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Caros colegas e amigos:

O apoio à pesquisa científica em nosso país praticamente inexiste. São raras e 
louváveis as exceções.

A busca de novas soluções para as diferentes e diversas doenças pulmonares é 
um desafio contínuo que exige dedicação franciscana.

Muitas vezes, a produção e a pesquisa científica são batalhas diárias a serem 
vencidas. Com freqüência, o resultado é uma conquista decorrente do esforço de 
cada um que consegue sobrepujar as limitações e dificuldades de toda ordem, im-
postas pelas condições adversas como a falta de apoio governamental e institucio-
nal, a carência de infra-estrutura adequada e de financiamentos.

A falta de valorização dos nossos pesquisadores é um perigo para o desenvolvi-
mento científico do Brasil. Esse desestímulo às pesquisas básica e clínica associado 
à falta de condições de realizá-las e, principalmente, a carência de recursos finan-
ceiros, afasta os jovens do campo fascinante da pesquisa e impede o crescimento 
tecnológico e científico do nosso país.

Apesar de todas as dificuldades, temos observado que tanto nos congressos na-
cionais quanto nos internacionais cresce lenta, mas continuamente, a exposição 
dos trabalhos de pesquisa de vários pneumologistas brasileiros. Essa produção, na 
grande maioria das vezes, aparece exposta no formato de cartaz em um pequeno 
período de tempo durante o congresso. Depois é publicado, na forma de Resumo, 
nos anais dos congressos. 

O fato é que esses trabalhos carecem de uma divulgação mais ampla entre to-
dos nós. Diversas e sabidas são as dificuldades para a participação de um número 
maior de pneumologistas nos eventos nacionais e especialmente nos internacionais. 
Portanto, essa produção científica muitas vezes não se torna conhecida da grande 
massa de pneumologistas brasileiros.

A Diretoria da SBPT decidiu por isso publicar no seu Boletim, de comum acordo 
com o seu Conselho Editorial, os resumos dos trabalhos apresentados pelos nossos 
associados nos diversos congressos internacionais. Essa publicação será realizada 
após consulta, consentimento e aprovação dos autores dos trabalhos.

O Boletim da SBPT é publicado a cada dois meses, numa tiragem de 3000 exem-
plares, distribuídos para os nossos associados e para os diversos centros de pesqui-
sas, universidades, bibliotecas e outras sociedades médicas.

É a colaboração da SBPT na divulgação da pesquisa pneumológica brasileira e o  
reconhecimento a esse grupo de visionários que trabalham com a pesquisa básica e 
clínica em nosso país.

Um grande abraço,

Mauro Zamboni
Presidente da SBPT 2004-2006
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ANÚNCIO ALTANA

A vez dos pesquisadores

Ano novo, vida nova. A partir desta edição o Boletim da SBPT amplia seu leque editorial e passa a publicar resumos (Abs-
tract) de trabalhos apresentados por associados em Congressos Internacionais. 

O objetivo dessa nova iniciativa, de acordo com os responsáveis, é abrir espaços para divulgação dos estudos de pesquisa-
dores brasileiros junto aos nossos associados e à comunidade científica.

No entendimento dos representantes do Conselho Editorial, abrir este canal de divulgação é uma forma de incentivar esses 
talentosos pesquisadores, imprescindíveis para o engrandecimento da nossa pneumologia.

O Boletim da SBPT tem periodicidade bimestral e tiragem de 3.000 exemplares, que são encaminhados via Correios para 
todos os associados, além de centros de pesquisa, sociedades congêneres, hospitais, parlamentares e outros que compõem o 
cadastro da SBPT.

Efeitos da poluição do ar proveniente da queima de cana-de-açúcar sobre o sistema cardiorespiratório.
Marcos A. Arbex 1,3, Lourdes C. Martins 1, Flávio Ferlin Arbex 3, Regiani C. Oliveira 1 , José E. D. Cançado 1, Luis  A. Pereira 1,4 , Paulo H. N. 

Saldiva 1, Alfesio L. Braga 1,2,4

1. Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2. Programa de Pediatria Ambien-
tal, Faculdade de Medicina, Universidade de Santo Amaro, 3. Disciplina de Clínica Médica, Escola Paulista de Medicina,  Universidade Federal de 
São Paulo, 4. Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Católica de Santos  

Com a crescente utilização do etanol derivado da cana-de-açúcar como combustível em veículos automotores houve uma melhora na 
qualidade do ar nos grandes centros urbanos. Porém, a cana-de-açúcar é uma cultura agrícola singular, uma vez que, por razões de produti-
vidade e de segurança, a colheita é realizada após a queima dos canaviais, o que gera uma grande quantidade de material particulado e gases 
tóxicos que modifica as características do meio ambiente nas regiões onde a cana-de-açúcar é cultivada, colhida e industrializada. Neste 
estudo realizado em Araraquara na região canavieira do Estado de São Paulo foi analisada a relação entre a variação diária do PTS (Partículas 
Totais em Suspensão) e o total de internações diárias devido a Hipertensão Arterial (CID I10) e Asma Brônquica (CID J45) em um dos principais 
hospitais da cidade, entre Abril de 2003 e Julho de 2004. Foi utilizado Modelo Aditivo Generalizado para cada desfecho controlando para 
temperatura, umidade, sazonalidade de longa duração (loess) e dias da semana. Os resultados foram expressos em termos aumento de per-
centagem para cada desfecho em relação ao aumento de 10 µg/m3 na concentração de PTS. Os níveis de PTS variaram dramaticamente entre 
os períodos de queima da cana-de-açúcar (56,8±25,1 µg/m3) e de não queima (28,5±17,6 µg/m3). O mesmo aconteceu com as internações 
hospitalares: hipertensão 2,82±1,9 na queima e 1,92±1,6 na não queima; asma 1,43±1,3 na queima e 0,95±1,0 na não queima. As internações 
por hipertensão foram significativamente afetadas pela variação do PTS diário e este efeito teve inicio no mesmo dia da exposição com um 
aumento de 5,67% nas admissões hospitalares (95% IC, 2,5-8,9) e permaneceu por seis dias. Os efeitos para asma foram agudos e persistiram 
por uma semana. No dia da exposição a variação de 10 µg/m3 na concentração de PTS levou a um aumento nas internações hospitalares por 
asma em 5,05% (95% IC, 1,0-9,1). A magnitude dos efeitos apresentados neste estudo reforça a relevância da importância da queima de 
biomassa como fonte de poluição do ar, seus efeitos na saúde da população exposta e expõe a necessidade de implementar políticas publicas 
com o intuito de avaliar e controlar a emissão de poluentes.  
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Sinais e sintomas indicativos de pneumonia comunitária em lactentes.  
Trabalho Apresentado no Congresso da ERS 2005
Maria de Fátima B Pombo March, Clemax Couto Sant´Anna 
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Objetivo: Lactentes (crianças < um ano) podem apresentar achados clínicos inespecíficos de pneumonia. Avaliamos os sinais e sintomas 
indicativos de pneumonia comunitária (PC) segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde / Ministério da Saúde do Brasil. 

Métodos: estudo transversal descritivo em serviço de emergência. As idades variaram de zero a seis meses. Os casos de pneumonia 
(n=76) foram divididos, com base nos achados radiológicos (padrão ouro) em 47 casos de pneumonia bacteriana e 29 de pneumonia viral.  

Resultados: A sensibilidade da febre foi cerca de  50% e a especificidade foi 40% em crianças com pneumonias bacterianas e  37.9%  
nas pneumonias virais.  Recusa parcial ou total da dieta foi um bom parâmetro diagnóstico em pneumonias bacterianas. A hipoatividade e 
a irritabilidade  tiveram  sensibilidade de cerca de 67%  e especificidade  = 55.6% em ambos os grupos. Gemência e batimentos de asa de 
nariz mostraram elevada especificidade e baixa sensibilidade para o diagnóstico.  Ambos são sinais de pneumonia grave. Ausculta anormal 
do tórax, mostrou alta sensibilidade e baixa especificidade nos dois grupos não permitindo discriminar entre casos bacterianos e virais.  A 
freqüência respiratória (FR) > 50 irpm teve sensibilidade de 80% e baixa especificidade, não permitindo o descrime entre etiologia bacteriana 
e viral.  A FR > 60 irpm foi o sinal mais sensível para pneumonias virais do que para as bacterianas. 

Discussão: nossos resultados coincidem com a orientação das normas nacionais que indicam a FR > 50 irpm como o melhor indicador de 
PC em crianças de 2 a 11 meses.  FR elevada e tiragem subcostal são úteis pra o diagnóstico, mas não descriminam pneumonias bacterianas 
de virais.   

Diagnóstico de tuberculose pulmonar por sistema de pontuação em crianças no Rio de Janeiro.  
Trabalho Apresentado no Congresso da ERS 2005
Clemax Couto Sant´Anna, Maria de Fátima B. Pombo March, Claudia T S. Orfaliais.
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Objetivo:  Avaliar o sistema de pontuação para diagnóstico de tuberculose pulmonar na infância preconizado pelo Ministério da Saúde 
– Brasil. 

Métodos: Estudo caso-controle.  Este sistema independe de dados bacteriológicos ou histopatológicos. O diagnóstico de tuberculose pul-
monar, segundo a pontuação obtida pode ser: muito provável (> ou = 40), possível (30-35) pouco provável (< ou = 25). Os prontuários foram 
revistos e o diagnóstico de tuberculose nos casos foi estabelecido segundo  critérios clínicos e positividade a cultura para M. tuberculosis. 

Os pacientes foram pareados por idade. 
Resultados: Os pacientes foram divididos em: 45 casos (cultura para M. tuberculosis positiva) [média de idade = 10,64 m; DP= 9,66] e 

96 controles (cultura negativa e dados clínicos que afastavam tuberculose) [ média de idade = 11,79 m.; DP= 11,31].
Dentre as variáveis analisadas, o padrão radiológico teve o maior impacto no diagnóstico (OR=25,39), seguido pelo contato com adulto 

tuberculoso (OR=10,67), e teste tuberculínico  >10mm (OR=8,23). 
Conclusão: O melhor ponto de corte para o diagnóstico de tuberculose foi 30 pontos, no qual o escore teve maior acurácia, com sensi-

bilidade de 88.9% e especificidade de 86.5%.
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Bronquiolite Obliterante em crianças- seguimento a longo prazo em Porto Alegre, Brasil
Apresentado no ERS Copenhagen 2005 Congress.
Helena Teresinha Mocelin (Doutora em Medicina: Pneumologia pela UFRGS), Gilberto Bueno Fischer (Doutor em Medicina: Pneumologia pela UFRGS); 

Klaus Loureiro Irion (Doutor em Medicina: Pneumologia pela UFRGS), e Laura Severo da Cunha (Mestre em Ciências Médicas pela UFRGS).
Hospital da Criança Santo Antônio de Porto Alegre, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.

Objetivo: Descrever as características clínicas e achados espirométricos em crianças com Bronquiolite Obliterante (BO) com seguimento 
a longo prazo (5 a 7 anos).

Métodos: Realizou-se um estudo transversal com 19 crianças com diagnóstico de BO  (clínica/evolução e achados tomográficos). As 
crianças realizaram espirometria e responderam ao ATS-DLS-78-C Children´s Questionnaire.  

Resultados: 14 meninos e 5 meninas com idade de 7 a 15 anos. Desnutrição (escore Z): leve (26%), moderada (5%). Os principais achados 
clínicos relatados foram: tosse (53%), sibilância (48%), expectoração (42%) e dispnéia (26%). Durante o exercício 47% relataram sibilância 
e 40% tinham intolerância ao exercício. Ao exame físico observou-se: crepitações (89%), sibilância (95%), baqueteamento digital (21%) e 
aumento do diâmetro antero-posterior do tórax (26%). Oxigenoterapia por longo período foi necessário em 3 crianças, sendo que uma usou 
por 18 meses. Hospitalizações por exacerbações foram freqüentes 1 a 50 ( média de 8 por paciente). Cirurgia para atelectasias/bronquiecta-
sias foi realizada em 4 pacientes. A espirometria foi normal em 3 crianças e com padrão obstrutivo em 15. Distúrbio ventilatório moderado 
foi observado em 10 pacientes e, grave em dois. Resposta a broncodilatador foi observada em 5 pacientes. 

Conclusão: BO em crianças está associada com alta morbidade. Os sintomas respiratórios persistem e há limitação funcional permanente 
em muitos pacientes. É interessante a comparação desses achados com outros grupos de pacientes.

Teste da caminhada de seis minutos – comparação entre crianças com Bronquiolite Obliterante e crianças saudáveis.
Apresentado como poster em sessão temática no ERS Copenhagen 2005 Congress na sessão “Childhood respi-

ratory epidemiology II”
Laura Severo da Cunha  (Fisioterapeuta - Mestre em Ciências Médicas pela UFRGS); Gilberto Bueno Fischer (Doutor em Medicina: Pneu-

mologia pela UFRGS); Helena Teresinha Mocelin (Doutora em Medicina: Pneumologia pela UFRGS).
Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Brasil.

Introdução: O teste a caminhada de seis minutos (TC6M) útil na avaliação da tolerância ao exercício em pacientes com doença pulmonar crônica. 
Em crianças com Bronquiolite Obliterante (BO) intolerância ao exercício é um relato freqüente. Não existem estudos em crianças com BO.

Objetivo: Comparar o TC6M  em crianças com BO e crianças saudáveis. 
Métodos: Realizou-se um estudo transversal com 50 crianças de 7 a 15 ano de idade. 28 crianças saudáveis e 22 crianças com BO realizaram 

TC6M e espirometria seguindo as normas da ATS. O diagnóstico de BO foi baseado quadro clínico, evolução e achados na Tomografia Computadori-
zada de Tórax de Alta Resolução. Para as crianças saudáveis utilizou-se o questionário ISSAC para excluir o diagnóstico de asma.

Análise estatística:  t-Student, Mann Whitney e Sperman.
Resultados: Todos os pacientes, exceto um, completaram o teste de caminhada. Nesse paciente o teste foi interrompido devido à queda na sa-

turação para 83%. Em crianças com BO, a distância percorrida, a  saturação de oxigênio em repouso e após o exercício foram inferiores às crianças 
do grupo controle (p<0,0001). Queda na saturação >4% ocorreu em 36% das crianças com BO e não ocorreu queda na saturação nas crianças 
saudáveis. A distância percorrida não teve correlação com a saturação em repouso (r=0,22 p<0,13). O VEF1% correlacionou-se com a distância per-
corrida (r=0,28 p=0,04). Em crianças com queda na saturação >4%, a distância percorrida foi inferior àquela dos pacientes que não apresentaram 
queda na saturação.

Conclusão: Neste estudo, o TC6M mostrou o grau de intolerância ao exercício em crianças com BO comparadas às crianças saudáveis e indica 
que esse poderá ser um instrumento utilizado no seguimento a longo prazo.
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A temporada de Cursos oferecidos pela SBPT em 2006 vai começar. O primei-
ro evento da lista é o II Curso Nacional de Ventilação Mecânica, que acontece 
nos dias 17 e 18 de março, no Braston Hotel, em São Paulo.

Depois, em abril, será a vez do Rio de Janeiro sediar a sétima edição do 
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia. Ele será realizado de 20 a 22 
de abril, no Hotel Glória.

A programação deste ano prevê ainda a realização do II Curso Nacional 
de Infecções Respiratórias, nos dias 16 e 17 de junho, em Porto Alegre, e o II 
Curso Nacional de Tuberculose, de 20 a 22 de julho, no Centro de Convenções 
Pompéia, em São Paulo.

A grade do Programa de Educação Continuada (PEC) também já está 
fechada e a primeira cidade a receber o evento, no dia 31 de março, será 
Maceió. Um dos eventos oferecidos pela SBPT de maior procura não só 
por pneumologistas, mas por vários outros profissionais de saúde como 
clínicos gerais, pediatras e geriatras, o PEC 2006 será realizado, ainda, em 
mais 11 cidades: Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Uberlândia, Cuiabá, 
Teresina, Vitória, Aracaju, Maringá, São Luís e Goiânia. O grande sucesso 
dos PECs, que chegam a reunir mais de 120 profissionais em cada edição, 
está atrelado à alta qualidade das discussões e dos temas apresentados.  

Devido à importância e à atualidade da programação dos PECs, surgiram algumas variantes, como o 
PEC de Circulação Pulmonar. Em 2006, serão realizados três cursos com esse enfoque: nos dias 24 e 25 de março, em Brasília, em Porto 
Alegre, nos dias 05 e 06 de maio, e em Salvador, nos dias 02 e 03 de junho.

Os cursos de Imagem e Função Pulmonar passaram por uma reformulação e em 2006 serão realizados em apenas três cidades cada. 
A grade completa com as datas, locais e programação está disponibilizada na página ao lado.

Fechando o ano de 2006 com chave de ouro, a SBPT promove em Fortaleza, do dia primeiro ao dia cinco de novembro, o XXXIII Con-
gresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. Evento nacional máximo da especialidade, o Congresso, que acontece a cada dois anos, está 
sendo elaborado com muito empenho pela Comissão Organizadora. Coordenado pela Dra. Márcia Alcântara, o CBPT 2006 trará novidades 
e discutirá os caminhos da pneumologia no Brasil e no mundo. Como de praxe, a programação científica do Congresso contemplará as 
diversas áreas da pneumologia, trazendo renomados especialistas nacionais e internacionais, responsáveis pelo intercâmbio e a transfe-
rência de informações, fundamentais para o desenvolvimento profissional e científico dos pneumologistas. 

Mais do que imprescindíveis formas de atualização para os profissionais ligados à área da saúde, em especial pneumologistas, os 
Cursos oferecidos pela SBPT passam a ter uma importância a mais neste ano, uma vez que contarão pontos na revalidação do Título de 
Especialista, que, de acordo com as novas regras da AMB / CFM, passa a ser obrigatória.

Cursos SBPT 2006
A temporada de Cursos oferecidos pela SBPT em 2006 vai começar. O primei-

ro evento da lista é o II Curso Nacional de Ventilação Mecânica, que acontece 

Depois, em abril, será a vez do Rio de Janeiro sediar a sétima edição do 
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia. Ele será realizado de 20 a 22 

A programação deste ano prevê ainda a realização do II Curso Nacional 
de Infecções Respiratórias, nos dias 16 e 17 de junho, em Porto Alegre, e o II 
Curso Nacional de Tuberculose, de 20 a 22 de julho, no Centro de Convenções 

Devido à importância e à atualidade da programação dos PECs, surgiram algumas variantes, como o 
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REGIONAL               CIDADE                        DATA              COORDENADOR (Dr)          LOCAL                    

Rio de Janeiro

Paraná

Rio de Janeiro

Curitiba 05 e 06/05

Mauro Esteves 

Dante Scuisatto Associação Médica do Paraná – Sala 01

Curso de Imagem 2006

Curso de Função Pulmonar 2006 – Básico e Avançado
REGIONAL                 CIDADE              DATA               COORDENADOR (Dr)          PROGRAMAÇÃO    LOCAL
Goiânia  

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Pelotas 25 e 26/08

Daniela TannusGoiânia

Ricardo Dias

12 e 13/05 Básico

Avançado

Sílvia Elaine C. Macedo Básico

REGIONAL                          CIDADE             DATA                          COORDENADOR (Dr)                    LOCAL                  
Brasília

Rio Grande do Sul

Bahia

Porto Alegre

Salvador

Sérgio S. Menna Barreto

Brasília

Guilhardo Fontes Ribeiro

Conselho Federal de Medicina24 e 25/03

05 e 06/05

02 e 03/06

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Associação Bahiana de Medicina

Paulo Henrique R. Feitosa

Cidades PEC - Circulação Pulmonar 2006

REGIONAL                           CIDADE/LOCAL              DATA                        COORDENADOR (Dr.)     TEMA                 
Alagoas Maceió

11 e 12/08

Sandra Reis Duarte

Maringá Asma e Pneumonia

31/03 e 01/04 Tuberculose e Doenças Intersticiais

Giancarlo Sanches

Santa Catarina Florianópolis Emilio Carlos Pizzichini28 e 29/04 DPOC

Cidades PEC 2006

Minas Gerais Uberlândia Cláudia Lidronetta 05 e 06/05 DPOC

Piauí

Espírito Santo

Teresina

Vitória

05 e 06/05

João Araújo M. Fé

Cuiabá

Marli Lopes 

Asma e DPOC

12 e 13/05

12 e 13/05

DPOC e Infecções

Tromboembolismo e Infecções

Ayrdes B. A. Pivetta

Goiânia

02 e 03/06

Adalberto Sperb Rubin

Aracaju1 DPOC e Doenças Intersticiais

18 e 19/08 Doenças Intersticiais

Saulo Maia Davila Melo

Maranhão São Luís2 Maria do Rosário Costa 11 e 12/08 Infecções e Tabagismo

Sergipe

Goiás

Mato Grosso

Porto Alegre

31/03 e 01/04

Adalberto Sperb Rubin

Recife DPOC e Tabagismo

31/03 e 01/04 Doenças Intersticiais

Antônio Aguiar FilhoPernambuco

Rio Grande do Sul

1 - Sociedade Médica de Sergipe - Rua Guilhermino Resende, 426. Bairro São José.
2 - Hospital Universitário Presidente Dutra - Rua Barão de Itapari, S/N.

Paraná

17 a 19/08

Hospital Copa D’Or05 e 06/05

São José do Rio Preto 28 e 29/07 Arthur Soares Souza Jr Faculdade de Medicina de São José do Rio PretoSão Paulo  

Associação Médica de Pelotas - RS

Hospital Gafree Guinle

Hospital das Clínicas - Hospital Geral de 
Goiânia
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A Residência Médica em Pneumologia no Brasil: 
situação atual e perspectivas.

a r t i g o

Introdução

A Residência Médica constitui um curso de 
pós-graduação destinada a médicos, caracteri-
zada por treinamento em serviço, cujas ativida-
des dos Residentes são sempre supervisionadas 
por profissionais de reconhecida competência 
ética e profissional. Com a criação da Comis-
são Nacional de Residência Médica (CNRM), em 
1977, todos os programas ficaram subordinados 
a esta Comissão, que estabeleceu normas e cri-
térios para o credenciamento de instituições que 
ofereciam esta modalidade de pós-graduação1.

Nos termos das Resoluções CNRM nº 01/81 e 
17/81, já revogadas, exigia-se pelo menos um 
ano como pré-requisito em Clínica Médica ou 
Pediatria para o ingresso de candidatos em pro-
gramas de Residência Médica em Pneumologia. 
Essa mesma determinação era estendida para 
os programas de Cardiologia, Dermatologia, 
Endocrinologia-Metabologia, Medicina Física e 
Reabilitação, Gastroenterologia, Hematologia-
Hemoterapia, Nefrologia, Neurologia, Oncolo-
gia, Reumatologia e Patologia Clínica. Para o 
programa de Geriatria-Gerontologia estabele-
ceu-se a necessidade de pelo menos um ano em 
Clínica Médica2.

Desde 2002, são exigidos dois anos em Clínica 
Médica como pré-requisito para cursar progra-
mas de Residência Médica em Pneumologia, 
bem como, para os programas em Alergia e 
Imunologia, Angiologia, Cancerologia/Clínica, 
Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, En-
doscopia, Gastroenterologia, Geriatria, Hema-
tologia e Hemoterapia, Medicina Intensiva, Ne-
frologia, Neurologia e Nutrologia3,4. A duração 
dos programas em Pneumologia é de dois anos, 

Dr. Evandro Guimarães de Sousa
Dr. José Roberto Jardim

EPM-UNIFESP/ Lar São Francisco

porém anos adicionais podem ser acrescentados 
ao treinamento do Residente nas áreas de atua-
ção em Endoscopia Respiratória e Pneumologia 
Pediátrica5. 

Na opinião de alguns Coordenadores e Precep-
tores está havendo uma menor motivação dos 
candidatos para cursar programas de Residência 
Médica em Pneumologia por causa da exigência 
do pré-requisito de dois anos em Clínica Mé-
dica. Entretanto, observa-se nos trabalhos da 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo 
(FUNDAP) que, em 1998, a Pneumologia encon-
trava-se na décima sétima posição do ranking 
de 50 especialidades oferecidas no Brasil, com 
apenas 77 médicos em treinamento no primeiro 
ano, num total de 200 Residentes. Os programas 
em Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, 
Obstetrícia e Ginecologia, Anestesiologia, Orto-
pedia/Traumatologia, Cardiologia, Oftalmologia, 
Radiologia e Psiquiatria, todos com mais de 100 
Residentes no primeiro ano de treinamento, 
ocupavam do primeiro ao décimo lugar, respec-
tivamente na referida classificação6. Vale ressal-
tar que durante este período vigorava a duração 
de, pelo menos, um ano de pré-requisito antes 
do ingresso na especialidade de Pneumologia.

Durante ano de 1999 foi promovido pela FUN-
DAP7, um seminário para discussão sobre pré-
requisito e acesso aos programas de Residência 
Médica em especialidades clínicas. Dentre as 
justificativas apresentadas pelos coordenado-
res de programas, que participaram do referido 
evento e defensores de um ano de pré-requisito 
em Clínica Médica, destacavam-se as seguintes:
1. Este período garantia uma formação adequa-
da e suficiente para o ingresso na especialidade.
2. O curso de graduação em Medicina, aliado à 

experiência adquirida durante o Internato, seria 
suficiente para a formação clínica do Residente.
3. Uma duração maior do pré-requisito aumen-
taria os custos da instituição.
4. A própria especialidade complementaria a 
formação clínica do Residente.
5. Um ano a mais provocaria uma diminuição 
na procura da especialidade.

Outros justificavam os dois anos de pré-requi-
sito em Clínica Médica, alegando que:
1. O período seria necessário para a consolida-
ção de conhecimentos técnicos e teóricos im-
prescindíveis para a formação do especialista.
2. Este tempo seria importante para seguran-
ça na tomada de decisões frente a situações de 
gravidade e de maior complexidade.
3. Esta formação inicial prepararia melhor o Re-
sidente para ingresso no mercado de trabalho.
4. Haveria uma melhor seleção de candidatos.
5. Esta seria uma decisão de sociedades de es-
pecialidades médicas.

As pesquisas de Sousa, em 2000, revelaram 
que havia 80 Residentes cursando o primeiro 
ano em programas de Residência Médica em 
Pneumologia oferecidos por 53 instituições de 
saúde. Já durante o ano de 2003, o número era 
de 82 Residentes de primeiro ano em programas 
ofertados por 58 hospitais. O número total de 
Residentes era de 206 e 108, em 2000 e 2003, 
respectivamente8,9. Portanto, sem alterações 
significativas no número total de Residentes 
observadas no período de 1997 a 2003, apesar 
da ampliação da duração do pré-requisito em 
Clínica Médica.
Situação atual - Em outubro de 200510, en-

contravam-se registrados 62 programas de 
Residência Médica em Pneumologia no site da 
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CNRM. Destes, 73,8% pertenciam a instituições 
públicas e 26,2% a particulares. Estavam cre-
denciados sem restrições 75,4% destes progra-
mas, 4,9% apresentavam alguma insuficiência, 
11,5% permaneciam credenciados proviso-
riamente e 5 (8,2%) encontravam-se descre-
denciados ou cancelados. Por conseguinte, 57 
instituições continuavam oferecendo este trei-
namento reconhecido pela CNRM.

Esses programas eram ofertados por 1,6% de 
instituições de saúde localizadas na região Nor-
te, 11,5% no Nordeste, 59% no Sudeste, 18,1% 
no Sul e 9,8% no Centro Oeste (Tabela 1).

Na tabela 2, observa-se o número de vagas 
relacionado com o de Residentes em Pneumo-
logia a cada ano de treinamento, de acordo com 
a distribuição nas diversas regiões do Brasil. 
Verifica-se que os Residentes de primeiro ano 
ocupam apenas 42,2% das vagas oferecidas 
para este ano de treinamento. Os do segundo 
ano ocupam 38% das vagas ofertadas e o do 
terceiro ano, 33,3%. Entretanto, deve-se res-
saltar que na página eletrônica da CNRM não 
estava registrado o número de Residentes de 
várias instituições, podendo-se deduzir que o 
número total deve ser superior ao apresentado 
nessa pesquisa.

No trabalho desenvolvido pelo Conselho Federal 
de Medicina11, em 2002 e 2003, verifica-se que, 
dentre as especialidades assinaladas como as 
principais exercidas pelos profissionais que res-
ponderam ao questionário enviado por este Con-
selho, destacavam-se a Cardiologia, Ginecologia 
e Obstetrícia, Anestesiologia. Cirurgia Geral, Uro-
logia e Dermatologia. Sugerindo o crescimento 
do interesse dos médicos por especialidades que 
permitem a execução de mais procedimentos, 
permitindo um maior retorno financeiro.

Perspectivas - Apesar das dificuldades em 
conhecer o número exato de Residentes, dos 
especialistas atuantes em Pneumologia e das 
oportunidades oferecidas pelo mercado de tra-
balho, fica difícil planejar a expansão do número 
de vagas ou a criação de novos programas de 
Residência Médica desta especialidade no país. 
Além do mais, o espaço de trabalho do Pneumo-
logista encontra-se disputado pela atuação dos 
Alergistas, Infectologistas, Oncologistas, Otorri-
nolaringologistas, Neurologistas, dentre outros12. 
Portanto, a simples redução para um ano de pré-
requisito em Clínica Médica não parece ser su-
ficiente para aumentar a procura de candidatos 
interessados em cursar PRM em Pneumologia.

No trabalho desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde, em 2005, observa-se que atualmente há 
no Brasil déficit de vagas para ingresso em pro-
gramas de Residência Médica, considerando o 
número atual de formandos em cursos de Medi-
cina. Devido à abertura de novos cursos, a partir 

de 1998, e o aumento do número de egressos 
em 2003, admite-se que esta deficiência au-
mente cerca de 200%, no período de 2003 a 
2008, atingindo a necessidade de criação de 
mais 4.400 vagas de primeiro ano nas diversas 
especialidades13. Essa situação representa uma 
oportunidade para a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT) iniciar um es-
tudo da demanda de Pneumologistas no Brasil e 
a possibilidade de aberturas de novas vagas de 
Residência Médica na especialidade em regiões 
mais carentes deste profissional.

Por outro lado, o mercado de trabalho influen-
cia muito na escolha da especialidade. Assim, 
a SBPT deveria reivindicar junto aos planos de 
saúde a remuneração de alguns procedimentos 
realizados, rotineiramente, durante as consultas 
por Pneumologistas e que não são pagos por 
essas agências, tais como, medida do pico de 
fluxo expiratório, oximetria de pulso, além de 
outros. A revisão dos valores relacionados com 
o pagamento das provas de função pulmonar, 
bem como, do número de exames liberados 
para cada paciente, também, devem ser revis-
tos. A aprovação dessas medidas, ao aumentar 
os rendimentos deste especialista, com certeza 
deverá atrair os recém-formados a optarem pela 
Pneumologia.

Sabe-se que apenas o domínio da técnica já 
não é mais suficiente para assegurar o sucesso 

no desempenho da especialidade. Por conse-
guinte, outras habilidades devem ser oferecidas 
ao Residente de Pneumologia durante a sua for-
mação e ao Pneumologista no programa de edu-
cação permanente, com o objetivo de ampliar o 
desempenho profissional. Nesse sentido, devem 
ser acrescentadas noções de marketing e propa-
ganda, administração de clínicas e consultórios14, 
Ética Médica, Bioética, Direito médico, humani-
zação e comunicação na área da saúde15. 

Uma outra ação que poderia ser desenvolvida 
pela SBPT, em parceria com as Regionais, seria a 
de oferecer cursos gratuitos de atualização em 
Pneumologia para os Internos das mais de 150 
Faculdades de Medicina existentes no Brasil16 
e a redução dos valores referentes à taxa de 
inscrição em eventos promovidos por esta So-
ciedade. Essas medidas poderiam incentivar um 
maior número de formandos a se interessarem 
por esta especialidade. 

Todas as sugestões apresentadas visam con-
tribuir para que a SBPT continue na sua missão 
de angariar novos sócios e oferecer alternativas 
para a realização profissional dos Pneumologis-
tas deste país.

Tabela 1
Número de programas e de médicos Residentes em Pneumologia de acordo com o ano de treina-

mento distribuídos em instituições de saúde localizadas nas grandes regiões do país

Fonte: CNRM - outubro de 2005

Tabela 2
Relação entre o número de vagas oferecidas e o número atual de médicos Residentes na especiali-

dade de Pneumologia em cada ano de treinamento distribuídos nas regiões do Brasil

Fonte: CNRM - outubro de 2005

Legenda:

As referências bibliográficas utilizadas pe-
los autores estão disponíveis no site da SBPT: 
www.sbpt.org.br.
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Começam a ser postas em prática, algumas das decisões tomadas durante a reunião entre as diretorias das Sociedades 
Brasileiras de Pneumologia e Tisiologia e de Cirurgia Torácica.
O encontro que selou a parceira entre as entidades aconteceu durante o Congresso TÓRAX 2005, realizado junho, em 

Caldas Novas/GO.
Na ocasião, os presidentes Mauro Zamboni (SBPT) e José Antônio de Figueiredo Pinto (SBCT) consideraram algumas 

questões com relação ao funcionamento e a utilização da estrutura da SBPT por parte da SBCT.  
De acordo com as considerações feitas pela Diretoria da SBPT, a Cirurgia Torácica (CT) utiliza sem ônus a estrutura da 

SBPT para finalidades pertinentes às atividades da própria Cirurgia Torácica: telefones, material gráfico, suprimentos de 
escritório e informática, energia elétrica, IPTU, condomínio, correios.
E mais: os sócios da Cirurgia Torácica são 512 de um total de 2.624 sócios efetivos da SBPT, o que corresponde a 

19,5%. Os custos relativos a esse percentual de sócios da SBCT representam um total de R$ 51.271,73, a saber: telefones 
(11.078,73), material gráfico (2.730,00), suprimentos de escritório e informática (5656,56), energia elétrica (718,18), IPTU 
(643,50), condomínio (1636,44), correios (28.808,32).
Os sócios da Cirurgia Torácica têm inadimplência de 29% (dados do fechamento de 2004), o que é mais de 4 vezes a 

inadimplência dos não pertencentes ao departamento de cirurgia torácica (7% para os demais). Todo sócio do departamen-
to de cirurgia torácica recebe os mesmos direitos e benefícios que os demais. 
A unificação da cobrança terá um potencial benéfico para as duas sociedades. Bons funcionários são vitais para a im-

plantação de uma gestão profissionalizada e demandam recursos financeiros de monta. A experiência e o gerenciamento 
profissional da SBPT será de grande valia para a SBCT.
Por todos esses pontos acima relacionados, ficou definido que a SBPT assumirá a estrutura de funcionamento da SBCT, 

contratando os serviços de contabilidade e Fernanda Santos da Silva, como sua própria funcionária a serviço em horário 
integral da Cirurgia Torácica.
Em contra-partida, a SBCT efetuará a cobrança da anuidade de seus associados de maneira unificada, e repassará R$ 

100,00 per capita para a SBPT. Esse valor corresponde ao montante necessário o que a SBPT cobra parte dos seus custos 
operacionais.

p a r c e r i a s

Parceria SBPT e SBCT
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N
o dia dois de novembro de 2006, iniciaremos a programação científica do CBPT 2006, que estará 
recheada de temas palpitantes e de apresentadores de renome internacional. Neste boletim, des-
tacaremos o nome de dois palestrantes reconhecidos internacionalmente e que já confirmaram 

presença no nosso evento: os Drs. Fernando D. Martinez e Stephen T. Holgate.
O professor Martinez é atualmente professor de pediatria e diretor do Centro de Doenças Respiratórias 

da Universidade do Arizona, Consultor Extramural do Instituto Nacional de Saúde dos EUA (Natio-
nal Institutes of Health) e do Instituto Nacional de Hematologia, Cardiologia e Pneumologia dos EUA 
(National Heart, Lung and Blood Institute) e também membro do Comitê de Coordenação do ISAAC 
- International Study on Asthma & Allergy in Childhood.  Suas principais áreas de interesse e pesquisa 
são: história natural da asma, epidemiologia da genética da asma e condições relacionadas à asma, 
desenvolvimento precoce do sistema imune como um fator de risco para o desenvolvimento da asma e 
a história natural das doenças alérgicas na fase inicial da vida. 
O Dr. Martinez abrirá o módulo de asma com uma conferência magistral intitulada “Asma do nascer 

ao envelhecer”. Outras participações estão previstas para o módulo de pneumopediatria, que está sendo 
coordenado pela Dra. Viviane Calheiros e o Dr. Dirceu Ribeiro. Sua receptividade ao nosso convite foi ani-
madora. Mostrou-se entusiasmado e muito interessado em ajustar sua agenda às nossas necessidades.
Não foi diferente o modo como o Dr. Holgate recebeu o nosso convite. Mesmo conhecido de con-

gressos anteriores, encanta-nos como ele aborda temas de amplo espectro com relação à asma. O 
professor Holgate é Professor de Imunopatologia Clínica da Universidade de Southampton e do Hos-
pital Geral de Southampton. Tem imensa bagagem científica e um rol de prêmios e condecorações. A 
maioria dos pneumologistas já o conhece, mas é sempre muito agradável assisti-lo abordando temas 
como: ambiente, genética e asma, controle da asma em casa, na escola e na comunidade, “controle da 
asma para além dos tempos e além dos muros”, interfase entre alergia e asma, mecanismo da alergia 
e asma e sua aplicação no diagnóstico e na terapêutica. Sua mais recente e excitante atividade tem 
sido a identificação do gen ADAM33, relacionado com a hiperresponsividade brônquica e mecanismo da 
susceptibilidade do epitélio de asmáticos às infecções respiratórias virais.
Como se viu nesse primeiro momento de animação científica, estamos certos de que valerá a pena vir para Fortaleza com-

partilhar com seus colegas e amigos destes momentos de satisfação que o conhecimento dos scholars nos proporcionará.
Prometemos apresentar todos os nossos convidados neste mesmo espaço, no decorrer do ano de 2006.
Tenham todos um bom e produtivo 2006.
Esperamos vocês na “Terra do sol, do mar e da luz”.

Doutora Márcia Alcântara
Presidente do XXXIII CBPT

c o n g r e s s o
XXXIII Congresso Brasileiro de 

Pneumologia e Tisiologia
Centro de Convenções 

Fortaleza/CE
01 a 05 de novembro de 2006

Nossos convidados

Fernando D. Martinez

Stephen T. Holgate
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Congresso Norte-Nordeste
São Luís, capital do Maranhão, se prepara para receber os participantes 

do V Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Torácica, que será realizado 
nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2006.
O  evento, que acontece conjuntamente ao I Congresso Maranhense de 

Oncologia e o I Congresso Maranhense de Fisioterapia em Cirurgia Toráci-
ca, está sendo pensado nos mínimos detalhes e a Comissão Organizadora 
tem se empenhado para oferecer uma programação científi ca de alto ní-
vel, além de um roteiro social que marcará a participação dos conferen-
cistas.
Para ministrar as palestras foi montado um time de primeira linha, for-

mado pelos Doutores: Carlos Barrios (RS), José Antonio Lopes de Figuei-
redo Pinto (RS), Heloisa Carvalho (SP), José de Jesus Peixoto Camargo 
(RS), José Ribas Milanez de Campos (SP), Manoel Ximenes (DF), Maria 
Ignes Zanetti Feltrim (SP), Nelson Rosemberg (RS), Nise Yamagushi (SP), 
Oswaldo Malafaia (PR), Roberto Gil (RJ), Roberto Saad Jr. (SP), Rui Ha-
ddad (RJ) e Vicente Forte (SP).
Também confi rmados os nomes dos convidados internacionais. Eles serão os Doutores Marc Riquet (Paris/França) 

e Ugo Pastorino (Milão/Itália).
Até o dia 20 de março, as inscrições para Profi ssionais médicos custam R$ 180,00. Para acadêmicos, R$ 60,00. 

Residentes pagam R$ 90,00. Na data do evento, os valores serão: Profi ssionais: R$ 210,00, Acadêmicos: R$ 70,00 e 
Residentes: R$ 100,00. 
Mais informações, acesse www.toraxregional2006.com

ANÚNCIO FLUIMUCIL

Presidente: Dr. Antonio Monteiro da Silva Chibante
Vice-presidente: Dr. José Manoel Jansen
Capital e Baixada Fluminense: Dr. Arnaldo José Noronha Filho
Niterói e Região dos Lagos: Dr. Cyro Teixeira da Silva Junior
Região Serrana: Dr. Renato Abi-Ramia
Região Norte: Dra. Simone Fagundes
Região Sul: Dr. Gilmar Alves Zonzin
Secretário Geral: Dr.Bernardo Henrique Ferraz Maranhão

SOPTERJ tem nova Diretoria

Secretário Adjunto: Dr. Eduardo Bordallo
Secretário de Assuntos Científi cos: Dr. João Gonçalves Pantoja
Secretária de Divulgação: Dra. Simone Miranda
Tesoureiro: Dr. Arthur Oswaldo de Abreu Vianna   
Membros do Conselho Fiscal: Drs. Carlos Pereira Nunes, 
Domenico Capone e Fernando Cesar David Silva
Presidente do Conselho Deliberativo: Dr. Thiers Marques 
Monteiro Filho

A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro (SOPTERJ) divulga sua nova Diretoria, eleita no 
dia 30 de setembro, para o biênio 2005-2007.
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A literatura médica acaba de ganhar 
mais uma importante obra. Idealiza-
do pela Editora Roca e editado pelo 
professor Doutor Antonio Carlos Lopes 
(Titular de Clínica Médica da Univer-
sidade Federal de São Paulo - EPM e 
Presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica), o Tratado de Clínica 
Médica é uma das mais completas fon-
tes de consulta das diversas doenças 
que acometem o ser humano. 
A publicação traz em seu cast 1.058 

autores - os mais renomados profi s-
sionais da medicina brasileira, de di-
versos centros de ensino e pesquisa. 
Em conjunto, eles passam a limpo a 
Clínica Médica Brasileira, para ofere-
cer aos jovens estudantes, residentes, 
clínicos gerais e demais especialistas, 
o melhor da experiência médica acu-
mulada no Brasil e no mundo. Por ser 
planejado e produzido em nosso país, 
contempla absolutamente a realidade 
da medicina brasileira. 
“Sentíamos a falta moral de ter uma 

obra dessa qualidade e abrangência 
produzida por médicos brasileiros. Era 
um absurdo, por exemplo, estudar Do-
ença de Chagas em um livro america-
no, afi nal, é uma doença endêmica do 
Brasil; ou a esquistossomose; ou ou-
tras doenças tropicais”, afi rma o Prof. 
Dr. Antonio Carlos Lopes.
Organizado em três volumes, com 

26 módulos e mais de 700 capítulos, 
num total de 5.465 páginas, o Tratado 

Tratado de Clínica Médica

aborda os temas mais complexos 
da medicina de forma ampla e com 
leitura prazerosa. Além de ser de 
fácil compreensão, apresenta 1.328 
imagens, 698 quadros, 1.243 tabe-
las e 2.706 ilustrações, numa dia-
gramação moderna e pedagógica.
A publicação traz um capítulo es-

pecífi co, com cerca de 200 páginas, 
para as patologias relacionadas à 
pneumologia. 
A lista completa dos autores e 

coordenadores do trabalho, bem 
como índice, currículo do editor 
e informações diversas podem ser 
acessadas através do link http://
www.acontecenoticias.com.br/in-
dex.jsp?conteudo=149.

Técnico em Espirometria

O Departamento de Ensino e 
Exercício Profi ssional da SBPT 
divulgou a relação dos aprova-
dos na prova para obtenção do 
Certifi cado de Técnico em Espi-
rometria, realizada simultane-
amente em várias cidades, no 
dia 21 de outubro de 2005.

A Diretoria da SBPT parabeniza 
os novos técnicos.

1. Claúdia Monteiro 
2. Diana de Souza Mendes 
3. Ellen Samara Sá Santos 
4. Gabriela Oliveira Siqueira 
5. Itamar Fernandes Vianna Amorim 
6. Jessyka Martins Pontes 
7. Juliana Paulucci Tofano 
8. Juliana Raimondo e Silva 
9. Karina Abreu Fernandez 
10. Keila Francisco Neto de Oliveira 
11. Lara Maris Nápolis G. Rodrigues 
12. Laura Dias Batista 
13. Lizete Yumi Nakano 
14. Luciana Araújo Lima Machado 
15. Maria Leire Elles B. de Mesquita 
16. Maria Rosa Quintão 
17. Maria Solange Barbosa Reis 
18. Michelle Regina Ribeiro Souza 
19. Patrícia Bueno de Lima 
20. Patricia de Souza 
21. Priscilla Maria de Souza 
22. Raimundo Juliano Rego Soares
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Nas pneumonias, sinusites e bronquites,
conte com a eficácia que lhe traz
tranqüilidade: Avalox.6-8

Eficácia e rapidez 
nas infecções respiratórias1-5

Para maiores informações,
consulte a bula ou a Bayer S.A. Produtos Farmacêuticos

Rua Domingos Jorge, nº 1.000 - São Paulo - SP - CEP: 04779-900

xxxx Anun Avalox 19.5x5  03.02.06  15:09  Page 1

p r o g r a m e - s e a g e n d a

EVENTOS 2006
NACIONAIS

II Curso Nacional de Ventilação Mecânica
Local: Braston Hotel, São Paulo/SP
Data: 17 e 18 de março
Organização: Secretaria da SBPT 

VII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Local: Hotel Glória, Rio de Janeiro/RJ
Data: 20 a 22 de abril 
Organização: Secretaria da SBPT

V Congresso Norte Nordeste de Cirurgia Torácica
Local: Rio Poty Hotel, São Luís/MA
Data: 17 a 19 de maio
Organização: SBCT
Informações: www.toraxregional2006.com 

II Curso Nacional de Infecções Respiratórias
Local: Porto Alegre/RS - Auditório AMRIGS
Data: 16 a 17 de junho
Organização: Secretaria da SBPT
 
II Curso Nacional de Tuberculose
Local: Centro de Convenções Pompéia, São Paulo/SP
Data: 13 a 15 de julho 
Organização: Secretaria da SBPT em Parceria com a 
Rede TB e Ministério da Saúde

INTERNACIONAIS

ATS 2006
Data: 19 a 24 de Maio
Local: San Diego, California/USA
Informações: www.thoracic.org 

14th World Congress for Bronchology
Data: 25 a 28 de junho 
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: http://www.wcb2006.com 

ALAT 2006
Data: 03 a 07 de Julho
Local: Cancún, México.
Informações: www.alatorax.com 

ERS 2006
Data: 02 a 06 de Setembro
Local: Munique, Alemanha
Informações: www.ersnet.org 

CHEST 2006
Data: 21 a 26 de Outubro 
Local: Salt Lake City/EUA
Informações: www.chestnet.org 

Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Data: 01 a 05 de dezembro
Local: Lisboa, Portugal
Informações: www.sppneumologia.pt 

XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Local: Centro de Convenções de Fortaleza, CE
Data: 01 a 05 de novembro de 2006
Organização: Arx Produções & Eventos
Fone: (85) 4011.1572
www.sbpt.org.br/pneumo2006
www.arxweb.com.br 


