor de Prêmios internacionais, como o European Respiratory Society Golden Sponsorship Award, em setembro, ao lado dos
doutores Fábio Haggstram, Ivana da Cruz, Pedro Padro-Lima e Carlos Cesar Fritscher, no trabalho intitulado: Serotonin system in smoking
adiction: the role of T102C polymorphism of the 5HT2A receptor gene; e finalista, em novembro, do Prêmio Melhor Tema Livre do 10º Congresso da Associação Latino Americana do Tórax (ALAT), em Buenos Aires, em parceria com Ana Miggot e novamente com Carlos Cesar
Fritscher, com trabalho Experimentação de tabaco, álcool e medicamentos psicotrópicos do município de Passo Fundo/RS – Brasil.
Também ao lado do doutor Fábio Haggstram, ele conquistou, em outubro, 1º Prêmio Mário Rigatto / Associação Médica do Rio Grande
do Sul, com o trabalho “Farmacogenética da cessação do tabagismo”.
O doutor Rogério Souza é outro exemplo dessa batalha entre o bem e o mal. Ao lado dos doutores Carlos Jardim, Humberto Bassit
Bogossian, Rogerio Rabelo, Marcelo Britto Passos Amato, Carlos Roberto Ribeiro Carvalho - da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de
Medicina na Universidade de São Paulo –, ele conquistou o Prêmio Mário Rigatto, entregue pela Academia Nacional de Medicina para os
melhores trabalhos na área de hipertensão pulmonar. O trabalho vencedor foi: ”ProBNP como Marcador Hemodinâmico na Hipertensão
Arterial Pulmonar Idiopatica”.
Segundo doutor Rogério Souza, “o aspecto mais interessante do prêmio tenha sido o fato de que ele representa o interesse crescente
que existe hoje a respeito dos assuntos referentes à circulação pulmonar, e em particular à hipertensão pulmonar”, resume.
A cerimônia de entrega foi prestigiada, além dos acadêmicos, pela presença do presidente da SBPT, doutor Mauro Zamboni (foto
acima). Presença justificada pelo fato de todos os autores serem membros da Sociedade de Pneumologia.
Incentivo – Um dos maiores incentivadores na área de pesquisa, o Laboratório Altana Pharma criou um prêmio que tem o objetivo de
incentivar o desenvolvimento de trabalhos científicos nacionais, envolvendo áreas de grande importância da medicina no Brasil. O laboratório acredita que a saúde só avança com recursos direcionados à pesquisa científica. O Prêmio Altana Pharma Pesquisa em Saúde é o
maior prêmio pago para publicação de trabalhos científicos no Brasil e completou no ano passado 10 anos de existência.
Vencedor da última edição, o doutor Maurício Lima Barreto recebeu o prêmio de US$ 10 mil durante o XXXII Congresso Brasileiro de
Pneumologia, em Salvador, com o trabalho intitulado “Revacinação com BCG na idade escolar não oferece proteção contra a tuberculose
em crianças e adolescentes brasileiros: resultados de um ensaio randomizado controlado (BCG-REVAC)”.
Além dele, a Universidade Federal da Bahia, instituição onde o trabalho foi realizado, recebeu um cheque de US$ 8 mil. Os
executivos da Altanha Pharma recentemente ratificaram a parceria entre o laboratório e a SBPT e informaram que vão repetir
o prêmio na pneumologia em 2006.
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Curso de DIP abre
temporada 2005 da SBPT
Cursos de DIP e de Atualização serão os primeiros oferecidos pela SBPT aos associados.

A

SBPT inicia
cia em março sua programação de
cursos que fazem parte do pacote de atividades da Sociedade para 2005. O primeiro
evento previsto é o V Curso Nacional de Doenças
Intersticiais Pulmonares que acontece nos dias 18
e 19 de março no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo.
O Curso terá como tema central DIP em Colagenoses, assunto que tem despertado um crescente interesse entre os pneumologistas pelo aumento na incidência de casos registrados. De acordo
com o doutor Ronaldo Adib Kairalla, coordenador
do Curso, esse acréscimo percebido é decorrente
18 e 19 de mar
ço
de métodos de diagnóstico mais precisos e novos
Centro de Conv
enções
tratamentos.
Rebouças - São
Paulo/SP
Um dos destaques do evento será a participação do doutor Charlie Strange, Associate Professor of Internal Medicine Medical University
of South Carolina.
O professor Strange participa de diversas
atividades educacionais e de pesquisa, voltadas para DIP. O americano dedica-se ao estudo
das colagenoses, e é um dos responsáveis por
estudo multicêntrico em Esclerodermia. Além
disso, participa da elaboração pela ATS de um
questionário de avaliação das DIP. Outra atividade importante na ATS é a participação no Departamento de “Problemas Clínicos”, onde é o presidente da comissão de programas.
Entre os palestrantes nacionais foram convidados especialistas de diversas áreas (pneumologia, radiologia, patologia e reumatologia), como os doutores Adalberto Rubin (RS), Carlos Alberto de Castro Pereira (SP), Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho (SP),
Dany Jasinowodolinsk (SP), Ester Coletta (SP), Jaquelina Sonoe Ota Arakaki (SP), Jorge Kavakama (SP), Nailê de Almeida Neves Sabe
da Rocha (SP), Rimarcs Gomes Ferreira (SP), Ronaldo Adib Kairalla (SP), Sérgio Jezler (BA) e Vera Luiza Capellozzi (SP).
Segundo o doutor Ronaldo Adib Kairalla, o curso terá um formato semelhante aos anteriores, com programação teórica, mais

V

Curso Naciona
l de
Doenças Inters
ticiais
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direcionada às colagenoses, e discussões
de casos, com destaque para diagnóstico radiológico, anátomo-patológico e
tratamento.
Ainda segundo ele, o Curso deve ter
todas as vagas preenchidas, limitadas a
200 participantes, e a expectativa é a de
que o público participe trazendo casos
pessoais para discussão.
A programação prevê a abertura, no
dia 18, às 8h20, e em seguida tem início
a apresentação do doutor Charlie Strange
– Questionário de Avaliação das DIP’s.
No dia seguinte, ele abre o evento
falando sobre o Envolvimento Pulmonar
na Esclerodermia. Na seqüência, será a
vez do doutor Ronaldo Adib Kairalla com
Bronquiolites nas Colagenoses.

Na parte da tarde,
acontecerão duas palestras
interativas com os seguintes temas: “Diagnóstico
funcional da asma e medida da hiperresponsividade”
e “Critérios de gravidade e
controle”.
No dia 29, a programação começa com a discussão
do “Diagnóstico diferencial
das doenças intersticiais”.
Durante o dia serão discutidos
também os seguintes temas:
Abordagem do CPNPC – N2,
Tratamento
adjuvante do
câncer de pulmão NPC, totalmente ressecado; Abordagem
do nódulo solitário de pulmão;
Atualização – No período de 28 a 30 de Epidemiologia e diagnóstico
abril, a SBPT estará realizando o sexta DPOC; Tratamento da DPOC
edição do Curso Nacional de Atualização – novas abordagens; Estratégias
em Pneumologia e Tisiologia. O evento, de cessação do tabagismo, e Traque também acontece no Centro de tamento Combinado para o tabagismo.
Na manhã do dia 30, será dedicado
Convenções Rebouças, em São Paulo,
terá como principal atração a utilização espaço para Asma com duas palestras
interativas sobre as novidades do trade palestras interativas.
A programação terá início, dia 28, com tamento de manutenção da asma e a
palestra “PAC grave – Abordagem e trata- asma de difícil controle. O dia terá ainda
mento são diferentes?”. Em seguida, será a palestra “Ventilação Mecânica no paabordada a Pneumonia atípica – Estamos ciente com DPOC e Prognóstico de Mortalidade em DPOC”, além de “Pneumonia
longe da real incidência e diagnóstico?
Associada à Ventilação Mecânica” e
“Pneumonia Adquirida na Comunidade”. As duas últimas
apresentações terão
como temas: SAHOS
– Gravidades diferentes, abordagens
diferentes e SAHOS
– Como quantificar
os riscos.
PEC - Um das atividades mais procuradas pelos pneumologistas brasileiros,
o Programa de Educação Continuada
(PEC) da SBPT terá
início em 2005 nos
dias 01 e 02 de abril,
Centro de Convenções Rebouças - São Paulo
na cidade de Cam28 a 30 de abril de 2005
po Grande/MS. A
coordenadora será
a doutora Ana Ma-

VI

CURSO NACIONAL DE
ATUALIZAÇÃO EM
PNEUMOLOGIA
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ria Campos Marques (dra.ana.@uol.
com.br). Ainda em abril, nos dias 15 e
16, será a vez de Natal/RN sediar o
PEC. Lá, o curso será coordenado pelo
doutor Paulo Roberto de Albuquerque
(proberto@digi.com.br).
Nos dias 13 e 14 de maio, o PEC estará sendo realizado simultaneamente
em duas capitais: Maceió (coordenadora – doutora Maria de Fátima Alécio
Mota mfamota@ig.com.br) e Vitória/
ES (coordenador - doutor Alípio César Nascimento – fones: 27. 99442489
– 32392053).
No final de semana seguinte, dias 20
e 21, o Curso acontece em Montes Claros/MG.
No segundo semestre, as atividades do PEC serão retomadas com força
total. Cinco cidades realizam o evento em agosto. Nos dias 05 e 06, em
Vitória da Conquista/BA (coordenador – doutor Guilhardo Fontes Ribeiro
guilhardo@terra.com.br e spba@tera.
com.br) e Cuiabá/MT (coordenadora –
doutora Ayrdes Pivetta dpivetta@terra.
com.br), e nos dias 18 e 19, em mais
três cidades: Goiânia (coordenadora
– doutora Fernanda Miranda de Oliveira
- nandabento@aol.com), Londrina/PR
(coordenador – doutor Denison Noronha
Freire denison@dilk.com.br), e Aracaju/SE (coordenador – doutor Saulo Maia
Davila Melo smaia@infonet.com.br).
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Editor do Jornal Brasileiro de Pneumologia
Na última alteração estatutária da SBPT foi criado o cargo de Editor do JBP, desvinculado da Diretoria da SBPT. Essa
modificação será fundamental para a independência científica e ideológica do JBP.

Regulamento
CAPITULO I
Preâmbulo
ART 1 - Denomina-se o Jornal Brasileiro de Pneumologia o órgão oficial de divulgação cientifica da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia, uma revista médica brasileira, cujo primeiro número foi publicado em 1975.
ART 2 - A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia é proprietária de sua marca e responde por sua administração,
garantindo autonomia e independência ao seu Conselho Editorial no que se refere aos aspectos técnicos da seleção e publicação
dos temas relativos aos artigos científicos.
ART 3 - Destina-se à publicação de artigos científicos incluindo editoriais, artigos originais, apresentações de casos, artigos
de revisão, diagnósticos radiológicos, cartas ao editor e outros, referentes a assuntos e estudos de interesse.
ART 4 - Todos os artigos publicados representam as opiniões dos autores e não refletem a política oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, de sua diretoria e administração, dos sócios da SBPT, da instituição ao que o autor é filiado
ou mesmo do seu conselho editorial, a menos que seja especificado e documentado claramente.
CAPITULO II
Representação e Administração
ART 5 - Jornal Brasileiro de Pneumologia compõe-se de um Editor-chefe e de seu Conselho Editorial, que são independentes
da administração da SBPT.
ART 6 - O Conselho editorial será constituído e organizado pelo Editor-chefe.
ART 7 - Caberá ao Editor-chefe:
a) representar o Jornal Brasileiro de Pneumologia perante a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e demais órgãos
nacionais e internacionais.
b) Distribuir as tarefas e responsabilidades entre os membros do Conselho Editorial.
c) Incluir, excluir ou substituir membros do Conselho Editorial e Editores Associados e determinar suas funções, de acordo
com a necessidade da instituição.
d) Apresentar ao final de cada ano, ou quando solicitado pela diretoria, relatório completo das realizações do Jornal Brasileiro de Pneumologia nas áreas administrativa, científica e orçamentária.
Parágrafo Primeiro: O relatório referido na alínea “d” será avaliado anualmente, pela diretoria da SBPT.
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Parágrafo Segundo: A permanência do Editor-chefe e dos integrantes do Conselho Editorial nos cargos para os quais foram selecionados, pelo mandato de quatro anos, está sujeita a avaliação anual do relatório referido na alínea “d”, pela diretoria da SBPT.
CAPITULO III
Processo Seletivo
ART 8 - A escolha do Editor-chefe será realizada através de concurso seletivo.
Parágrafo único: no caso de não haver candidatos, a diretoria nomeará o editor-chefe
ART 9 - Competirá a uma comissão de seleção formada nos moldes do disposto no parágrafo único, a organização, seleção
e escolha do Editor-chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia.
Parágrafo Único: A comissão de seleção será composta pelo presidente da SBPT, pelo presidente eleito e pelos três
últimos editores (ou cargo equivalente) do Jornal Brasileiro de Pneumologia. Candidatos ao cargo de Editor-chefe não podem
fazer parte da comissão. Nesse caso serão convocados ex-editores da gestão anterior para fazer parte da comissão de seleção,
sempre completando o número de 5 membros.
ART 10 - Os candidatos ao posto de Editor-chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia deverão enviar à administração da
SBPT, no prazo máximo de 60 dias após a publicação do edital convocando a seleção, suas propostas de gestão e curriculum
vitae na plataforma Lattes. A experiência em publicações cientificas (aferidas através de critérios da CAPES) será importante
critério para a escolha do candidato.
Parágrafo Primeiro: As propostas dos candidatos deverão abranger o campo administrativo, cientifico e orçamentário
e deverão ser apresentadas em relação aos quatro anos previstos para a duração do mandato.
ART 11 - O Mandato do Editor-chefe e do Conselho Editorial selecionados será de quatro anos.
Parágrafo Único: Na forma do artigo 8o poderá verificar-se o término antecipado de tal mandato caso não seja aprovado, por motivo relevante, pela diretoria da SBPT, o relatório descrito na alínea “d”, do artigo antes mencionado.
ART 12 - No prazo de 6 meses do término de mandato ou se houver seu término antecipado, quando tal se verificar, será
obrigatória a abertura de processo seletivo para escolha da nova gestão do Jornal Brasileiro de Pneumologia, não existindo
restrições à nova condução do atual do Editor-chefe ou dos membros do Conselho Editorial em exercício.
ART 13 - Deverá haver ampla divulgação das datas e requisitos para inscrição no processo seletivo da gestão do Jornal Brasileiro de Pneumologia, a ser procedida em ao menos 2 publicações consecutivas da revista.
ART 14 - Em qualquer caso de afastamento do Editor-chefe em período anterior ao prazo previsto para o término, inclusive
na hipótese de término antecipado do mandato – art. 5, art. 8 parágrafo 2o . Um membro do Conselho Editorial indicado pela
SBPT assumirá a gestão do Jornal Brasileiro de Pneumologia serão procedidos os trâmites para seleção.
Parágrafo Único: Neste excepcional caso, a divulgação acerca da data das inscrições e requisitos exigidos para candidatura
à gestão do Jornal Brasileiro de Pneumologia será procedida em uma única publicação da revista, anterior à nova seleção. Após
a publicação, as inscrições deverão permanecer abertas por um prazo mínimo de 45 dias.
CAPITULO IV
Disposições Finais
ART 15 - Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela SBPT.
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INTERNET
A página da SBPT na Internet vai passar por uma total reformulação. Segundo o coordenador do projeto, doutor Luiz Fernando Pereira, a idéia é atrair novos visitantes e facilitar o acesso dos associados, além de disponibilizar informações importantes
para formação médica. “Queremos tornar o site da SBPT uma fonte de atualização e reciclagem dos pneumologistas em geral”,
afirma. A reorganização tem como objetivo, além de facilitar a inscrição para cursos e pagamentos de anuidades, tornar a página mais dinâmica e fácil de acessar, criar links para os departamentos e comissões, aumentar nossa coleção de slides, melhorar
o conteúdo da biblioteca online e implementar cursos online. Doutor Luiz Fernando diz que os conceitos centrais já estão prontos
e que a página deve entrar no ar nos próximos dois meses “estamos apenas aguardando as manifestações e as sugestões dos
usuários, já que esse processo deve ser o mais democrático possível”, diz.
Para isso, ele pede a participação de todos os associados, enviando sugestões, críticas, resumos de artigos, dicas de sites e
solicitações de aulas para os e-mails: pccampos@sbpt.com.br ou luizffpereira@uol.com.br

CONGRESSO INTERNACIONAL - ATS 2005
O Congresso da American Thoracic Society acontece de
20 a 25 de maio de 2005 na cidade de San Diego, California/EUA.
As inscrições, que têm valor reduzido se feitas até
29/03/2005, já estão abertas e todas as informações referentes ao evento já estão disponíveis no site www.thoracic.org.
A Diretoria da SBPT, juntamente com a Boehringer Ingelheim e Pfizer, convidam os associados que estarão participando desse Congresso para o VI Jantar de Confraternização
de Médicos Brasileiros.
O Jantar irá ocorrer no dia 23/05/2005 - segunda-feira em local a ser definido e divulgado e é imprescindível
a confirmação de presença, pois as vagas são limitadas
e preferenciais aos sócios da SBPT. As confirmações poderão ser feitas até 13/05/2005, por e-mail ou telefone
(0800616218).
A MS TOUR está oferecendo preços especiais para passagem aérea para os interessados em participar do Congresso
da ATS 2005. Pela American Airlines o valor grupo é de US$
768,00* e pela VARIG US$ 972,00* todas as passagens em 10
vezes sem juros no cartão de crédito. Os interessados devem
entrar em contato diretamente com a Agência pelos telefones (11) 50120259 / 50125913 / 50177390 ou ainda pelo
e-mail: mstour@terra.com.br.
* Valores em dólares sujeitos a alteração. As informações
divulgadas são de inteira responsabilidade da Agência MSTOUR não tendo a SBPT qualquer ingerência sob suas ações.
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RENOVAÇÃO MD CONSULT
Foi com enorme satisfação que a Diretoria da Gestão
2002-2004 recebeu no ano passado 700 inscrições com pagamento dos associados da cobrança opcional para o acesso
ao MD Consult.
O acesso ao MD Consult teve início em 15/03/2004 e está
com o término previsto para 15/03/2005. A atual Diretoria
também acredita que essa ação representa uma grande vitória
da pneumologia brasileira no campo da atualização científica
e por esse motivo encaminhou novamente COBRANÇA OPCIONAL para os sócios que estiverem interessados em continuar o acesso e para aqueles que desejarem se cadastrar neste programa. A SBPT está repassando o valor a ser pago por
cada acesso, R$ 200,00 (duzentos reais) o que representa US$
54,00, um desconto significativo tendo em vista que o valor da
assinatura individual é de US$ 220.
Esta COBRANÇA OPCIONAL foi encaminhada aos sócios em
02/02/2005 e tem vencimento programado para 25/02/2005.
Como é necessário enviar os nomes em blocos, pedimos
aos interessados que fiquem atentos a data de vencimento
pois não será possível emitir e/ou receber cobranças após esta
data.
O MD Consult é uma fonte on line de consulta científica altamente respeitada dentro da comunidade médica, auxiliando
a responder questões clínicas e, acompanhar as mais recentes
pesquisas, lançamentos e novidades. Oferece diversos recursos
clínicos em formato modular, incluindo a área de medicina respiratória e cuidados intensivos.
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PROVA PARA O TÍTULO DE ESPECIALISTA
A Secretaria da SBPT informa que a Prova do Título de Especialista 2005 será realizada no dia 11 de novembro durante o
XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que acontecerá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.
A comissão da Prova para obtenção do TE da SBPT e da
revalidação do TE será composta, nessa gestão (2004-2006),
pelo Dr. Miguel Abidon Aidé (Departamento de Ensino e Exercício Profissional), Dr. José Miguel Chatkin (Presidente da Comissão de Epidemiologia), Dr. Fernando Lundgren (Presidente
da Comissão de Infecção Respiratória e Micoses), Dr. Marcelo
Alcântara Holanda e Dr. Paulo Cesar Nunes Restivo (Secretário-Adjunto). As inscrições estarão abertas a partir de março.
Mais informações na Secretaria da SBPT – fone: 0800.616218
ou e-mail: sbpt@sbpt.org.br

INFORME DA DIRETORIA FINANCEIRA

CAMPANHA DE DPOC NO MS
A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso
do Sul promoveu no dia quatro de dezembro passado a Campanha Respire e Viva. O evento teve como objetivo divulgar
a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e estimular sua prevenção e o seu diagnóstico precoce.
Na oportunidade, foram realizados 265 exames espirográficos simplificados, 45 dos quais evidenciaram uma relação VEF1/CVF<70%. Nesses casos, de suspeita de alteração
obstrutiva, as pessoas foram encaminhadas para serviços de
Pneumologia em busca de esclarecimento diagnóstico.
As atividades foram desenvolvidas na Praça Belmar Fidalgo, tradicional centro de caminhadas e de eventos esportivos em Campo Grande. A maioria dos pneumologistas
da capital participou do programa, orientando os técnicos,
entrevistando os interessados, interpretando os exames e
esclarecendo as dúvidas da população.

- A Diretoria Financeira informa aos sócios que a prestação de contas referente ao XXXII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia já foi efetuada, sendo repassado para a SBPT R$ 210.000,00 e R$ 84.000,00 para o Fundo de Congresso,
referentes a 50% e 30%, respectivamente, do lucro do evento, conforme rege nossos estatutos. Foram repassados ainda R$
126,000,00 para a Sociedade de Pneumologia da Bahia. O Congresso obteve um lucro de R$ 420.000,00
- Também informamos que desde 2001 a SBPT tem trabalhado junto aos laboratórios com pacotes de parcerias e que para o
ano de 2005 o acordo terá continuidade com os laboratórios: Altana Pharma Ltda; Astrazeneca do Brasil Ltda; Bayer S/A; Laboratórios Biosintética Ltda; Boehringer Ingelheim Química e Farmacêutica Ltda em conjunto com Laboratórios Pfizer Ltda; Bristol
Myers Squibb Brasil S/A; Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda; GlaxoSmithKline S/A; Novartis Biociência S/A;
Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda e Indústria Química e Farmacêutica Shering-Plough S/A. Está incluso nesse pacote,
o patrocínio das seguintes atividades: Programa de Educação Continuada em Pneumologia e Tisiologia em 13 (treze) cidades;
Publicação de 06 (seis) edições do Boletim; Site; Realização do VI Curso Nacional de Atualização em Pneumologia e Tisiologia;
Realização do V Curso de Doenças Intersticiais; Publicação do Livro de Sócios 2005 e de 06 (seis) edições da Revista de Casos
e ainda, o patrocínio de cada diretor e um funcionário para um congresso internacional para representar a SBPT. O valor total
arrecadado para 2005, para cobrir esses programas, foi de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais).
- A taxa da anuidade é usada exclusivamente para gerenciar as despesas com a sede da SBPT e tendo em vista o bom gerenciamento que tem sido feito pelas diretorias, decidiu-se em reunião do Conselho Deliberativo manter o valor de R$ 210,00
para os anos de 2005 e 2006.
Assim sendo, informamos aos associados que a cobrança de 2005 será enviada em abril com primeiro vencimento programado
para 31/05/2005, sendo mantido o valor de R$ 210,00 para os associados que pagarem nessa data. Após essa data, haverá acréscimo
de R$ 20,00 para quem pagar até 29/07/2005, e de R$ 30,00 após essa data.
Balanço Consolidado da SBPT - 28/01/2005
Banco
Bradesco
Citibank

Tipo Conta
Principal
Fundo Congresso

Saldo C/C
R$ 59.420,96
R$ 2.898,22

Saldo Aplicação
R$ 390.134,23
R$ 282.957,00
Total Geral
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Total
R$ 449.555,19
R$ 201.855,22
R$ 651.410,41
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V Curso Nacional de Doenças Intersticiais
Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo/SP
Data: 18 e 19 de março de 2005
Organização: Secretaria da SBPT

IV Congresso Gaúcho de Pneumologia e Tisiologia
Local: Hotel Serrano, Gramado/RS
Data: 11 a 14 de agosto de 2005
Secretaria: Plenarium Organização de Congressos LtdaTelefone: (51) 33118969 / 33119456
e-mail: plenar@terra.com.br
www.plenariumcongressos.com.br

XI Congresso Norte Nordeste de Pneumologia
Local: Hotel Park dos Coqueiros, Aracajú/SE
Data: 21 a 23 de abril de 2005
Organização: Êxito Eventos
Informações: (79) 217 7307
e-mail: exito@exitoeventos.com.br

VIII Congresso Mineiro de Pneumologia
e Cirurgia Torácica
Local: Associação Médica de Minas Gerais, BH/MG
Data: 25 a 28 de agosto de 2005
Informações: (31) 3213 3197
E-mail: somiti@mkm.com.br

VI Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo/SP
Data: 28 a 30 de abril de 2005
Organização: Secretaria da SBPT

XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo/SP
Data: 11 a 14 de novembro de 2005
Secretaria: Cerne Consultoria de Eventos
Tel: (11) 3812-4845 Fax: (11) 3813-8136
E-mail: cerne@uol.com.br
Home Page: www.cernebrasil.com.br

NACIONAIS

V Congresso Brasileiro de Asma
I Congresso Brasileiro de DPOC
I Congresso Brasileiro de Tabagismo
VIII Congresso de Pneumologia e Tisiologia
do Estado do Rio de Janeiro
Local: Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro/RJ
Data: 08 a 11 de junho de 2005
Secretaria: JZ Promoções e Ass. de Congressos Ltda
Telefone: (21) 22669150
TÓRAX 2005
XIV Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica
IV Congresso Centro Oeste de
Pneumologia e Tisiologia
VII Conresso Brasileiro de Endoscopia respiratória
III Simpósio Brasileiro de oncologia Torácica
Local: Rio Quente Resorts - Rio Quente/GO
Data: 22 a 25 de junho de 2005
Tel: (62) 281.1344 - Fax: (62) 245.1808
E-mail: script@persogo.com.br
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INTERNACIONAIS
ATS 2005
Data: 20 a 25 de Maio de 2005
Local: San Diego, California/USA
Informações: www.thoracic.org
11th World Conference on Lung Cancer
Data: 03 a 06 de Julho de 2005
Local: Barcelona, Espanha
Informações: meetings@imedex.com
ERS 2005
Data: 17 a 21 de Setembro de 2005
Local: Copenhagen, Dinamarca
Informações: www.ersnet.org
CHEST 2005
Data: 29/10 a 03/11 de 2005
Local: Montreal, Canadá
Informações: www.chestnet.org
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