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Editorial

Dinamismo da SBPT  
em ano de  Copa do Mundo

O ano de 2014 come-
çou diferente e re-
paramos a mudan-

ça nas rotinas escolares, nas agendas dos 
consultórios e clínicas e congressos médi-
cos que foram alterados por conta do grande 
evento futebolístico, que terá o Brasil como 
sede pela segunda vez. Certamente teremos 
que nos ajustar a esse novo paradigma de 
Copa do Mundo, contudo nossas atividades e 
responsabilidades enquanto uma associação 
médica devem prevalecer a todo momento e 
em todos os locais para promover o melhor 
atendimento em saúde respiratória.

Sabemos que os desafios são permanen-
tes e o empenho da diretoria, dos departa-
mentos, das comissões, das regionais e de 
todo o nosso administrativo são fundamentais 
para colocarmos em foco a medicina respira-
tória onde quer que estejamos. A voz e a vez 
da pneumologia devem ser realçadas e con-
tamos com todos para reforçar a importância 
da nossa especialidade até mesmo para atin-
gir nossos objetivos  em todas as alçadas.

Regionais e Eventos

Nesse primeiro trimestre, começamos de 
novo muito bem e várias regionais mudaram 
suas diretorias, o que demonstra um interesse 
maior e frequente pela especialidade. Quere-
mos dar as boas-vindas às regionais do Mato 
Grosso, Santa Catarina e Goiás e que contem 
com a SBPT sempre que necessário.

Ao lado disso, nossos Cursos e PECs 
continuam e o site da SBPT está devidamen-
te atualizado. Algumas alterações ocorreram, 
para atender as demandas solicitadas. A par-
ticipação ativa de todos é muito importante e 
desejamos  que essas trocas sejam efetivas 

para compartilharmos conhecimentos, estu-
dos e tudo o que for melhor para a medicina 
respiratória. 

Outros aspectos também merecem des-
taque nesses meses de 2014, tais como o 
registro brasileiro de fibrose cística, alertas 
sobre diagnóstico, tratamento de tuberculose, 
liberação de diretrizes de DPOC pela AMB, 
ampliação do tratamento de DPOC em Goi-
ás e a realização de provas de especialistas 
que ocorrerão durante nosso Congresso, em 
Gramado (RS). Isso tudo está em execução e 
precisamos ficar sempre atentos ao que está 
ocorrendo com a pneumologia.

Mais um congresso da SBPT se aproxima. 
Estamos voltados para isso e há um bom tem-
po dedicamos nosso tempo a elaborar uma 
programação para atender todas as subes-
pecialidades e questões da pneumologia. Os 
principais pesquisadores e colegas de todo o 
país estarão em Gramado e tudo está afinado 
para fazermos um excelente evento. Conta-
mos com a presença de todos e nas páginas 
seguintes está o nosso boletim.

Boa leitura!

Um abraço,
Jairo Araujo

Presidente da SBPT
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Informe-se

Olá colegas,
Estamos nos aproximando ce-
leremente do SBPT 2014.

Isso nos traz um sentimento am-
bíguo: se por um lado ficamos cada 
vez mais ansiosos e preocupados 
para que tudo funcione bem, por ou-
tro lado verificamos que as etapas 
estão sendo cumpridas dentro do 
cronograma inicialmente elaborado, 
o que é um sinal bem positivo.

Assim, a programação científica 
está pronta, os palestrantes nacio-
nais estão sendo contatados e muitos 
(mais de 50%) já aceitaram formal-
mente as atividades para as quais fo-
ram convidados. Os palestrantes inter-
nacionais também já estão confirmados e, 
em sua maioria, estão na fase de escolha de 
voos para o Brasil.

Esta antecedência é muito importan-
te, pois poderemos adquirir com bons des-
contos os bilhetes aéreos. Como está sen-
do bastante divulgado, espera-se que, em 
2014, um ano atípico de Copa do Mundo e 
eleições nacionais, ocorra significativo au-
mento do trânsito aéreo e consequente su-
bida de tarifas, dificuldade que só poderá 
ser contornada com aquisição bem precoce 
dos pacotes de viagem. E é isso que esta-
mos tentando.

 Aliás, este é um lembrete a todos os con-
gressistas: agilizem-se e organizem-se para 
aquisição dos bilhetes com bastante antece-

dência. Façam também sua inscrição no Con-
gresso aproveitando os descontos. Se, mais 
adiante, o colega conseguir algum patrocínio 
para vir à Gramado, lhe devolveremos o va-
lor investido.

Teremos um grande evento científico 
em uma cidade charmosa e acolhedora. Ve-
nha compartilhar com a Pneumologia nacio-
nal este momento especial.

José Miguel Chatkin 
Presidente do SBPT2014

Jairo Sponholz Araujo
Presidente da SBPT 

Congresso SBPT 2014

Antecipe sua inscrição e aproveite os descontos
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Informe-se

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ti-
siologia convida todos os seus sócios a  par-
ticiparem do XV Curso Nacional de Atualiza-

ção em Pneumologia que acontecerá nos dias  24, 
25 e 26 de abril de 2014 na cidade de Búzios - RJ.

O evento acontece em sala única e além do 
tradicional tour radiológico no final da tarde, nes-
te ano, teremos no último dia, um tour de função 
pulmonar onde discutiremos casos e condutas 
ba seados na avaliação funcional. 

A SBPT tem certeza que os es-
forços alocados no programa, con-
ferencistas convidados e o local do 
evento atrairão você a par ticipar. 

Teremos transfer gratuito  
Galeão/Búzios/Galeão para  
inscrições feitas até dia 15/04

Transfer do aeroporto do Ga-
leão para a cidade de Búzios, será 
feito somente para aqueles inscri-
tos no Curso que informarem com 
antecedência seus voos e dentro 
dos horários do transfer regular, 
conforme está no box. 

O transfer poderá ser feito 
também para o acompanhante, 
desde que informado e pago an-
tecipadamente.

Solicitamos que V.Sa. envie a informação 
do número do seu voo e companhia aérea até 
15/04/2014 para a Activia Viagens, somente 
através de e-mail: analucia@activiaturismo.
com.br e, caso a Activia não envie um aviso 
de recebimento  do seu agendamento, ligue 
para o número (21) 2215-5532 para fazer a 
confirmação.

É muito importante que fique atento aos 
agendamentos para que não tenha nenhum 
imprevisto desagradável em sua chegada e/
ou retorno.

Telefones de Contato  
Activia Turismo

(21) 99571-0165 - Ademir Almeida

(21) 99911-3709 - Paulo Cesar

(21) 99590-2226 - Activia

(21) 99885-8464 - Activia 

Os coordenadores estarão  
uniformizados e com placas de 

identificação com a logo do evento.

Búzios espera por você 
XV Curso Nacional de Atualização em Pneumologia

TRANSFER

O transfer do aeroporto Galeão para Búzios será gratuito  
para as inscrições feitas até 15/04/2014.

Somente nos horários: 
Horários regulares Rio de Janeiro – Búzios (Somente em 23/04/2014) 

Saídas do AIRJ Galeão: 11:00/12:00 – 14:00/15:00 – 17:00/18:00 – 22:00/23:00  
Horários regulares Búzios - Rio de Janeiro (Somente em 27/04/2014)

Aeroporto Galeão Vôos entre 06:00 e 10:59 ..................... Partida de Búzios 00:00/01:00 
Aeroporto Galeão Vôos entre 11:00 e 13:59 ..................... Partida de Búzios 04:00/05:00 
Aeroporto Galeão Vôos entre 14:00 e 16:59 ..................... Partida de Búzios 08:00/09:00  
Aeroporto Galeão Vôos entre 17:00 e 20:59 ..................... Partida de Búzios 10:00/11:00 
Aeroporto Galeão Vôos a partir das 21:00........................ Partida de Búzios 13:00/14:00

O embarque poderá ser feito somente mediante apresentação de documento 
de identificação  

e comprovante de inscrição/boleto pago.

O transfer para acompanhante deverá ser consultado e pago separadamente.

Para mais informações, contatar a agência oficial  
Activia no número (21) 2215.5532 ou em eventos@activiaturismo.com.br.
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Informe-se

Prezados Sócios,

Considerando que:
Desde 1998 a anuidade da SBPT não é corri-

gida;
A SBPT, ao longo dos últimos dez anos, au-

mentou seu quadro de funcionários de 02 para 10 
colaboradores;

A SBPT expandiu os serviços oferecidos aos 
associados, como os Cursos de Ventilação Me-
cânica, Sono, Doenças Intersticiais, Circulação 
Pulmonar, Programa Eletrônico de Educação 
Continuada; disponibilização dos conteúdos em 
PowerPoint dos nossos Congressos para acesso 
eletrônico, dentre outros;

Muitas atividades da SBPT são subsidiadas 
com parte do que recebe com as anuidades;

A SBPT teve um aumento nas despesas de 
1998 para 2013 de 120%;

O IGP-M acumulado neste período (1998-
2013) foi de 88,358%

Foi necessária correção na anuidade para 2014 
em 16% + IGP-M de 2013 (5,5257%), passando do 
valor atual de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) para 
R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). 

Nesta mesma linha, para os sócios que op-
tarem por receber a versão impressa do Jornal 
Brasileiro de Pneumologia, o valor passou de 

R$ 40,00 (quarenta reais) anuais para R$ 50,00 
(cinquenta) reais.

Lembramos que a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT) disponibiliza a 
cada ano uma série de vantagens para nós asso-
ciados. Ser associado à SBPT significa ter aces-
so privilegiado às informações disponibilizadas no 
Portal, nas Diretrizes, no Jornal Brasileiro de Pneu-
mologia, no Boletim da SBPT, dentre outros.

Outra vantagem são os descontos oferecidos 
nos eventos promovidos pela SBPT. A cada ano, 
são mais de 20 oportunidades de atualização, im-
prescindíveis ao exercício da profissão. Manter-se 
atualizado, mais do que uma necessidade, tornou-
-se uma obrigação e uma questão de sobrevivên-
cia para profissionais de áreas vitais para a Socie-
dade como a Pneumologia. 

Cordialmente,

João Daniel Bringel Rego 
Diretor Financeiro

Jairo Sponholz Araújo
Presidente SBPT

SBPT 2014

Correção da anuidade é uma necessidade  
para continuarmos na vanguarda da atualização
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Notícias

Ainda no século XXI, a tuberculose permanece como 
um importante problema de saúde pública, especial-
mente nos países subdesenvolvidos ou em desen-

volvimento. Com o objetivo de conscientizar a população 
em relação ao impacto da tuberculose no mundo e divul-
gar as estratégias de prevenção e controle da doença, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e a União Interna-
cional contra Tuberculose e Doenças Pulmonares (Inter-
national Union Against TB and Lung Diseases – IUATLD)   
instituíram, em 1982,  o DIA MUNDIAL DE COMBATE À 
TUBERCULOSE – no dia 24 de março.  Essa data não foi 
escolhida por acaso. Um século antes, em 24 de março 
de 1882, Robert Koch anunciou à comunidade científica 
a identificação do agente causador da tuberculose – o 
Mycobacterium tuberculosis.

Nos dias atuais, embora o recente relato da OMS 
sinalize os avanços no controle da doença em alguns in-
dicadores epidemiológicos (por exemplo, a redução da 
taxa de mortalidade), a carga global da tuberculose ainda 
permanece elevada. Em 2012, 8,6 milhões de pessoas 
desenvolveram tuberculose e 1,3 milhões morreram em 
decorrência da doença (incluindo 320.000 óbitos na popu-
lação HIV-positiva). 

Entre as metas estabelecidas pela OMS para 2015, 
alguns avanços foram pontuados no último relato (2013). 
Globalmente, a taxa de casos novos de TB vem declinan-
do. Entretanto, a velocidade do declínio tem sido lenta 
(cerca de 2% ao ano). A prevalência da doença sofreu re-
dução de 37% de 1990  a 2012, embora ainda longe da 
meta delineada para 2015, de redução de 50%. Em rela-
ção à mortalidade, houve um maior avanço, com redução 
de 45% (de 1990 a 2012), muito próximo do objetivo traça-
do pela OMS de queda de 50%  até 2015. Por outro lado, 
ainda é inaceitável a morte de 1,3 milhões de pessoas por 
uma doença passível de prevenção e cura.

Nesse contexto, o Brasil está incluído entre os 22 
países de maior carga de TB, que concentram cerca de 
80% da doença no mundo, e, por isso, seus indicadores 
da doença são monitorados pela OMS. Em 2012, foram 
notificados cerca 70.000 casos novos de TB no país, 
apresentado uma taxa de incidência de 36 casos/100.000 
habitantes. Cerca de 4.500 óbitos por TB ocorrem anual-
mente no Brasil, apresentando um coeficiente de morta-
lidade de 2,4 óbitos/100.000 habitantes. Embora a OMS 
reconheça que o Brasil tenha alcançado a meta de redu-
ção de 50% dos óbitos antes de 2015, ainda é vergonho-
so o fato desse número significativo de óbitos por uma 
doença potencialmente curável. 

Por outro lado, dois outros indicadores epidemioló-
gicos, que atestam a qualidade do Programa Nacional de 
Controle da TB (PNCT), no Brasil, ainda permanecem de-
safiadores. O primeiro, a relativamente baixa taxa de cura, 
em média variando de 70 a 73%, quando o desejável, se-
gundo recomendação da OMS, é de superior a 85%. O 
segundo  indicador é a taxa de abandono, que vem se 
mantendo ainda alta (em torno de 10%), enquanto a taxa 
aceitável seria inferior a 5%.

Em 2014 o Ministério da Saúde (MS) anunciou, no 
seu portal de notícias, a implantação em todo o país do 
teste rápido para diagnóstico de TB, o Xpert MTB/RIF. 
Esse método de biologia molecular tem sido recomen-
dado pala OMS, por apresentar as seguintes vantagens: 
(1) não necessita infraestrutura laboratorial sofisticada; 
(2) o sistema não necessita ser operado por profissio-
nais altamente qualificados em técnica de biologia mo-
lecular; (3) o resultado pode ser liberado em torno de 
duas horas; (4) o método detecta presença de DNA do 
M. tuberculosis e, fornece a informação de resistência 
ou não à rifampicina. 

Segundo informações do PNCT do MS, ainda em 
fevereiro de 2014, as seguintes cidades estão sendo 
contempladas na primeira fase de implantação do Xpert: 
Rio de Janeiro, Manaus, Recife, São Paulo, Porto Alegre 
e Distrito Federal. O MS pretende em 24 de março desse 
ano, dia mundial de combate à TB, anunciar a extensão 
da implantação da realização do teste rápido para de-
tecção de TB em todas as capitais e mais 96 municípios 
brasileiros. 

Embora as notícias divulgadas pelo MS sejam ani-
madoras, os pneumologistas devem permanecer atentos 
para a utilização racional do teste rápido e  a avaliação do 
impacto dessa estratégia no controle da doença no Brasil. 
Embora a implantação do método rápido de diagnóstico 
de TB no país seja altamente desejável e representar um 
avanço na detecção de casos de TB e na identificação 
de resistência à rifampicina, isoladamente não deverá re-
solver todos os obstáculos para o controle da TB. Outro 
ponto a considerar é a desejável utilização universal da 
cultura para micobactéria com identificação de espécie e 
teste de sensibilidade. Para conseguir a universalização 
da cultura para micobactéria, serão necessários investi-
mentos em rede laboratorial para TB e capacitação de 
recursos humanos. 

Adicionalmente, o diagnóstico da TB é apenas uma 
etapa da cadeia de controle da doença. Novas estraté-
gias direcionadas para redução a taxa de abandono e 
aumento da de cura devem ser pensadas, concentran-
do esforços de várias esferas, tais como Ministério da 
Saúde, sociedade civil organizada, academia e socie-
dades de especialidades. A SBPT tem se destacado na 
luta contra a TB, atuando especialmente na produção de 
diretrizes para TB e no esforço contínuo de atualização 
dos seus membros, através de ampla inserção do tema 
na programação de seus eventos, seja congresso, curso 
nacional de atualização e PECs.

Eliana Matos – Comissão de TB

Referências:
WHO. Global Tuberculosis Report 2013. Gene-
va, Switzerland: World Health Organization, 2013.

2. Ministério da Saúde. Portal da Saúde, 
09/02/2014. Disponível em: www.saude.gov.br 

24 DE MARÇO

Dia mundial de combate à tuberculose
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Notícias

Em 2014, a Comissão de Tabagismo 
da SBPT desenvolverá uma série de 
atividades, conforme previsto no pla-

nejamento de gestão. Os focos principais 
serão (1) a capacitação dos pneumologistas 
para o tratamento do tabagismo (através da 
parceria com a “Global Bridges” ou com os 
recursos próprios da SBPT, (2) o estímulo 
constante para que os pneumologistas não 
percam as oportunidades de praticar o advo-
cacy, isto é, a atividade política para conven-
cimento e cobrança de quem tem o compro-
misso de proteger a saúde da população (os 
políticos), principalmente para que seja re-
gulamentada e implementada a lei antifumo 
(Lei Federal 12.546, de 14/Dezembro/2011), 
e (3) que façam em todas as oportunidades 
manifestações antitabagistas.

-As regionais que se interessarem po-
derão solicitar Cursos de Capacitação em 
Tratamento do Tabagismo, com certifica-
ção SBPT-Global Bridges, ou Palestras 
sobre o tema, dentro da programação dos 
PECs. Informações com a Secretaria da 
SBPT.

-Em Abril, a CT estará presente no 
CNAP 2014 – Curso Nacional de Atualiza-
ção em Pneumologia, em Búzios, sendo 
abordados temas relevantes atuais sobre 
Tabagismo.

-Em Maio, haverá atividades relaciona-
das ao Dia Mundial sem Tabaco (31/Maio) 
– o tema central ainda não foi estabelecido 
pela OMS.

-O Forum de Tabagismo Prof. José Ro-
semberg, um meio de comunicação em rede, 
sob a responsabilidade do Dr. Alberto Araú-
jo, continua sempre recebendo e divulgando 
informações, referências bibliográficas e ar-
tigos recentemente publicados. Quem ainda 

não participa e estiver interessado pode fa-
zer contato acessando o endereço: 

forum-comissao-tabagismo-sbpt+ 
unsubscribe@googlegroups.com

-A SBPT dispõe de exemplares da Dire-
triz produzida pela AMB “Evidências Cientí-
ficas sobre Tabagismo para Subsídio ao Po-
der Judiciário”. Também, este material está 
disponível em PDF no site. Estimula-se que 
as Regionais façam lançamentos locais des-
ta proposta juntamente com o Judiciário. In-
formações com a Secretaria da SBPT. 

-No Congresso SBPT 2014 (em Grama-
do, 7-11/Outubro) teremos muitas oportu-
nidades sobre o tema tabagismo, desde o 
Curso Pré-Congresso, focado no tratamen-
to, até os quatro turnos com diversificadas 
atividades sobre tabagismo. Espera-se que 
ações e posicionamentos sobre tabagismo 
aconteçam durante este evento.

-Informação pessoal do Dr. João Pau-
lo Becker Lotufo: ação pontual importante 
acontece na USP, onde conseguiu-se junto 
à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão recur-
sos financeiros para desenvolver programa 
antidrogas (inclui tabagismo) em dez Facul-
dades de Medicina e seus Hospitais. São 
oferecidas Jornadas e preparação de inter-
venção breve com material fornecido para 
distribuição aos pacientes.

O PNEUMOLOGISTA  
É O ESPECIALISTA  

MAIS INDICADO PARA  
TRATAR TABAGISMO!

COMISSÃO DE TABAGISMO DA SBPT

Gestão dinâmica promete muita atividade para 2014
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Notícias

Em outubro de 2013 Goiânia foi a sede do 7º 
Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Cen-
tro Oeste e 1º Fórum Centro Oeste de DPOC. 

Constituímos uma comissão que esteve encarregada 
de montar o projeto e proposta ao Governo de Goiás 
para ampliação do Protocolo Nacional e Diretrizes Te-
rapêuticas para a DPOC. 

A comissão foi formada pelos pneumologistas: 
Anna Carolina Galvão Ferreira, Amanda Oliveira, Fer-
nanda Miranda e Marcelo Rabahi. Outros colegas par-
ticiparam em diversos momentos desde então. 

Esta proposta foi amplamente discutida no Fórum 
de DPOC inclusive com a participação de membros 
das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde de 
Goiás e membros da Comissão de DPOC da SBPT. 
A partir desse Fórum iniciamos as discussões e reuni-
ões com o Secretário da Saúde de Goiás - Dr. Antonio 
Faleiros Filho, membros da Assistência Farmacêutica 
do Estado, Diretores da Central de Medicamentos de 
Alto Custo e o Superintendente de Atenção Básica da 
Saúde entre outros colaboradores. 

Protocolamos o projeto e após as análises técni-
cas feitas por Pneumologistas da Secretaria Estadual 
da Saúde e outros técnicos, a portaria foi assinada em 
20/12/13 e agora o Estado de Goiás amplia o atendi-
mento medicamentoso para a DPOC com a inclusão 
de Brometo de Tiotrópio e a associação Salmeterol + 
Fluticasona. 

Entendemos que esta conquista para os pa-
cientes de Goiás foi fruto do Fórum de DPOC e dos 
esforços incansáveis da comissão formada para le-
var adiante nossa proposta. Para Goiás um grande 
avanço pois o Estado de Goiás não possuía até aqui 
nenhum protocolo regional. 

Agradecemos todos os sócios que de alguma 
maneira estiveram presentes nas reuniões, discus-
sões e se dispuseram a colaborar. 

Dr. Paulo Menzel Galvão 
Presidente da SGPT 

Biênio 2011-2013 

O I Encontro Nacional de Pleurologia, Líquido Pleu-
ral e Doenças Causais (Pleura in Rio 2014) será um 
evento técnico, científico e cultural organizado em três 
dias (29 de novembro e 4-5 de dezembro de 2014) pela 
Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do 
Rio de Janeiro (SOPTERJ) e conta com apoios institu-
cionais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisio-
logia  (SBPT) e do Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ).

Este será um evento único e inédito no Brasil que 
reunirá os maiores investidores de equipamentos e tec-
nologias no setor de diagnóstico e tratamento das doen-
ças pleurais e avaliação laboratorial de líquido pleural. 
Cerca de 600 profissionais de saúde serão esperados 
com inscrições gratuitas  pelo site da SOPTERJ (www.
sopterj.com.br).

O  Pleura in Rio 2014  está organizado em quatro 
módulos com inscrições independentes e gratuitas:  
curso de líquido pleural, imagens da pleura, diagnós-
tico das doenças causais da síndrome do derrame 
pleural e tratamento.  

 Vários convidados nacionais e do estado do Rio 
de Janeiro especialistas em doenças pleurais e líquido 
pleural já aceitaram o convite para aulas e conferências.

A participação de colegas do estado do Rio de Ja-
neiro e de outros estados  honrará o Pleura in Rio 2014 
e à SOPTERJ.  

A comissão organizadora  agradece à SBPT o 
apoio científico e a  divulgação do Pleura in Rio 2014.

 Bernardo H.F. Maranhão  
SBPT - Comissão de Pleura

COMISSÃO DE DPOC
Goiânia ganha ampliação do Protocolo Nacional  

e Diretrizes Terapêuticas para DPOC

Pleura in Rio 2014

Evento contará com 600 profissionais de saúde 

Comissão de DPOC da SBPT informa
Diretrizes de DPOC SBPT/AMB  foram liberadas pela AMB no link  

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/doenca_pulmonar_obstrutiva_cronica_exacerbacao.pdf. 
Que o projeto GOLD liberou a atualização de 2014 dos documentos GOLD.

Fernando Lundgren 
Coordenador da comissão de DPOC
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Exame de Suficiência  
para obtenção de Certificado 

“Técnico Em Espirometria”
Data da prova:  19 de setembro  

Horário: 08h00 - 12h00 
Locais: 08 cidades 

Inscrições até: 19/06/2014
 O candidato deverá postar a documentação 

até o dia 19/06 para a sede da SBPT 
 A taxa somente poderá ser paga após  
a aprovação da documentação enviada 
 Ler com atenção o Edital pelo site:  

www.sbpt.org.br

Provas 2014

Exame de Suficiência para obtenção 
do Título de Especialista  

Pneumologia e Tisiologia

Data da prova: 07/10/2014 
Inscrições até: 07/09/2014 

Local: Hotel Serrano 
Mais informações e edital:  

www.sbpt.org.br
 

Exame de Suficiência para obtenção 
do Certificado “Área de Atuação” 

em Endoscopia Respiratória 

Data da prova: 07/10/2014 
Inscrições até: 07/09/2014 

Local: Hotel Serrano 
Mais informações e edital:  

www.sbpt.org.br 

Exame de Suficiência para obtenção 
do Título de Especialista  

em Cirurgia Torácica

Data da prova: 09/10/2014 
Inscrições até: 09/07/2014 

Local: Hotel Serrano 
Mais informações e edital:  

www.sbct.org.br

Exame de Suficiência para obtenção 
do Certificado de Área de Atuação 

em Pneumologia Pediátrica 

Data da prova: 29/04/2014
Local: Hotel Summervile | Porto  

de Galinhas/PE – Sala Muro Alto 2
Informações: http://www.sbp.

com.br/show_item.cfm?id_
categoria=20&tipo=I

Cursos nacionais de Sono e Ventilação 
Mecânica têm público recorde

Aconteceu em São Paulo, nos dias 27, 28 
e 29 de março, os cursos nacionais de Sono e 
Ventilação Mecânica. O Evento teve um alto ní-
vel científico e reuniu médicos pneumologistas, 
intensivistas, residentes, estudantes de medi-
cina e outros profissionais de saúde que atuam 
na área. 

Estiveram presentes 203 participantes, pú-
blico considerado recorde e que ao final do even-
to mostraram-se satisfeitos com a qualidade dos 
temas abordados, dos palestrantes e do local 
escolhido para realizar esses cursos. A Diretoria 
da SBPT agradece a todos os que prestigiaram 
os cursos e espera revê-los brevemente em nos-
so Curso de Atualização e Congresso Brasileiro 
que acontecerão ao longo deste ano de 2014.
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Registros sobre doenças crônicas podem 
trazer melhorias no tratamento e evolu-
ção dos pacientes. No passado, existiu 

um Registro Latinoamericano de Fibrose Cís-
tica e houve um Registro Brasileiro de Fibrose 
Cística que acabou descontinuado após pouco 
tempo de funcionamento. Em 2003 foi fundado 
um grupo de profissionais atuantes na área da 
FC, o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose 
Cística (GBEFC) com o objetivo de fomentar 
pesquisas, melhorar o atendimento e tratamen-
to de pessoas com FC no país. Acontece que o 
conhecimento sobre a situação da FC no Brasil 
era insatisfatório e pouco organizado. Era ne-
cessário retomarmos um Registro Nacional da 
doença, e a disseminação do acesso à Web 
trouxe a ideia de que tinha que ser um sistema 
online. Viemos a conhecer a iniciativa da área 
oncológica desenvolvida no Laboratório de Sis-
temas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da 
USP e a partir daí iniciamos uma parceria, que 
resultou num grande sucesso. 

A importância deste sistema é imensa, pois 
agora é possível saber a situação dos pacientes 
e dos Centros de tratamento de forma instantâ-
nea e longitudinal, permitindo um planejamento 
de ações prioritárias. Os pacientes passam a ter 
suas informações clínicas e funcionais, incluindo 
dados de diagnóstico 
e tratamento, arma-
zenadas de forma se-
gura. Eles têm acesso 
às informações depo-
sitadas, bastando soli-
citar ao seu médico a 
geração de uma ficha 
no sistema – um do-
cumento em formato 
pdf contendo todas 
as informações ano a 
ano. Além disso, em 
caso de mudança de 
Centro de atendimen-
to, há a possibilidade 

de disponibilizar acesso a todo o seu histórico pas-
sado para o novo médico, de tal modo que esta 
transição fica muito facilitada.

Em relação ao potencial de uso destes dados 
para pesquisa, existe um acordo de confidencia-
lidade de cada Centro participante com o GBEFC 
para garantir a salvaguarda das informações e 
definir regras para utilização dos dados em pes-
quisas ou publicações científicas, de tal modo 
que esta produção científica associada ao regis-
tro ainda não aconteceu de forma efetiva. Por 
outro lado, na construção da plataforma, fize-
mos questão de disponibilizar ferramentas para 
que cada Centro pudesse ter acesso aos dados 
de todos os seus pacientes a qualquer momento, 
na forma de geração de planilhas. Este recurso 
tem sido de grande valia para a realização de 
pesquisas nos diversos Centros, de forma inde-
pendente.

O GBEFC tem assessorado o Ministério da 
Saúde em algumas questões ligadas à fibrose 
cística, mas o interesse do poder público pelo 
Registro tem sido muito pequeno, quase ine-
xistente, a despeito do crescimento da base 
de dados desde sua criação (Figura 1). 

Não há nenhum tipo de financiamento da 
iniciativa por recursos públicos, o que pode 
ser considerado de certa forma favorável, pois 

Ressuscitando
Renasce e cresce o registro  

brasileiro de fibrose cística (REBRAFC)

Figura 1: Evolução da inserção de novos pacientes (registros) e dados de seguimento anual do REBRAFC desde sua criação.
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se traduz em independência de atuação. Des-
de que iniciamos a divulgação dos Relatórios 
Anuais, enviamos uma cópia de cada um deles 
para os Secretários de Saúde de todos os es-
tados do país, além de diretores de faculdades 
de medicina, já que a maioria dos Centros de 
Atendimento é ligada a Universidades. Curio-
samente, o retorno a esta iniciativa tem sido 
pífio, mas acreditamos que a inclusão de mais 
análises diferenciais sobre a assistência e evo-
lução da FC nas diferentes regiões do país 
possa talvez resultar em maior mobilização do 
poder público.

O interessante é que estes mesmos Rela-
tórios, que são produzidos também no idioma 
inglês, têm causado grande interesse em ins-
tituições públicas e privadas ligadas à FC nos 
continentes europeu e norte-americano.

Luiz Vicente Ribeiro Ferreira  
da Silva Filho é Coordenador Executivo do 
Registro Brasileiro de Fibrose Cística, Vice-

-Presidente do Grupo Brasileiro de Estudos de 
Fibrose Cística (GBEFC) e Médico Assistente  

do Instituto da Criança do Hospital  
das Clínicas da FMUSP

Programa de Educação Continuada (PEC) 2014
Cidade Tema Data
Natal/RN Câncer de Pulmão 04 e 05 de abril
Vitória/ES Radiologia de Tórax 09 e 10 de maio
Goiânia/GO Distúrbios Respiratórios do Sono 30 e 31 de maio
Rio De Janeiro/RJ Imagem 02 de agosto
Florianópolis/SC Infecções Respiratórias e Micoses 08 e 09 de agosto
Belo Horizonte/MG Circulação Pulmonar 22 e 23 de agosto
Ciuiabá/MT Tuberculose 22 e 23 de agosto
Salvador/BA Doenças Pulmonares Intesticiais 29 e 30 de agosto
Londrina/PR Tosse e Dispneia 19 e 20 de setembro
Belém/PA Doenças Pulmonares Intesticiais 19 e 20 de setembro

Cursos de Função Pulmonar 2014  
(Módulo Avançado)

Cidade | Data

Maringá/PR 
11 e 12 de Abril

Campo Grande/MS 
08 e 09 de Agosto

Recife/PE  
15 e 16 de Agosto
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O Presidente da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia, Dr. Jairo Spo-
nholz Araújo, em conformidade com os 

artigos 20 e 29, alínea “i” do Estatuto Social da 
SBPT, convoca todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos estatutários para:

1º) participar das Eleições da SBPT para os 
cargos de Diretoria e Conselho Fiscal – Biênio 
2017-2018;

2º) participar das Eleições da SBPT para defi-
nição da Sede e do Presidente do Congresso Bra-
sileiro de Pneumologia e Tisiologia a ocorrer em 
2018;

3º) participar da Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada no dia 10 de outubro de 2014, às 
18h00 (em primeira convocação) e às 18h30 (em 
segunda convocação, com qualquer número de 
associados presentes), no Auditório do Serra Park 
Centro de Feiras e Eventos, sito à Viação Férrea, 
nº 100 – Bairro Três Pinheiros, Gramado – RS, 
cuja pauta terá o escopo de:

	apresentar prestação de contas da SBPT  
 referente ao Biênio 2013-2014;
	dar posse à Diretoria da SBPT Biênio  
 2015-2016;
	homologar a eleição da Sede e respectivo  
 Presidente do Congresso Brasileiro  
 de Pneumologia e Tisiologia  
 a ocorrer em 2018;
	homologar a eleição da Diretoria e Conselho  
 Fiscal - Biênio 2017-2018;

A Comissão Eleitoral, constituída de acordo 
com as disposições estatutárias em vigor, cujos 
integrantes são: Dr. Mário Sérgio Nunes (DF), Dr. 
Murilo José de Barros Guimarães (PE) e Dr. Mau-
ro Zamboni (RJ), divulga abaixo o regulamento 
para as mencionadas eleições. 

Ainda, a Comissão Eleitoral solicita que os 
candidatos, antes de inscreverem suas chapas, 
leiam atentamente os artigos dos estatutos da 
SBPT, em particular os do Capítulo IX.

I) Regulamento para Eleição da Diretoria  
 e Conselho Fiscal 2017-2018

1. Será eleita a Diretoria e Conselho Fiscal 
para o Biênio 2017-2018;

2. A eleição presencial será realizada no dia 
10 de outubro de 2014, Serra Park Centro de 
Feiras e Eventos – Gramado - RS com início às 
08h30 e encerramento às 17h30 horas do mes-
mo dia; para os associados que preferirem, pode-
rão utilizar a votação eletrônica através do site da 
SBPT que será disponibilizada no período de 01 a 
09 de outubro de 2014.

3. As chapas contendo os nomes e as assi-
naturas de todos os candidatos deverão ser en-
caminhadas por carta, com aviso de recebimento, 
à sede da SBPT e aos cuidados do Presidente da 
SBPT, Dr. Jairo Sponholz Araújo, impreterivelmen-
te até o dia 01 de setembro de 2014, valendo a 
data de postagem. Para recebimento do número 
de registro será utilizado o mesmo critério;

4. Os votos serão apurados e a chapa vence-
dora será homologada durante a Assembleia Ge-
ral Ordinária. Se houver apenas uma chapa inscri-
ta, a eleição será realizada por aclamação durante 
o transcorrer da assembleia;

5. Os candidatos a todos os cargos deverão 
constar nas chapas conforme descrito no Cap IX, 
art. 50 e seguintes do Estatuto Social;

6. Para inscrição da chapa, todos os compo-
nentes deverão ser sócios da SBPT e estar em 
pleno gozo de seus direitos estatutários;

7. O cargo de Presidente-Eleito do biênio 
2015-2016 será ocupado pelo Presidente da fu-
tura Diretoria (2017-2018), conforme art. 27, pará-
grafo 2º do Estatuto Social, não podendo constar 
seu nome nas chapas, nesta eleição;

8. Por ocasião da inscrição, cada chapa de-
verá indicar um representante junto à Comissão 
Eleitoral;

9. Cada chapa poderá divulgar livremente 
seus planos e propostas. Porém, se solicitado, a 
SBPT poderá encaminhar a todos os sócios 01 
(uma) carta simples de cada chapa concorrente, 
contendo informações escritas pelos candidatos, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eleições e assembleia geral ordinária da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia | SBPT
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reservando-se à Comissão Eleitoral, por maioria 
simples de votos, o direito de coibir o encaminha-
mento de material não ético ou ofensivo. A data 
limite para recebimento desta carta é dia 07 de 
setembro de 2014. Além desta, fica vedado o uso 
de qualquer outro veículo de divulgação da SBPT, 
ou que tenha o aval de seu nome, para propagan-
da eleitoral dos candidatos;

10. No recinto do Congresso Brasileiro da 
SBPT não será permitida a divulgação eleitoral 
dentro das salas destinadas à exposição de as-
suntos científicos;

11. São eleitores aptos a votarem os sócios 
efetivos e remidos, cuja inscrição tiver sido efeti-
vada pela Secretaria da SBPT até a data de pu-
blicação deste edital, marcada para xx de xxxx de 

2014, Seção xx do Diário Oficial da União, desde 
que em dia com suas obrigações estatutárias, na 
data da eleição.

Brasília – DF, 20 de março de 2014.

II) Regulamento para Eleição da Cidade  
 Sede e Presidente do Congresso 2018

As candidaturas contendo toda a documen-
tação e critérios estabelecidos deverão ser en-
caminhados através da Sociedade Estadual e as 
assinaturas de todos os candidatos deverão ser 
encaminhadas por carta, com aviso de recebimen-
to, à sede da SBPT e aos cuidados do Presidente 
da SBPT, dr. Jairo Sponholz Araújo, impreterivel-
mente até o dia 07 de julho de 2014, valendo a 

data de postagem. Para recebimento 
do número de registro será utilizado 
o mesmo critério;

Para inscrição da cidade, o can-
didato ao cargo de Presidente do 
Congresso deverá ser sócio da SBPT 
e estar com suas obrigações estatu-
tárias em dia, conforme o Cap. II do 
Estatuto Social;

A candidatura deverá ser aprova-
da pela Comissão Técnica, confirman-
do as condições necessárias para re-
alização do evento;

A cidade-sede será escolhida por 
meio de voto em reunião presencial 
conjunta do Conselho Deliberativo e 
Diretoria em exercício, sob supervisão 
da Comissão Eleitoral. 

O resultado da escolha da Sede 
e Presidente do XXXIX Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiolo-
gia, a ocorrer em 2018, será divul-
gado e homologado na Assembleia 
Geral Ordinária, em 10 de outubro 
de 2014. 

A COMISSÃO ELEITORAL
Dr. Mário Sérgio Nunes

Dr. Murilo José de Barros Guimarães
Dr. Mauro Zamboni

PRESIDENTE DA SBPT
Dr. Jairo Sponholz Araújo
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Socidade de Pneumologia  
e Tisiologia do Mato Grosso
Posse em 13 de dezembro de 2013 

Presidente:  
Ayrdes Benedita Duarte dos Anjos Pivetta

Secretário Geral:  
Paulo César da Silva Neves

Tesoureiro:  
Pedro Luís Reis Crotti

Novo endereço: 

Avenida Érico Preza, 1275 | Res.  Alphaville  
Rua das Mangabas 1440 | Jardim Itália 

CEP: 78060-758 | Cuiabá / MT 
dpivetta@terra.com.br

Em 19 de dezembro passado, tomou  
posse a nova Diretoria da Associação  

Catarinense de Pneumologia  
e Tisiologia - ACAPTI,  

para o biênio 2014/2015.

Presidente:  
Alberto Chterpensque

Vice-Presidente:  
Jaime Matos Ferreira

Secretário Geral:  
Camilo Fernandes

Primeiro Secretário:  
Márcio Mesquita Júdice

Diretor Financeiro:  
Gilberto Ramos Sandin

Diretor de Assuntos Científicos da Área Clínica:  
Márcio Andrade Martins

Diretor de Assuntos Científicos da Área Cirúrgica:  
Fábio May Da Silva

Diretor de Assuntos Científicos da Área Pediátrica:  
Tiago Neves Veras

Conselho Fiscal | Efetivos: 
Cid Gomes 

Mauro Sérgio Kreibich 
Roger Pirath Rodrigues

Conselho Fiscal | Suplentes: 
Fábio José Fabrício de Barros Souza 

Renato Lopes Matos 
Dilton Cardoso

Representantes Regionais:
Regional Sul:  

Albino José Souza Filho 
Regional do Vale do Itajaí:  
Eduardo Menezes Lopes

Regional de Joinville:  
Fabiano Luiz Schwingel

Regional de Lages:  
Emir Bortoluzzi Souza Filho

Regional de Chapecó:  
Oreste Pedro Maia Andrade

Novo endereço
Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia | ACAPTI  

Rodovia SC 401 km 04,3854 | Saco Grande, Florianópolis/SC  
CEP 8032-005 | Fone: (48) 32312-0314  

E-mail: acapti@acapti.org.br | Site: www.acapti.org.br

Sociedade Goiana  
de Pneumologia e Tisiologia

Posse no  DIA 27 de fevereiro de 2014
Biênio 2014/2015.

Presidente:  
Maria Rosedália de Moraes

Vice-presidente:  
Anna Carolina Galvão Ferreira

Tesoureiro:  
Fernanda Miranda de Oliveira

Secretário Geral:  
Roseliane de Souza Araújo

1º Secretário:  
Pollyanna Batista Rios Caldeira

Novo endereço 
Galeria Pátio 22 | Rua 22 nº 69, Sala 17, Setor Oeste  

CEP: 74120-130 | Goiânia-GO  
Tels.: (62) 3251-1202 | (62) 3214-1010 

Email: sgpt2007@gmail.com

Novas Diretorias das Sociedades Estaduais tomam posse





Eventos 2014 
Nacionais
XV Curso Nacional de Atualização em Pneumologia 2014
Data: 24 a 26 de abril de 2014
Local: Hotel Atlântico Búzios, Búzios/RJ.  
 Informações: Secretaria da SBPT
Portal: www.sbpt.org.br / Telefone: 0800616218

XIV Congresso de Pneumologia Pediátrica
30 de abril a 03 de maio
Hotel Summerville/Porto de Galinhas/PE
www.pneumoped2014.com.br

SBPT 2014
Data: 07 a 11 de outubro de 2014
Local: Serra Park, Gramado/RS  
 Informações: Secretaria da SBPT
Portal: www.sbpt.org.br / Telefone: 0800616218

Internacionais
ATS 2014
Data: 16 a 21/05/2014
Local: San Diego/CA Informações: www.thoracic.org

ALAT 2014
Local: Plaza Mayor, Medellin, Colombia
Data: 31/07 a 02/08/2014
Informações:  http://www.congresosalat.org/

ERS 2014
Data: 06 a 10 de setembro de 2014
Local: Munique/Alemanha
Informações: www.ersnet.org

Chest 2014
Data: 25 a 30 de outubro de 2014
Local: Austin/Texas
Informações: www.chestnet.org

XXX Congresso Português de Pneumologia
VIII Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Data: 06 a 09 de novembro
Local: Lisboa/Portugal
Informações:  www.sppneumologia.pt
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