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EDITORIAL

A SBPT E A EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA

É

preocupação central de toda Sociedade Médica a atualização dos conhecimentos de seus associados através de programas de
educação médica continuada. Diversas opções são hoje disponíveis para este fim – cursos, congressos, jornadas, informações pela
Internet, leitura de periódicos, livros e outros. Na selva de informações em que hoje vivemos, torna-se crítico selecionar os meios e a
qualidade das informações a serem consumidas no curto espaço de tempo disponível. O apelo da NET é imenso – muitas informações
em sites atraentes, porém, muitos não transmitem informações previamente submetidas a um crivo crítico, como ocorre com as revistas
médicas de maior impacto. Entretanto, este meio de educação é democrático, barato e abrangente. A SBPT nos últimos poucos anos
tem obtido irrestrito apoio da Indústria Farmacêutica e de alguns fabricantes de equipamentos da área de função pulmonar para
realização de programas de educação continuada e cursos diversos. É com satisfação que anunciamos para breve a ampliação de
educação médica através de nosso site em diversas áreas da especialidade, sem conflitos de interesse. Ainda decorrente deste apoio,
e da grande adesão de nossos sócios à anuidade da SBPT anunciamos igualmente para breve a disponibilidade de acesso eletrônico
às melhores revistas internacionais de nossa especialidade, através de assinatura institucional pela SBPT. Para os anos de 2003 e
2004, a SBPT está programando diversos cursos em áreas de grande interesse. No ano de 2003, já ocorreram o Curso Nacional sobre
Doenças Intersticiais, o Congresso Brasileiro de Asma e o Encontro Nacional de Doenças Ocupacionais. Em Dezembro teremos o I
Encontro sobre Câncer de Pulmão. Em 2004, o nosso já tradicional Curso Nacional de Atualização se repetirá em abril, desta vez no
belo Rio de Janeiro. Em março de 2004, teremos o Curso de Ventilação Mecânica, em junho o Encontro de Tuberculose e em agosto o
Encontro sobre Infecções Respiratórias. Finalmente em novembro teremos o grande Congresso Brasileiro de Pneumologia em Salvador.
Os programas de educação continuada em diversas capitais do país e cidades maiores, bem como os Cursos de Imagem e de Função
Pulmonar se estenderão por 2004.
Atualize-se. De nossa competência nasce o alívio e a cura para os males que afligem nossos pacientes.
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C O N G R E S S O
RS PROMOVE CONGRESSO DE ASMA
O IV Congresso de Asma, realizado em Gramado no mês de junho, contou com a participação
de cerca de 1000 pessoas, especialistas em pneumologia, pediatria e alergia.
O programa científico foi elaborado com muito cuidado e ficou bastante provocativo. A
comissão organizadora ficou muitíssimo satisfeita ao verificar que, mesmo nas últimas
sessões do congresso, houve participação de um número considerável de pessoas.
Consideramos isto o reflexo de um trabalho árduo e de discussões com colegas das
diversas especialidades envolvidas no assunto asma, o que enriqueceu o congresso.
Fizemos a primeira reunião com a indústria farmacêutica em São Paulo, nos primeiros
dias de fevereiro de 2002 com comprometimento mútuo de realizar um grande
evento, com parcerias reais e éticas, o que ficou demonstrado durante os dias do
congresso. Aqueles que puderam participar, tiveram a oportunidade de sentir no ar
(que não estava tão frio como o esperado) o alto astral que refletia a satisfação de
congressistas, convidados e dos expositores.
As atividades sociais também foram importantes, pois serviu para manter as pessoas ainda mais juntas, em ambientes de amizade e
alegria. Isto, para premiar toda a poesia de Gramado. Aliás, que cidade !
Nossos convidados nacionais brilharam nas salas de conferências, permitindo a ampla reflexão dos mais variados aspectos da asma e
nossos convidados estrangeiros trouxeram o que de há de mais novo na pesquisa internacional. Os nomes de Sally Wenzel, S. Holgate
e P. Silkoff foram escolhas felizes da comissão organizadora e eles levaram consigo a imagem de que nós podemos fazer nossos eventos
com toda a grandiosidade do nosso país.
Estando na presidência deste congresso, me senti compensada em ver a chegada de cada colega. Vê-los aqui foi o ponto principal
de nosso sucesso. Nossa homenagem a vocês ficou demonstrada ainda na sessão de abertura
A SBPT está de parabéns e nós, os pneumologistas também.
Jussara Fiterman
Um dos destaques do congresso foi a apresentação da Doutora Sally E. Wenzel. Em entrevista ao Boletim da SBPT, a Professora
de Medicina e Vice-Diretora da Weinberg Clinical Research Unit falou sobre sua participação no evento.
I thought the organization of the conference was excellent. Even though I could not understand the lectures, I did feel the topics
and presentation of the program was really very good.
I don’t think I really knew what to expect. Gramado was beautiful and the convention facilities excellent. What I saw of Porto
Alegre was very nice, but obviously, my exposure was very limited!
Asthma is a heterogeneous disease, and we are now beginning to work through the actual phenotypes. This should help with
genetic approaches, as well as treatment approaches.
Small airways are likely to be involved in asthma and may influence the severity of the disease. Most of our treatments today do
not adequately reach the small airways. Designing drugs that do could improve therapy.
Some controversies still exist regarding asthma therapy. Not all asthma requires treatment with both a long acting beta agonist and
an inhaled steroid. There are no current therapies that have definitively been shown to impact longterm outcomes in asthma.
Anti-leukotriene drugs are alternatives therapies for asthma, with application in both mild disease, as well as in patients still
symptomatic on low- moderate dose inhaled steroids. There are more data to support an anti-inflammatory effect for leukotriene
receptor antagonists than long acting beta agonists, but long acting beta agonist likely treat a wider percentage of the asthmatic
population.
I had a great time. My hostess was fabulous! I look forward to coming back to Brazil! Thanks again for all your efforts which made
the congress such a success! I hope to see you in November in Sao Paulo!
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ATUALIDADES
Reconhecimento de Cursos de Especialização em Pneumologia e Tisiologia
Considerações:
- Os Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento (CEA), organizados e ministrados por Instituições de Ensino Superior (IES), são
estruturados conforme normas básicas do Conselho Nacional de Educação (Resolução 1/2001 do CNE, a mais atual) e orientações
complementares das respectivas IES.
- Os CEA correspondem à Pós-Graduação (PG) lato sensu, constituindo-se em um sistema organizado de cursos destinados
a graduados de nível superior cujo objetivo é a formação de especialistas em áreas específicas do conhecimento, visando ao
aperfeiçoamento profissional para atender as demandas do mercado de trabalho.
- Resumidamente: a duração mínima é de 360 horas-aula dando direito na conclusão com aprovação a certificados de especialização
ou aperfeiçoamento. O corpo docente deve ser constituído por, no mínimo, 50% de docentes com título de Mestre ou Doutor.
Os cursos são organizados por disciplinas de áreas de concentração e área didático-pedagógica, com carga horária expressada
em créditos, sendo um crédito correspondentes a 15 horas-aula. A freqüência mínima exigida é de 75%, e o conceito mínimo
de aprovação em cada disciplina deve corresponder ao aproveitamento mínimo de 70%. Terá direito ao certificado de curso de
especialização os alunos que somar no mínimo 24 créditos.
- O desenvolvimento dos CEA não foi baseado em necessidade de especialização em medicina, que já dispunha de um sistema
da PG lato sensu representado pela residência médica (RM). A justificativa da RM como modelo de formação especializada treinamento em serviço - em medicina está consagrada. A importância e a dimensão da formação especializada em medicina é
tanta que está normalizada conjuntamente pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão
Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação.
- Explica-se a organização de CEA como instrumento formador paralelo aos programas de RM, pela carência de vagas nos programas
de RM (inferiores a natalidade médica), a necessidade de qualificação e da legalização da prática médica especializada em grandes
áreas da medicina. Deve-se considerar igualmente, o interesse de instituições de saúde em disporem de CEA para suprirem a
demanda de trabalho e criarem o ambiente necessário para uma boa prática assistencial, a semelhança da que é (ou deveria ser)
obtida por meio da RM.
- Para que os CEA possam ser considerados aptos à formação especializada em grandes áreas da medicina eles devem ser organizados
conforme o modelo da RM, sob o risco de serem insuficientes e se afastarem do espírito das normas do CFM, AMB, da CNRM e da Comissão
Mista de Especialidades (CME). Em nenhum momento devem os CEA ser vistos como “residência paga”, e como tal sem necessidade de
critérios claros de seleção, sem normas reguladoras, a não ser a informação de duração de dois anos, mesmo em serviço de referência.
Devem os CEA acompanhar o disposto na regulamentação dos programas de RM no que se refere a critérios de inclusão, duração
e carga horária, preceptoria, recursos para estágios obrigatórios e possibilidade de opcionais. Em suma, devem ter uma organização
semelhante aos da RM, que é a forma de treinamento especializado nas grandes áreas da medicina clínica.
- A SBPT deve exercer controle sobre a qualificação dos CEA, por meio de critérios de reconhecimento que mantenham o padrão
de qualidade perseguido nos programas de RM, e pelo acompanhamento do seu desenvovlvimento.
- Os atuais cursos que não se enquadrarem nos critérios a serem aprovados pela SBPT, poderão completar o ciclo de dois anos
dos atuais alunos, mas não serão mais reconhecidos a partir de dezembro de 2004. Os cursos que iniciarem após a divulgação
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dos novos critérios de reconhecimento terão de se adaptar aos mesmos.
- Os alunos egressos de CEA não reconhecidos pela SBPT deverão inscrever-se no concurso para obtenção do título de especialista
baseados no pré-requisito e de exercício profissional, mas poderão computar no pontuação curricular seu certificado (Ex: CEA de
1 semestre, 0,2 ponto, etc.).
Reconhecimento pela SBPT:
A SBPT reconhecerá como pré-requisito hábil para inscrição à prova do Titulo de Especialista em Pneumologia os
certificados de cursos de especialização (CEA) promovidos por Instituições de Ensino Superior, estruturado conforme normas
do Conselho Nacional de Educação, e que atendam às seguintes exigências adicionais:
1. Ter pré-requisitos de ingressos equiparáveis aos da residência médica em pneumologia (CNRM): ≥ 2 anos de RM em clínica
médica, ou ≥ 2 anos de CEA ou estágio (reconhecidos) em clínica médica, ou ≥ 5 anos de exercício profissional em clínica médica
(homologável);
2. Ter desenvolvido ao longo de dois anos, com carga horária mínima de 1.440 horas (correspondentes a 4 semestres mínimos
de 360 horas), distribuídas entre atividades práticas (1.296 h), teóricas (144 h). A carga horária deve ser distribuída em unidades de
internação (mínimo de 20%), ambulatória (mínimo de 30%) urgência e emergência (mínimo de 15%), estágios obrigatórios (mínimo
de 15%: provas funcionais respiratórias, terapia intensiva, endoscopia respiratória, alergia e imunologia, distúrbios respiratórios do
sono, e reabilitação respiratória). Permitir estágios opcionais: laboratório de investigação da tosse, medicina preventiva e social na
especialidade, hemodinâmica da circulação pulmonar, otorrinolaringologia, eventualmente outros a critério do curso;
3. Disporem de preceptores com Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia e/ou titulação acadêmica (Mestrado, Doutorado,
Livre-Docência em Pneumologia);
4. Desenvolverem abordagem de conteúdos de pneumologia correspondentes aos do programa do exame de concessão do título
de especialista em pneumologia;
5. Disporem de recursos de apoio ao diagnóstico e tratamento exigidos pela CNRM para credenciamento de programas de
residência médica em pneumologia;
6. Oferecerem aos alunos recursos bibliográficos básicos (livros textos atualizados) e acesso à rede (Internet) para atualização
bibliográfica permanente;
7. Desenvolverem instrumentos conseqüentes de avaliação.

RECONHECIMENTO DE ESTÁGIOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA
A SBPT reconhecerá como requisito hábil para inscrição à prova do Titulo de Especialista em Pneumologia certificação de
estágios em pneumologia que satisfaçam as seguintes condições: (a) realizados em instituições que disponham de programa de
residência médica autorizados pela CNRM; (b) acompanhem os mesmos pré-requisitos de inscrição dos CEA ( ≥ 2 anos de RM
em clínica médica, ou ≥ 2 anos de CEA ou estágio reconhecidos em clínica médica, ou ≥ 5 anos de exercício profissional em
clínica médica, (c) duração mínima de dois anos / carga horária mínima de 1.440 horas e (d) desenvolvam os mesmos programas
de treinamento da RM.
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CHEST 2003 Annual Congress
O Congresso do Chest será realizado de 25 a 30 de outubro, na cidade de
Orlando, Florida, agora bem mais perto de nós, brasileiros.
O Chest vai promover atualizações nas grandes áreas da Pneumologia, pneumopediatria, cirurgia carditorácica e medicina intensiva e do sono, além de outros,
com abordagem dos resultados de estudos originais nesses tópicos.
Os palestrantes são de renome internacional e de várias partes do mundo. Serão
mais de 200 sessões científicas, 22 cursos de pós graduação, com destaque
para os de Ventilação não invasiva, Broncologia, Radiologia, Revisão do Board,
Doenças Intersticiais e Medicina do Sono, dentre outros.
Serão promovidos ainda 29 simpósios satélites, além de várias sessões com
professores.
A programação está disponível através do site www.chestnet.org/CHEST/
program. As inscrições também podem ser feitas nesse endereço, com desconto
até o dia 29 de agosto.
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Convênio Chest On Line
A diretoria da SBPT conseguiu firmar convênio para uma parceria com a direção do
American College of Chest Physicians (ACCP) onde todos os sócios da SBPT quites,
no período de julho de 2001 até julho de 2002, tivessem acesso a revista CHEST, com
renovação anual até 2004, quando as duas entidades decidirão sua continuidade.
O convênio consistiu inicialmente em um pagamento de US$ 12.00 por cada
sócio da SBPT. Em 2002, foi pago pela SBPT a quantia de US$ 26.640,00,
correspondente a 2.220 sócios quites até 30/07/2002.
Em agosto de 2002, a SBPT enviou correspondência a estes 2220 sócios
informando um código de acesso. A grande surpresa da diretoria foi constatar
que somente 570 sócios haviam ativado seus códigos de acesso ao CHEST.
Assim, no ano de 2003, após várias reuniões com a Direção do ACCP, a Diretoria
da SBPT decidiu sobre o pagamento ao ACCP, em primeira instância, somente
aos acessos dos 570 sócios que já ativaram os códigos, e gradativamente ir
pagando por aqueles que forem ativando os seus códigos e acessando o CHEST
no período de Agosto de 2003 a Julho de 2004.
Portanto, fiquem atentos a este benefício, para atualização, oferecido aos sócios quites
e sua continuidade depende da aceitação e dos acessos por cada associado.
Participe e garanta a continuidade desta parceria entre a SBPT E ACCP.
Todos os funcionários da SBPT estão treinados e informados para prestar todo
o apoio necessário para a utilização deste acesso. Os acessos estarão liberados
novamente a partir de 01/09/2003.
O acesso ao site www.chestjournal.org garante acesso aos artigos originais em
PDF (desde 1995), além de resumos de artigos desde 1965 e suplementos.
A pesquisa on line pode ser feita através de palavras-chave, autor, ano, etc,
podendo ser global ou centralizada apenas nas revisões, ou ainda por figuras
ou gráficos específicos.
Para navegar no site, o associado deve informar o seu número de usuário
(inserir o número da SBPT) e depois entrar na página da web para criar seu
perfil, username e password.
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A Queda do Notório Saber
A Associação Médica Brasileira (AMB) decidiu não mais aceitar a concessão de título de especialistas (TE) por proficiência, isto é,
notório saber, a partir de 08 de abril do corrente ano. Esta decisão antecipou os efeitos da resolução da diretoria da SBPT de 08 de
fevereiro, que havia estabelecido o limite de 17/04/2004 para a suspensão deste tipo de concessão do TE.
O notório saber constituía-se em um problema, na medida que muitos dos documentos pertinentes à sua comprovação apresentação o viés
da subjetividade. E nunca deveria ter passado de uma prática de transição. Na mesma oportunidade em que limitou sua concessão, a SBPT
concedeu aos portadores de diplomas de docência livre ou doutorado em pneumologia o direito ao TE. Mas a decisão da AMB estendeu-se
a esta equiparação, assim que somente o concurso passou a ser instrumento hábil para a obtenção do TE SBPT.
Não obstante aos argumentos legítimos que embasaram a decisão de extinguir o notório saber, a SBPT considera que os portadores
de títulos acadêmicos - com residência médica - devem receber um tratamento diferenciado, com pontuação curricular correspondente
aos dados objetivos de sua formação. O Departamento de Ensino está trabalhando no sentido de aprimorar as normas e prática do
concurso anual para concessão do TE SBPT.
Congresso Europeu - a Sociedade Européia de Pneumologia (ERS) oferece várias formas de patrocínio para trabalhos inscritos em seu Congresso
anual. Somente para o Congresso de Viena deste ano, foram 46 brasileiros beneficiados: 01 para jovem pesquisador, 04 patrocínios ouro
(inscrição, passagem e hospedagem), 10 patrocínios prata (inscrição e hospedagem) e 35 patrocínios bronze (isentos da taxa de inscrição).
Considerando que somente a taxa de inscrição custa 650 euros, ou seja R$ 2.197,00, este é um quesito que deve ser levado em consideração
por todos aqueles que pensam em se atualizar em congressos europeus. Para conhecer na íntegra as normas citadas acima, acesse o site:
http://www.ersnet.org/2/7/7_4_4.asp. Para 2003, as inscrições para concorrer ao patrocínio já foram encerradas. Então fique alerta e não
deixe de concorrer no próximo ano. O Congresso será em Glasglow, Escócia, no período de 04 a 08 de setembro.
ANUIDADE 2003 - a tesouraria da SBPT enviou em abril deste ano, cobrança da anuidade de 2003 com 03 datas de vencimento e valores
diferenciados, sendo assim distribuídos: R$ 210,00 para pagamentos até 30/05/02003, R$ 230,00 para pagamentos até 25/07/2003 e ÚLTIMO
VENCIMENTO para 31/10/2003 no valor de R$ 260,00, sendo que quem pagar na última data de vencimento não terá direito ao acesso ao
CHEST On Line. Para os sócios que ainda não quitaram a anuidade, a tesouraria solicita especial atenção ao próximo vencimento.

I Oficina de Câncer de Pulmão - a Comissão de Câncer de Pulmão da
SBPT irá realizar nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2003, no Crowne Plaza,
a I Oficina Nacional sobre Câncer de Pulmão. A Oficina será coordenada
pela Dra. Ilka Lopes Santoro, médica e pesquisadora de Oncologia da
Universidade Federal do Estado de São Paulo. As vagas são limitadas (150)
e os valores para inscrição são: R$ 150,00 para sócios da SBPT e R$ 250,00
para não sócios. Inscrições antecipadas poderão ser feitas até o dia 20 de
novembro na secretaria da SBPT. O formulário para inscrição pode ser
retirado do site www.sbpt.org.br

A SBPT complementa a lista de
aprovados no exame TE SBPT
realizado no dia 08 de junho:
- Danúzia Ávila de Mello / RS
- Fernanda Lara Fernandes Bonner
Araújo Riscado / DF
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IV Jantar Europeu de Confraternização dos Pneumologistas
Brasileiros - como de costume, a SBPT irá promover um evento
para confraternizar os pneumologistas brasileiros durante o
Congresso Europeu, que acontecerá cidade de Viena/Áustria,
no período de 27/09 a 01/10. Neste ano, contamos com o
patrocínio da Boerhinger-Pfizer e o Jantar será no dia 28/09/
2003 - domingo. Os interessados devem fazer a inscrição
antecipada, até o dia 19/09/2003, na sede da SBPT através
do telefone 0800616218 ou e-mail: sbpt@terra.com.br.

Questionários - a Diretoria do Departamento de Endoscopia Respiratória solicita atenção especial
no preenchimento do questionário enviado recentemente aos associados do Departamento, sobre a
endoscopia no Brasil. De acordo com o Doutor Mauro Zamboni, responsável pelo Departamento,
o questionário será de extrema utilidade para Sociedade, pois “servirá de base para as Diretrizes
sobre Endoscopia Respiratória que será publicado futuramente”. Os questionários poderão ser
encaminhados à SBPT até o dia 08 de setembro.

A T U A L I D A D E

Novidades do Jornal de Pneumologia
Estamos completando um ano na nova diretoria e achamos por bem compartilhar com todos o andamento do Jornal de Pneumologia
(JP). Apesar de bastante significativas, muitas das mudanças não são visíveis para os sócios, por isso, decidimos mostrar um pouco delas
através do boletim.
Nosso ponto de partida foi a pesquisa a respeito do JP, através de questionário com 987 membros da SBPT durante o último congresso
brasileiro de pneumologia. Dessa forma, obtivemos uma objetiva e inédita idéia do perfil do leitor do JP. Várias mudanças foram balizadas
nessa pesquisa.
Conselho Editorial - a quantidade e a qualidade da produção científica do Conselho Editorial são pedras angulares na avaliação de qualquer revista
cientifica. Graças ao alto conceito alcançado pela SBPT e JP, formamos um Conselho Editorial de peso internacional. Foi um bom começo.
Administração - a SBPT assumiu a comercialização dos anúncios do JP. Com isso, conseguimos verbas que estão sendo integralmente revertidas
para o crescimento do JP, facilitando as implementações descritas abaixo, realizadas sem custo para a SBPT.
Tradução integral do JP para o inglês na sua versão on-line - SciELO (www.jornaldepneumologia.com.br) - essa não é uma tarefa fácil ou
barata, mas que aumenta a visibilidade internacional do JP. Importante, seguimos um caminho único, não fizemos como algumas sociedades
que optaram por ter uma única versão do jornal em inglês (na tentativa de tornar-se visível). Mantivemos o JP em português na sua forma
impressa. Dessa forma não nos descaracterizamos, além de facilitar em muito a vida dos autores, que tem os seus artigos traduzidos para o
inglês de forma gratuita. Tudo isso só foi possível porque já estávamos indexados no SciELO.
Secretaria - a nossa secretária, Priscilla Bovolenta, foi contratada em tempo integral, possibilitando uma série de mudanças na dinâmica do
JP. O número médio de artigos recebidos para possível publicação no JP aumentou de 7 para 13 artigos mensais. A grande limitação é a
velocidade do processo de revisão (incluindo ai não só os revisores, mas os próprios autores). Nesse sentido, a Priscilla tem sido incansável,
priorizando o envio e recebimento de artigos via e-mail, cobrando de revisores, autores, tradutores, etc. Garanto aos senhores que essa não
é uma tarefa trivial, e que requer dedicação em tempo integral.
Cadastramento de novos revisores – no passado, o JP contava quase que exclusivamente com o Conselho Editorial para revisar artigos
submetidos. Abrimos cadastramento on-line para todos os sócios, e cadastramos 47 novos revisores.
Dinamização da Revista – aumento de editoriais, de cartas ao editor e de artigos originais publicados por número (quase 50%). Essas são
conquistas realizadas no trabalho do dia a dia. Acredito que a seção de diagnóstico por imagem, organizada pelos Drs. Jorge Kawakama e
Nestor Muller tem sido estimulante para todos. A idéia de enviar o diagnóstico via email é original e acrdito que se trata de um exercício
salutar, que aproxima a nossa Sociedade.
Mudança do nome do JP para Jornal Brasileiro de Pneumologia - fizemos um levantamento aberto entre os sócios (na Internet) que optaram
por mudar o nome de Jornal de Pneumologia para Jornal Brasileiro de Pneumologia (veja o resultado da votação no site: www.sbpt.org.br). O
objetivo é melhor refletir quem somos, agora que iniciamos nosso caminho internacional. A mudança será feita a partir de janeiro de 2004.
Aumento da visibilidade - estamos traçando estratégias para aumentar a visibilidade internacional do JP. Estamos distribuindo folders do JP
em congressos internacionais.
Informatização - estamos estudando a possibilidade de desenvolver um programa que facilitará a submissão de artigos ao JP, feito integralmente
via Internet.
Os desafios não param. Precisamos adequar o estatuto da SBPT, feito na época em que o JP era um pequeno apêndice. Acredito, aqui vai
minha opinião pessoal, que devemos criar a figura de editor do JP. Precismos também criar mecanismos claros para garantir a continuidade
do trabalho do JP. Uma sugestão é criar um modelo semelhante ao que acontece com a SBPT, onde o presidente eleito trabalha e conhece
profundamente a Sociedade antes de assumir efetivamente a presidência. O Dr. José Antonio Baddini Martinez, que assume o papel de editor
do JP no final do próximo ano, já está trabalhando de forma próxima ao JP. No entanto, precisamos garantir que essa continuidade seja mantida
no futuro. Essa é uma discussão em aberto. Com a brutal agilidade oferecida pela Internet, talvez possamos amadurecer idéias ao longo do
próximo ano. É importante que todos participem. Escrevam para: jpneumo@terra.com.br. As melhores cartas serão publicadas.
Geraldo Lorenzi-Filho
Editor do Jornal de Pneumologia
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Será comemorado em todo o Brasil no dia 29 de agosto o Dia Nacional de combate ao Fumo. Nesta edição do Boletim da SBPT abrimos
espaço para Doutora Maria Penha Uchôa, membro da SBPT e da SCPT, expressar seu enfoque sobre o assunto.
Ex-fumante- Ser ou não Ser
Este dilema é compartilhado por cerca de 80% das pessoas que desejam parar de fumar, porém somente 3% consegue abandonar o fumo
sem ajuda de terceiros.
Fato que justifica a criação e ampliação de programas voltados para o atendimento desta população.
Ser ex-fumante, hoje, é uma imposição da sociedade que esta cada vez mais consciente dos malefícios provocados pela poluição tabágica.
Inclusive, há toda uma legislação especifica para a proteção do fumante ativo, passivo e do meio ambiente, que obriga mudar a advertência
impressa nos maços de cigarro, proíbe totalmente as propagandas de cigarro na mídia e proíbe o fumo em ambientes públicos fechados, escolas
e departamentos de saúde.
Ser ex-fumante é optar pelo lado saudável de viver, pela liberdade de se expressar sem ser escravo de uma dependência orgânica ou psicológica.
Vejamos alguns depoimentos de pessoas que pararam de fumar com o apoio do programa de controle do tabagismo do Hospital de MessejanaEstou muito mais cheiroso, mais gostoso- Com o programa senti firmeza para abandonar o fumo- Com o apoio estou firme e forte. Um lembrete,
pessoas que não fumam vivem, em média, 18 anos mais do que fumantes crônicos.
No caso da mulher grávida, ser ex-fumante é evitar que o bebê dê suas tragadas e dar oportunidade ao mesmo de se desenvolver e crescer
mais livremente. Ainda com relação às mulheres sabe-se, também, que são mais inteligentes do que os homens porque ainda fumam e bebem
menos do que eles.
Ser ex-fumante é apresentar melhora na capacidade física, na atividade sexual, no gosto pelos alimentos, no olfato, no hálito, na redução dos
riscos para o câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias, no aumento da expectativa de vida e um grande exemplo para amigos, familiares
e especialmente para as crianças.
O último cigarro da sua vida representa normalização da pressão arterial e batimentos cardíacos em vinte minutos, queda do risco de doença
coronariana em 50 % apos um ano e em quinze a vinte anos o risco de câncer se aproxima do risco de uma pessoa que nunca fumou.
Para se tornar ex-fumante, você já pode contar com o apoio de profissionais de alto nível técnico-cientifico. Sendo o tratamento baseado
inicialmente no conhecimento da dependência, da alteração do comportamento seguido pela terapia medicamentosa. É importante salientar que
é preciso disposição e coragem para mudar o comportamento e atingir o objetivo, que é parar de fumar. Lance o desafio a você mesmo.
Um conselho: se o seu caso foi uma ou várias falhas ao tentar parar de fumar, o melhor que tem a fazer é tentar novamente.
Nesta data, 29 de agosto, em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Fumo, parabenizamos aos profissionais que batalham pelo
controle do tabagismo e aos fumantes que lutam para um dia deixar de sê-lo.

Dra Maria Penha Uchoa Sales
Diretora de Comunicação da AMC
Coordenadora da Comissão de Controle do Tabagismo da Sociedade Cearense
de Pneumologia e do Hospital de Messejana- SESA
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CURSOS
SBPT 2003

C U R S O S
Os Departamentos de Imagem e de Função Pulmonar da SBPT
divulgam a relação das cidades onde estarão promovendo Cursos.
Cursos de Imagem
São Luis
Local: Auditório do Hospital Universitário Presidente Dutra
Data: 22 e 23 de agosto
Coordenadora local: Maria do Rosário da S. Ramos Costa - rrcosta29@hotmail.com
Professores convidados: César de Araújo, Jorge Pereira e Edson Marchiori
Manaus
Local: Auditório do Hospital e Maternidade UNIMED
Data: 5 e 6 de setembro
Coordenador local: Evandro de Azevedo Martins - emartins@aguasdoamazonas.com.br
Professores convidados: Jorge Kawakama e Edson Marchiori
São Paulo
Local: Laboratório Fleury
Data: 5 e 6 de setembro
Coordenador local: Dani Jasinowodolinsk - pismo@uol.com.br
Professores convidados: Dani Jasinowodolinsk, Gustavo Meirelles, Henrique Lederman, Carlos
A.C. Pereira, Rimarcs Ferreira, Marcelo Fonari e Paulo S. Duarte.
Rio de Janeiro
Local: Auditório Alice Reis Rosa - CAE - Hospital Clementino Fraga Filho
Data: 18 e 19 de setembro
Coordenador local: Alexandre Pinto Cardoso - alexcard@openlink.com.br
Professores convidados: Edson Marchiori, Klaus Irion, Domênico Capone e Amarino de Oliveira Filho

PEC
O Programa de Educação Continuada
da SBPT terá continuidade nos meses de
setembro e outubro em mais duas capitais
brasileiras. Nos dias 12 e 13 de setembro,
o PEC será realizado em Vitória/ES. Os
temas em destaque serão Asma e DPOC.
O responsável pelo curso no local será o
Doutor Alípio C. do Nascimento - Tel: (27)
3239.2053.
Dias 19 e 20 de setembro, o curso acontece
em Blumenau/SC. O coordenador será Mauro
S. Kreibich (centromed@terra.com.br).
Cuiabá promove o curso nos dias 3 e 4 de
outubro. O assunto principal será a Asma.
A coordenação na capital matogrossense
ficará por conta do Doutor Clóvis Botelho
(fbotelho@terra.com.br).

Cursos de Função Pulmonar Avançado
Rio de Janeiro
Locais: Hospitais Universitários Gaffrée e Guinle, Clementino Fraga Filho e Pedro Ernesto
Data: 21, 22 e 23 de agosto
Coordenador local: Ricardo Marques Dias - diasrm@unirio.br
Professores convidados: Sonia Regina S. Carvalho, Roberto Bravo de Souza e José Manoel Jansen
Porto Alegre
Local: Anfiteatro do Pavilhão Pereira Filho
Data: 10 e 11 de outubro
Coordenador local: Adalberto Sperb Rubin - arubin@terra.com.br
Professor convidado: Carlos A. C. Pereira
Brasília
Local: Hospital Universitário da UNB
Data: 24 e 25 de outubro
Coordenador local: Marcelo Palmeira Rodrigues - pmarcelo@unb.br
Professor convidado: Sérgio Saldanha Menna Barreto
Belo Horizonte
Data: 28 e 29 de novembro
Coordenadora local: Nara Sulmonett
Professor convidado: Carlos A. C. Pereira

A Comissão de Tabagismo da SBPT
informa as datas e as cidades que
vão promover o Curso “Como Ajudar
o Seu Paciente a Parar de Fumar”.
Segundo o Dr. Carlos Alberto de Assis
Viegas, presidente da Comissão, as
regionais interessadas em sediar o
Curso devem contatar a SBPT, pelo
telefone 0800 61 6218, ou pelo e-mail
sbpt@sbpt.org.br
CAMPO GRANDE / MS - 05/09
RECIFE / PE - 13/09
SALVADOR / BA - 20/09
SÃO LUÍS / MA - 04/10
ARACAJU / SE - 01 / 11
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A G E N D A
III CONGRESSO DE
PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
DO CENTRO-OESTE
Data: 3 a 5 de setembro
Local: Campo Grande - MS
Contato: HMELO publicidade
Fone: (67) 321 78 45
hamellopub@enersulnet.com.br

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SONO
Data: 5 a 8 de novembro
Local: Vitória - ES
Informações: (27) 3200-3776
mseventos@mseventos.com.br

nacionais

I CONGRESSO PARANAENSE DE PNEUMOLOGIA E
TISIOLOGIA
I CONGRESSO PARANAENSE SOBRE TABAGISMO
I SIMPÓSIO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DO
HOSPITAL NOSSA SRA. DAS GRAÇAS
Data: 9, 10 e 11 outubro
Local: Curitiba/PR
Informações: (41) 342-8889
sptdt@ibest.com.br

X CONGRESSO PAULISTA
DE PNEUMOLOGIA E
TISIOLOGIA
Data: 6 a 9 de novembro
Local: São Paulo - SP
Promoção: Sociedade Paulista
de Pneumologia e Tisiologia
Informações: 0800.171618
sppt@sppt.org.br

V CONGRESSO DE PNEUMOLOGIA
DA BAHIA
Data: 12 e 13 de dezembro
Local: Salvador - BA
Informações: (71) 331-9666 / 2474351

INTERNACIONAIS
ERS 2003 Annual Congress
Data: 27 de setembro a 1º de outubro
Local: Viena, Áustria
Informações: +41 21 213 0101
info@ersnet.org
www.ersnet.org
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CHEST 2003 Annual Congress
Data: 25 a 30 de outubro de 2003
Local: Gaylord Palms Resort and Conference
Center, Orlando/EUA
Informações: 00 -(xx) - 1 - 847-498-1400
accp@chestnet.org
www.chestnet.org

