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Doenças Respiratórias e Políticas Públicas de Saúde

M

aior sistema público de saúde do mundo, segundo
dados do Ministério da Saúde, o SUS atende quase 80% da população brasileira. Ou seja, cerca de
140 milhões de pessoas dependem exclusivamente da rede pública para consultas e procedimentos médicos.
A Constituição de 1988 assegura, no Artigo 196, que “saúde é direito de todos e dever do Estado”. Deixando o jaleco de
lado, como cidadão, considero esse Artigo uma Cláusula Pétrea
– dispositivo Constitucional imutável – pela amplitude de seu
assistencialismo e forma de propagar o bem-estar da Sociedade.
Acho isto formidável. Isso porque mesmo quando o Estado se
nega a cumprir o que reza a nossa Carta Magna, a justiça dispõe
de meios para fazer com que os gestores acatem as determinações impostas pela Lei Maior.
Nos últimos anos, presenciamos vários exemplos de atos e
procedimentos em saúde conquistados através de liminares e
outros dispositivos jurídicos em favor dos contribuintes. É a Lei
sendo aplicada na sua plenitude. Isto é um dever do Estado e,
portanto, um direito do cidadão.
Nós, médicos, seja individualmente ou através de associações,
não devemos nem podemos induzir a população a procurarem a
justiça para terem seus direitos assegurados. Temos a convicção
de que o Estado, através de seus governantes, também não gosta destas lides judiciais. O papel de uma sociedade médica, no
referente a este assunto, é mostrar aos nossos governantes, os
dirigentes do Sistema Único de Saúde (SUS), nos seus diferentes
níveis, federal, estadual ou municipal, o que achamos correto
no âmbito das patologias da nossa especialidade.
Assim, o Ministério da Saúde tem procedido e ampliado a
assistência a várias doenças com custos elevados ou de natureza essencialmente socioeconômica. Também, alguns Estados e
Municípios brasileiros têm se antecipado até mesmo às decisões
no âmbito federal e feito acordos, de forma voluntária ou através dos pleitos das promotorias públicas, com testemunho das
sociedades médicas, que garantem programas de assistências a
determinadas doenças que ainda não constam em portarias do
Ministério da Saúde.
Cito, aqui, dois exemplos recentes e de grande destaque: o
programa de distribuição gratuita de medicamentos para DPOC
das prefeituras do Município de São Paulo e Salvador.
No tocante às doenças respiratórias, estamos galgando os primeiros degraus em termos de Programas Nacionais. Temos o



Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que tem dados
bons resultados e que atende de forma igualitária e universal
a todos das diferentes regiões do Brasil, e onde a SBPT mantém uma estreita parceria com o MS, e o Programa Nacional
de Asma, bem menos abrangente e desigual e inexistente na
maioria das cidades brasileiras. Da mesma forma e ainda mais
restrito existe o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo.
As doenças respiratórias são as principais causas de internação no SUS do Brasil. Apenas para exemplificar: DPOC, asma e
pneumonia juntas são responsáveis por cerca de 12 % de todas
as Autorizações de Internamento Hospitalar (AIH’s) no SUS.
Para se ter uma idéia, não existe, ainda, nenhuma portaria do
SUS que beneficie a assistência ambulatorial aos portadores de
DPOC e pneumonia.
A SBPT vê estes problemas, ineficiência ou ausência de programas da asma, tabagismo, pneumonias, DPOC e de outras
doenças menos prevalentes, mas de grande morbi-mortalidade,
como uma oportunidade de luta em favor da nossa Sociedade.
Assim, mesmo entendendo as dificuldades, a SBPT entregou ao
MS um levantamento completo, contendo uma série histórica
de dados sobre essas patologias. Na mesma ocasião, foram disponibilizadas várias questões sobre estas doenças, com o propósito de analisar o impacto que elas provocam no SUS. Em caso
afirmativo, daremos seqüência aos trâmites e pleitearemos que
o MS, através da Secretaria da Gestão da Ciência e Tecnologia,
disponibilize uma convocatória de pesquisa referente à asma,
DPOC e pneumonias. Nesse sentido, hoje, temos sinalizações
positivas do MS.
No Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo, realizado em agosto, em Belo Horizonte (MG), o Dr. Adson França, em nome do ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão,
anunciou o propósito de o MS e a SBPT assinarem um termo
de cooperação técnica no que se refere à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação científica da asma,
DPOC, pneumonia, tuberculose e tabagismo. Hoje, temos um
ministro da Saúde que conhece a fundo o sistema e os problemas da saúde no país. Um ministro que tem dado demonstrações públicas de quanto é importante as parcerias entre o MS
e as entidades associativas médicas. Isso nos leva a crer que
estamos no caminho certo e que vamos contribuir muito com o
SUS, de quem somos parceiros nesse luta pelo bem da saúde da
sociedade brasileira.
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Congresso em BH discute Asma, DPOC e Tabagismo

D

urante os quatro dias de realização do VI Congresso de Asma e II Congressos Brasileiros de
DPOC e de Tabagismo, que aconteceu de 22 a 25
de agosto, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo
Horizonte, 340 pessoas morreram vítimas de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O número corresponde
à média diária de 85 óbitos, provocados por asma grave,
enfisema pulmonar e bronquite crônica. Todos os números
relacionados à doença são superlativos, justificando o título de quarta maior causa de mortes no mundo, segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMC).
O Congresso, realizado pela Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBPT), reuniu os principais especialistas do país e do exterior (Quadro) para discutir as
novidades no diagnóstico e tratamento da asma, da DPOC
e do Tabagismo.
Com mais de mil participantes, o evento foi divido em
painéis multidisciplinares, cada um abordando temas
específicos relacionados às doenças pulmonares e suas
causas. Na avaliação do presidente da SBPT, Dr. Antonio Carlos Lemos, o Congresso promoveu uma atualização
completa do que está acontecendo e o que está sendo discutido por profissionais de vanguarda nas áreas de asma,
DPOC e tabagismo no mundo “Estiveram aqui, trazendo
conferências atualizadas, com dados de 2007, inclusive,
convidados internacionais e palestrantes nacionais que
representam o que há melhor hoje nas respectivas áreas
de atuação. E esta atualização, esse intercâmbio, é muito

importante para a pneumologia brasileira”, avalia.
Como resultado efetivo, Doutor Lemos destaca a assinatura do protocolo de intenções de um termo cooperação
técnico-científico envolvendo o Ministério da Saúde (MS)
e a SBPT, anunciado na cerimônia de abertura do Congresso pelo Doutor Adson Roberto França Santos, diretor
do Departamento de Ações programáticas estratégicas do
Ministério da Saúde (foto em destaque), que representou
o ministro José Gomes Temporão. O protocolo será assinado nos próximos e visa a prevenção, a atenção à saúde, a
reabilitação e a investigação científica sobre essas doenças
respiratórias através de ações conjuntas. “E mais, capacitando os serviços de saúde e profissionais da rede pública,
seja das Unidades Básicas de Saúde, seja das emergências,
além de realizar uma investigação científica mais apurada, que é um dos objetivos da SBPT nesse momento”,
afirma Doutor Lemos. Na avaliação dele, “sem dúvida nenhuma, o ministro
José Gomes Temporão tem um olhar
diferente em relação à integração da
Classe Médica com
o Sistema Único de
Saúde. Temos constatado que ele é o
ministro que mais
tem se aproximado



 
 
  
   
    


AN?SPIIVA?X?&).!,INDD 

Julho/Agosto 2007

2EDUZ O APRISIONAMENTO AÏREO
2EDUZ SIGNIlCATIVAMENTE A DISPNÏIA 

"ULA E REFERÐNCIAS NO CORPO DESTA EDI¥ÎO

1

0OSOLOGIA  VEZ AO DIA
!PRESENTA¥ÜES  CÉPSULAS COM (ANDI(ALER¸
 CÉPSULAS COM (ANDI(ALER¸  CÉPSULAS EM RElL

2EDUZ AS EXACERBA¥ÜES E AS HOSPITALIZA¥ÜES
-ANTÏM O PACIENTE ATIVO POR MAIS TEMPO
-ELHORA A QUALIDADE DE VIDA

 



dos médicos, das entidades médicas, das sociedades médicas. Hoje, segundo palavras dele, nenhuma tomada de
decisão no Ministério da Saúde em relação ao sistema de
prevenção, de atenção, de reabilitação e de capacitação de
serviços é tomada sem envolver a Classe Médica”, avalia.
Ainda segundo Lemos, “a SBPT espera, sim, trabalhar dentro de uma estrutura viável junto do Ministério da Saúde,
entendendo suas dificuldades, e conseguir dar uma melhor assistência aos pacientes com doenças respiratórias.
E nesse ponto, evidentemente, é importante que a medicação utilizada seja distribuída de uma forma universal e
gratuita pelo Ministério da Saúde. Esse é um dos nossos
objetivos”, finaliza.
Em seu discurso, o representante do ministro Temporão, Doutor Adson Roberto França Santos, foi categórico
ao reconhecer que a Classe Médica tem um papel e uma
importância fundamental, no entendimento do ministro,
para resolver os problemas da saúde pública no país. “Precisamos muito de vocês, dos médicos, das entidades médicas, dos gestores. O SUS (Sistema Único de Saúde) tem
problemas e o ministro Temporão está tendo coragem de
enumerá-las”, afirmou.
Na cerimônia também foram entregues Placas a pneumologistas que se destacaram como exemplo de dedicação
à especialidade. Receberam a condecoração os Doutores
Gediel Cordeiro Júnior, Nasim Michel Garib (in memoriam), representado por Junia Garib, Julio César Abreu de
Oliveira e Sérgio Saldanha Menna Barreto.
TABAGISMO – Realizado menos de uma semana antes
do Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), o
Congresso aproveitou o momento de conscientização para
discutir as novidades no tratamento das doenças causadas
pelo tabaco e promover uma atualização dos números no
cenário mundial. O cigarro mata cerca de cinco milhões
de pessoas no mundo por ano. Só no Brasil, ele é responsável por 200 mil mortes. De acordo com o coordenador
da Comissão de Tabagismo da SBPT, Dr. Jônatas Reichert,
apesar de todas as ações de divulgação, ainda é preciso
chamar a atenção dos médicos e avançar nas áreas de
prevenção e tratamento. “O tabagismo já está sendo con-
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Na foto 1, página anterior, Dr. Tiago da Rocha Rodrigues (Dir.
Associação Médica de Minas Gerais), Manoel de Souza Machado Jr. (Pres. Associação Brasileira dos Portadores de DPOC),
Dra. Zuleid Dantas Linhares Mattar (Pres. Regional São Paulo
da Associação Brasileira de Asmáticos), Dr. Nilson Figueiredo
Amaral (Pres. Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia
Torácica), Dr. Renato Maciel (Pres. do VI Congresso Brasileiro
de Asma, II Congresso Brasileiro de DPOC, II Congresso Brasileiro de Tabagismo e da Sociedade Mineira de Pneumologia e
Cirurgia Torácica), Dr. Antônio Carlos Moreira Lemos (Pres. da
SBPT), Dr. Adson Roberto França Santos (Dir. Departamento
de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde),
Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra (repres. Pres. Sociedade
Brasileira de Pediatria), José Maria Borges (Coord. Institucional da Secretaria Estadual de Saúde), Hermann A. V. Von
Tiesenhausen (Pres. CRM de Minas Gerais), na abertura do
evento, durante a execução do Hino Nacional Brasileiro, executado pelo Dr. Guilherme Freire Garcia. Foto 2 - Dr. Roberto
Rodrigues-Roisin (Espanha) saboreando pratos da típica culinária mineira. Foto 3 - Palestras contaram com grande público
participante. Foto 4 - Os Drs Renato Maciel, Roberto Stirbulov
(Coord. Comissão de Asma da SBPT), Carlos Cézar Fritscher
(Ex-coord. da Comissão de Asma da SBPT), José Roberto Jardim (membro da Comissão de DPOC da SBPT) e Emílio Pizzichini (Pres. da Associação Catarinense de Pneumologia e do
próximo Congresso de Asma, DPOC e Tabagismo).
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siderado uma doença pediátrica. Todos os dias, segundo a
OMS, no mundo, 100 mil crianças se tornam dependentes
do cigarro. Esse é um número muito grande.”
Quanto aos temas centrais do Congresso, ele diz que
apesar de parecerem seletivos, estão interligados pela incidência de problemas relacionados. “O tabagismo é a causa
de mais de 50 doenças”, calcula. Segundo ele, isso tem
resultado em uma maior procura em eventos ligados à
área. “Antes, nossos módulos reuniam cinco, seis pessoas.
Depois, passamos a ter 10, 15. Nesse Congresso, o número
de participantes foi muito maior do que o primeiro (1º
Congresso Brasileiro de Tabagismo, realizado no Rio de
Janeiro em 2005). Tinha gente por todos os lado. As coisas
estão invertendo”, comemora.
Apesar do aumento progressivo do interesse, Doutor Jônatas explica que médico tem que começar a aprender
sobre tabagismo desde a graduação. Para provocar essa
mudança, “que é uma das atribuições da Comissão de Tabagismo da SBPT”, friza o especialista, foi realizada durante o Congresso uma discussão sobre ensino e área de
atuação que reuniu representantes das universidades, da
SBPT, da Associação Médica Brasileira (AMB), do Conselho Federal de Medicina (CFM), do Conselho Nacional de
Residência Médica (CNRM), do Ministério da Saúde (MS) e
do Instituto Nacional do Câncer (Inca). “Esse debate teve
uma repercussão, um impacto muito grande. No início
dessa gestão nós apresentamos várias propostas de trabalho e essa mudança na questão do ensino é uma delas. É
preciso destacar a forma como a Diretoria da SBPT, com
sua ampla visão, tem conduzindo as coisas, dando todo
apoio para a atividade da Comissão de Tabagismo”, reconhece.
DPOC – Na opinião do presidente da Associação Brasileira
dos Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), Manoel de Souza Machado Júnior, o Congresso
foi muito proveitoso, principalmente, por atrair a atenção
e o interesse da mídia. Ele diz que o dpocítico não sabe
que tem a doença e as pessoas se enganam atribuindo ao
avanço da idade a falta de fôlego. A DPOC é uma doença
silenciosa que tem caráter progressivo e pode trazer difi-
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culdades para o paciente, até mesmo para a realização de
tarefas rotineiras como tomar banho, subir e descer escadas, caminhar, conversar, alimentar-se ou vestir-se. “Se as
pessoas criassem o hábito de visitar o pneumologista pelo
menos uma vez por ano, o diagnóstico da DPOC poderia
ser mais rápido e quanto mais cedo ele for realizado, melhor a resposta do paciente ao tratamento. A DPOC é incurável, mas tratável. Eu me conscientizei que tenho uma
doença terminal. Sei que vou morrer com isso. Mas não
necessariamente disso”.
Para Manoel, falta interesse do governo em tratar a doença. Ele diz que se o governo fizer um levantamento do
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custo-benefício para o tratamento da doença, vai perceber
que será mais barato distribuir gratuitamente o remédio.
“A internação é cara. O que o governo gasta com internação é três vezes mais do que arrecada com os impostos do
cigarro”, calcula.
Aos 76 anos, ex-fumante e no grau máximo da doença,
Manoel diz que o lobby do cigarro é muito forte e que,
ainda hoje, novelas e filmes fazem propagandas subliminares em favor do tabagismo. “É preciso fazer uma grande
campanha de alerta, principalmente para os jovens. Lembro que na minha juventude dizíamos: ‘meu coração é de
Jesus e meu pulmão, da Souza Cruz’. E é até hoje”, diz.
ASMA - Terceira causa de internação hospitalar no país,
com gastos superiores ao da tuberculose e da Aids, a asma
é responsável por cerca de dois mil e quinhentos óbitos
por ano no Brasil. Dados do SUS revelam que, a cada ano,
mais de 367 mil brasileiros dão entrada nos hospitais vitimados pela doença.
Para o Dr. Roberto Stirbulov, coordenador da Comissão
de Asma Brônquica da SBPT, o Congresso atingiu seus
objetivos que foram, basicamente, manter o conhecimento
de que a asma é doença crônica, persistente, inflamatória,
bastante incidente no nosso meio, e mostrar as formas de
controle adequado para nossos doentes, além da divulgação da IV Diretriz de Asma da SBPT.
Quanto às próximas ações, Dr. Stirbulov explica que a

Comissão de Asma está envolvida em, basicamente, dois
projetos. O primeiro é com relação a levar conhecimento,
informação sobre asma para população leiga brasileira e
também para população médica. O segundo ponto é estabelecer tentativas de levantamento de projetos para o conhecimento da asma no Brasil, conhecimento epidemiológico, ou seja, números de doentes, quantos doentes estão
controlados, saber se eles têm acesso aos medicamentos.
E ligado a esse segundo item, uma ação junto ao governo
federal no sentido de manter o subsídio do acesso aos medicamentos para asma para população mais carente. “Isso
não significa somente a inclusão de novos medicamentos
na cesta do SUS, mas o fato de se garantir que os produtos
já existentes cheguem às mãos dos doentes que necessitam. Como isso poder ser feito? Existem duas legislações
hoje no Brasil: uma que garante que os governos municipais tenham o recurso financeiro para compra de medicamentos para asma leve e moderada; o outro recurso legal
seria a Portaria 2577, que garante que o doente com asma
grave tenha acesso a medicamentos de maior potência”,
detalha.
Na opinião do Dr. Stirbulov, os números da asma no
Brasil poderiam ser menores se o Plano Nacional de Asma
- desenvolvido pelo Ministério da Saúde, em parceria com
a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e outras entidades, como a Associação Brasileira de Asmáticos, estivesse plenamente implantado.

Convidados Estrangeiros Participantes
- Dr. Roberto Rodrigues-Roisin (Espanha). Um dos co-chair do GOLD. Pesquisa e publica na área de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), circulação pulmonar e asma brônquica. Professor do hospital universitário de
Barcelona.
- Dr. Thomas P. Graeter (Alemanha). Trabalha no Hospital Universitário de Hamburgo (Alemanha). Cirurgião torácico, atua na área de cirurgia redutora de volume e transplante pulmonar.
- Dr. Sanjay Sethi (E.U.A). Especialista em infecção. Atualmente é o número um na pesquisa na área com artigos
publicados em várias revistas, inclusive no New England. Ele tem mais de 40 publicações.
- Dr. Louis-Philippe Boulet (Canadá). Pesquisador de ponta em asma. Professor e especialista em doenças respiratórias. Participou de vários estudos recentes sobre o tratamento e controle da asma.
- Dr. Giovanni Viegi, MD (Itália). Diretor de pesquisas do Italian National Research Council, especialista em tabagismo.
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Em entrevista ao Boletim da SBPT,
o presidente do SBPT 2008, Dr. Carlos Alberto de Assis Viegas, fala sobre
o planejamento e as perspectivas para
o principal evento da Sociedade.

Presidente do VI Congresso Brasileiro de Asma, Dr. Renato Maciel é
um exemplo típico de mineiro. Trabalhando sério, em silêncio, e comendo pelas beiradas" conseguiu,
ao lado de sua equipe, oferecer um
evento que agradou a todos.
Qual a avaliação do evento?
O Congresso foi muito proveitoso. Houve uma participação intensa dos congressistas. A parte científica foi
muito bem representada. Os responsáveis pelos temas da
conferência desempenharam com excelência seus papéis
e os convidados internacionais foram bem escolhidos e
participaram com um conhecimento bastante atualizado.
A parte social, que é um aspecto importante dentro do
congresso, também se desenvolveu bem.
Faço um balanço positivo. Tivemos mais de 1.000 inscritos. As salas de conferência ficaram sempre cheias e as
perguntas foram extremamente participativas.
Qual foi o saldo para a Pneumologia de BH?
Esse evento está nos proporcionando uma atualização
profunda em asma, DPOC e tabagismo. Mas o grande
ganho foi mostrar que nós, mineiros, estamos atentos a
todos os acontecimentos e que estamos ansiosos por participar ativamente da SBPT. Foi uma honra e um prazer
sediar esse congresso.
Quais os projetos para o futuro?
Como mineiro, eu digo que é BH 2012!
Qual o segredo para realizar um evento de sucesso
como foi esse?
A estratégia é montar um bom time, uma boa equipe.
Nós montamos aqui, a parte local, Comissões Científica e
Organizadora da melhor qualidade. Tivemos também um
grande apoio e participação dos presidentes das Comissões de Asma, de DPOC e de Tabagismo da SBPT. Mas,
fundamental e absolutamente imprescindível, tivemos
uma participação e um apoio definitivo da SBPT.
Quero aqui fazer um agradecimento ao presidente da
SBPT, Dr. Antônio Carlos Lemos, que participou intensamente e nos deu um apoio irrestrito.
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Eficácia e rapidez
1-5
nas infecções respiratórias

Quais serão os principais enfoques do
Congresso?
Procuraremos enfocar aquelas enfermidades respiratórias
pouco identificadas e abordadas pelos pneumologistas. Estamos falando de tratamento do tabagismo e distúrbios respiratórios do sono. Um outro foco deverá ser quanto ao manejo
de doenças pulmonares avançadas. Isso se torna importante
no momento atual pela maior sobrevida dos pacientes crônicos, resultados dos avanços terapêuticos.
Como está o planejamento? Ou seja, já existe um projeto
definido, traçado e colocado em prática?
Sim. O planejamento estratégico do SBPT 2008 teve início
em novembro de 2006, em Fortaleza, quando ficou estabelecido que Brasília seria a sediaria o evento.
A partir daí, traçamos metas e estabelecemos ações a serem cumpridas por todos os envolvidos. Temos uma comissão executiva e científica locais que trabalham juntas com as
nacionais correspondentes. E desta forma, temos uma maior
interação dos pneumologistas locais, uma vez que nos reunimos mensalmente para tratar da grade científica do evento.
A nossa expectativa, pelo fato do evento ser em Brasília,
centro geográfico do país, onde os custos de locomoção e
hospedagem serão menores, é de que o número de participantes seja o maior da história do Congresso.
A cada edição, o Congresso fica melhor tanto cientificamente quanto em nível organizacional. Existe também
uma preocupação nesse sentido?
Sim, a nossa preocupação maior é sempre apresentar o que
está sendo discutido de mais importante no campo das doenças respiratórias. Para discutir essas atualizações e avanços
convidaremos os principais nomes da pneumologia nacional e
internacional. No que se refere ao aspecto gerencial, a exemplo
do que aconteceu recentemente no Brasileiro de Asma, em BH,
pela primeira vez o Congresso será administrado diretamente
pela Secretaria da SBPT. Isso implica em mais responsabilidade
e trabalho para Comissão Organizadora, mas também melhor
gestão dos gastos. Conseqüentemente, resultará também em
resultados financeiros maiores para a nossa Sociedade.

Nas pneumonias, sinusites e bronquites,
conte com a eficácia que lhe traz
tranqüilidade: Avalox.6-8

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
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Tabagismo

Mobilização contra o Cigarro

A

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) promoveu
no dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma série
de eventos educativos nas principais capitais do Brasil com o intuito
de sensibilizar o maior número possível de pessoas sobre os males
causados pelo consumo do tabaco e seus derivados.
Em Goiânia (GO), com o apoio da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia, presidida pela Dra. Fernanda Miranda, a data foi comemorada com a corrida Largue o Cigarro Correndo, no dia 26 de agosto. Foram quase 500 inscritos.
O evento reuniu representantes de academias locais com suas equipes e ainda
crianças e familiares, que acompanharam a corrida. Os primeiros colocados em
cada categoria receberam prêmios. Houve distribuição de panfletos sobre o tabagismo e uma participação ativa da Liga do Pulmão da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Goiás (UFGO).
Na cidade catarinense de Blumenau a programação foi extensa e teve início no
dia 25 de agosto. A ação resultou de uma parceria entre o Hospital Dia do Pulmão –
especializado em doenças respiratórias – e o SESC Saúde, e consistiu em promover
uma avaliação simplificada da função pulmonar (para detecção precoce das alterações funcionais respiratórias) e medida do monóxido de carbono expirado (que
mede a intoxicação “ativa” ou “passiva” pelo tabagismo) em um shopping da cidade.
Com o mote “Entre uma tragada e outra, várias vidas se perdem”, a ação reiterou as campanhas realizadas neste ano pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e Ministério da Saúde (MS) cujo tema principal é Tabagismo Passivo.
Um cigarro gigante foi instalado no interior do shopping, com o objetivo de
atrair a atenção da população. Pessoas foram convidadas a participar do Programa de Apoio ao Abandono do Tabagismo, que faz parte das ações sociais
do Hospital Dia do Pulmão, e que completa seis anos de atividades em 2007.
O programa consiste em reuniões gratuitas, abertas a toda população, com
o intuito de conscientizar os fumantes sobre os males causados pelo cigarro
e motivá-los a parar de fumar juntamente com o apoio de seus familiares.  
De acordo com o Mauro Sérgio Kreibich, Diretor Técnico do Hospital, para o
próximo mês, juntamente com as ações do programa, haverá um treinamento
sobre Terapêutica no Tabagismo para integrantes da Secretaria Municipal de
Saúde de Blumenau.
No Ceará, a data foi comemorada com uma programação no Ambulatório de
Controle do Tabagismo do Hospital de Messejana. Foram realizados testes de
Fagerstron e medidas do pico de fluxo expiratório com objetivo de sensibilizar
funcionários, pacientes e acompanhantes do hospital, quanto à importância da
cessação tabágica. Em seguida, palestra sobre a espiritualidade e a vida, comentários sobre a necessidade de ambiente e domicilio livres do fumo em prol
da melhor qualidade de vida, exposição de quadros de autoria de ex-fumantes
do programa, entrega de certificado de 1 ano de abstinência e apresentação
da paródia “ neco de fumar” de autoria de paciente ex-fumante do programa.
O humor foi a forma utilizada pelos curitibanos para conscientizar a população sobre malefícios do cigarro. A “1.ª Palhaçada Contra o Fumo” contou com participação de 30 pessoas vestidas de palhaço que caminharam
até a Boca Maldita, no centro da capital paranaense. No local, a Tenda da
Saúde ofereceu informações e orientações sobre o combate ao tabagismo.
Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer mostrou que os curitibanos estão
deixando de fumar. Em 2003, os fumantes eram 21,5% da população da capital.
Em 2006, o número havia caído para 18,8%. Segundo agência de notícias da
prefeitura de Curitiba, cerca mil pessoas começaram o tratamento na rede municipal de saúde no ano passado, com o objetivo de parar de fumar. A maioria,
porém, cerca de 55%, voltou a fumar.
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Tabagismo
Em Porto Alegre (RS), membros da Comissão de Tabagismo do Hospital Nossa
Senhora da Conceição, com apoio de voluntários, distribuíram folhetos com o
tema “Ambiente Livre de Cigarro”, nas dependências do Hospital, nas unidades
de internação, no refeitório, nas portarias de entrada e nos ambulatórios (visando
público externo e pacientes ambulatoriais). “Junto ao tema central, aproveitamos
para explorar também o aspecto do ‘gasto’ com o cigarro”, diz a Coordenadora
do Programa de Tabagismo do Hospital Nossa senhora da Conceição, Dra Maria
5
Eunice Moraes de Oliveira. Ainda na capital gaúcha, o Hospital da Criança Conceição montou um teatro de bonecos, no setor de recreação, com tema alusivo
à data. O roteiro foi elaborado pelo grupo de recreacionistas e enfermeiras e
dirigido às crianças, pais e visitantes. O mesmo grupo criou também um ‘jingle’
alertando para os malefícios do cigarro, que foi cantado pelas crianças em todas
as atividades de recreação. No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Câncer
(INCA) fez um alerta para os males do tabagismo passivo: a exposição de não
fumantes à fumaça do cigarro. Novas orientações que estipulam que lugares
públicos e ambientes de trabalho sejam 100% livres de fumaça do tabaco devem
ser adotadas pelo Brasil e pelos demais países que ratificaram o tratado internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) que pretende frear a expansão
do tabagismo pelo mundo. Essa decisão foi aprovada unanimemente pelos 146
6
países representados na 2ª Conferência das Partes, responsável por determinar
internacionalmente a implantação do tratado, realizada entre os dias 30 de junho e 6 de julho, na capital da Tailândia, Bangkok.
Foto 1 - largada da corrida em Goiânia (GO). 2 - Atividades
O INCA também divulgou na data o resultado do Inquérito “Vigilância de no Hospital Dia do Pulmão, em Blumenau (SC). 3 - Dr. JônaTabagismo em Universitários da Área da Saúde” com estudantes do terceiro ano tas Reichert (Pres. Comissão de Tabagismo da SBPT, 2º da esq
da graduação de quatro áreas: enfermagem, odontologia, farmácia e medicina.
para dir) em Curitiba (PR). 4 - Em Botucatu (SP), sob a coForam ouvidos 3.189 universitários de estabelecimentos de ensino públicos e ordenação da Dra. Irma de Godoy, pacientes da reabilitação
particulares nas cidades de Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa e Rio de pulmonar fizeram de abordagem de tabagistas e distribuiram
Janeiro: 1.113 do curso de medicina; 1.596, de enfermagem; 227, de odontolo- folhetos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
gia; e 253, de farmácia. Na maioria das cidades, o inquérito foi feito ao longo local. . 5 - À esquerda, Dra. Penha Uchôa, no no Hospital
de 2006. Apenas em Florianópolis a pesquisa foi realizada em 2007. Além de de Messejana (CE), entrega certificados comemorativos a um
verificar a prevalência de fumantes, o estudo delineou o perfil dos estudantes ano de abstinência ao cigarro. Foto 6 - Crianças observam
em relação aos hábitos e atitudes do consumo do tabaco. O tabaco também é atentas apresentação em Porto Alegre (RS).
consumido pelos universitários sob várias formas além do cigarro. Entre os universitários que se dizem fumantes de outros produtos, o mais freqüentemente
apontado foi o narguilé, um cachimbo com água, utilizado para fumar. Os maiores consumidores de narguilé são os estudantes
catarinenses de odontologia, medicina e farmácia.
O tabagismo é a segunda maior causa de morte no mundo. Metade dos fumantes regulares, cerca de 650 milhões de pessoas, poderão morrer por causa de alguma doença relacionada ao tabaco. Igualmente alarmante é o fato de que centenas de
milhares de não fumantes morrem a cada ano por respirarem a fumaça do cigarro.
O cigarro mata cerca de cinco milhões de pessoas no mundo por ano. Só no Brasil ele é responsável por 200 mil mortes. Considerada pela OMS a principal causa de morte evitável em todo o mundo, o tabagismo é diretamente responsável ainda 90% das
mortes por câncer de pulmão (entre os 10% restantes, 1/3 é de fumantes passivos). O cigarro carrega mais de 4.700 substâncias
tóxicas, como nicotina, monóxido de carbono e o alcatrão, que é constituído por aproximadamente 48 substâncias pré-cancerígenas, incluindo agrotóxicos e substâncias radioativas, dentre elas: amônia, cetonas, arsênico, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo, responsáveis por irritações nos olhos, nariz, garganta e paralisia dos movimentos dos cílios dos brônquios, além de doenças
como o enfisema, a DPOC e diversos tipos de câncer. Ao todo, são mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco.
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Cursos

Cursos de PEC e Imagem atraem bom público

P

rincipal atividade de atualização oferecida
pela SBPT, o Programa de Educação Continuada (PEC) foi aplicado em três capitais brasileiras nos últimos dois meses. Nos dias 13 e
14 de julho, o evento foi realizado no Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Coordenado pelo Doutor César Augusto Avelaneda Espina, contou com 120 inscritos e teve como tema central a Tuberculose. O grande número de participantes
pode ser atribuído à atualidade da programação e a alta
qualidade das discussões e dos temas apresentados. Os
PECs são direcionados a profissionais ligados à área da
saúde, como pneumologistas, clínicos gerais, cirurgiões
torácicos e pediatras.
Para o Doutor Luiz Carlos Sell, Diretor de Assuntos
Científicos da SBPT e responsável pela Coordenação
Científica geral do PEC, o curso, a cada ano, ganha corpo e importância para o desenvolvimento dos médicos.
Em Vitória (ES), o PEC aconteceu nos dias 27 e 28
de julho, no Auditório do Cias. Sob a coordenação do
Doutor Carlos Alberto Gomes dos Santos, as palestras
foram ministradas pelos Doutores Jairo Sponholz (PR)
e Mauro Zamboni (RJ) e os temas abordados tiveram
como foco o câncer e a tosse crônica.
Em agosto, foi a vez de Curitiba (PR) sediar o PEC. O
evento aconteceu nos dias 3 e 4 na Associação Médica
do Paraná e a coordenação local ficou a cargo do Doutor João Adriano de Barros. Os temas foram Distúrbios
do Sono e HAP e os palestrantes convidados foram os
Doutores Geraldo Lorenzi (SP) e Carlos Viana Poyares
Jardim (SP).
Mais três capitais recebem o PEC nos meses de setembro e outubro encerrando a programação prevista para
2007. Nos dias 28 e 29 de setembro, Aracaju (SE) sedia
o evento, que será realizado na Sociedade Médica de
Sergipe e terá como coordenador o Doutor Saulo Maia
Dávila Melo. Os temas serão Pneumonia e Micose. No
dia 6 de outubro, Feira de Santana (BA) recebe o PEC.
Coordenado pelo Doutor Guilhardo Fontes, o Curso falará sobre Asma e DPOC.
O último PEC de 2007 será promovido nos dias 19 e
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Fotos 1 e 2 - O PEC de Tuberculose em Porto Alegre (RS) reuniu
120 participantes. Na foto 3, os Doutores Jairo Sponholz Araújo (PR) e Mauro Zamboni (RJ), palestrantes no PEC de Vitória
(ES), com particpantes do curso.
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20 em Cuiabá (MT). Com os temas Distúrbios Respiratórios do Sono e Pneumonia, o evento, coordenado pela
Doutora Ayrdes Benedita Duarte dos A. Pivetta, acontece no Auditório da Unimed.
Em 2007, o PEC foi realizado em 11 cidades brasileiras, uma a menos do que no ano passado.
O Curso de Imagem também foi reduzido. Em 2007,
apenas três cidades foram contempladas para sediar o
evento.
Imagem – A primeira edição do Curso de Imagem em
2007 aconteceu na cidade de Florianópolis (SC), nos
dias 27 e 28 de julho. Segundo a Dra. Leila Steidle,
coordenadora do evento, o curso foi muito bem sucedido, com palestras de excelente nível. “Entendemos que
iniciativas como estas são de extrema importância para
a região”, afirmou.
Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, o Curso desembarcou em Campinas (SP), coordenado pelos Doutores Ricardo Kalaf e Mônica Corsos Pereira.
O terceiro, e último Curso de Imagem em 2007, será
em Brasília (DF), nos dias 28 e 29 de setembro. A coordenação está sob a responsabilidade do Dr. João Daniel
Bringel Rego e o evento será realizado no Auditório
Sargento Hollembach, localizado no Hospital das Forças Armadas (HFA).
Fotos 4 e 5 - O PEC de Curitiba (PR) foi realizdo na Sede da
Associação Médica do Paraná e teve como temas Distúrbios
do Sono e HAP. Nas fotos 6 e 7, registro do Curso de Imagem
em Florianópolis (SC).
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Notas

APROVADOS PROVA TÍTULO 2007

A Câmara estuda o Projeto de Lei 716/07, que proíbe, a
partir de 1º de janeiro de 2011, a industrialização, a comercialização e o uso de inaladores contendo propulsores de
clorofluorcarbono (CFC). O equipamento é utilizado para
inalação de salbutamol, droga indicada para alívio rápido
dos sintomas em pacientes com asma e doenças pulmonares de obstrução crônica (COPD - sigla em inglês). Nos
Estados Unidos e na Europa, os inaladores com propulsores
de clorofluorcarbono estão sendo substituídos por inaladores que têm propulsores de hydrofluoroalkane (HFA). A
modificação foi feita devido aos efeitos prejudiciais dos
CFCs na Camada de Ozônio, que protege o planeta das
radiações ultravioletas. A radiação ultravioleta é uma das
principais causas do câncer de pele.
O autor da proposta, deputado Fernando Coruja (PPS-SC),
informou que, segundo dados publicados no The New England Journal of Medicine de março de 2007, nos Estados
Unidos, cerca de 52 milhões de prescrições de salbutamol
são receitadas anualmente, a maior parte das quais sob
a forma de produtos genéricos contendo propulsores de
clorofluorcarbono. O parlamentar ressaltou que o projeto determina uma data limite - 31 de dezembro de 2010
- para a industrialização, comercialização e uso no Brasil
de inaladores contendo propulsores de CFC para que “haja
tempo suficiente para que o País se prepare e substitua a
tecnologia hoje existente”.
O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

CADERNOS E LIVROS PODERÃO TER MENSAGENS
EDUCATIVAS SOBRE ÁLCOOL E CIGARRO
Cadernos e livros didáticos poderão ter mensagens educativas sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool. É o que
propõe o Projeto de Lei 1907/03, do deputado Rubens Otoni
(PT-GO), que foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara. O projeto, que tramitava
em caráter conclusivo, segue para análise do Senado.
Fonte: Agência Câmara
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A SBPT divulga a lista dos aprovados na Prova para
Obtenção do Título de Especialista em Pneumologia
da SBPT 2007, realizada no dia 22 de agosto, no HOTEL OURO MINAS – Belo Horizonte/ MG, durante o
VI Congresso Brasileiro de Asma.
Alexandre Aragão Braz
Alípio Barbosa Balthazar
Anamelia Costa Faria
Anderlei Tessarolo Degering
André Luiz Dresler Hovnanian
André Marcus Cuervo de Carvalho
André Nathan Costa
Andrea Márcia da Silva Cunha Abe
Bruno Arantes Dias
Bruno Guedes Baldi
Cláudia Matos de Siqueira Gandini
Cláudio Goya
Daniel de Melo Mendes
Denise Eri Onodera Vieira
Denise Rossato Silva
Ednei Pereira Guimarães
Egberto Palmegiani Junior
Elza Maria Rezende de Almeida
Fernando Issa
Humberto Henrique Maia Gusmão
Josenice Carneiro Lopes da Silva
Juvêncio Paiva Camara Júnior
Leandro Sousa Rosa
Lícia Zanol Lorencini Stanzani
Luciene Franza Degering
Marcelo Schweller
Marcos Alexandre Ventura Nunes
Mariane Gonçalves Martynychen
Priscila Zanotti Pitanga
Rafael de Castro Martins
Rafael Medeiros Carraro
Raquel Melo Nunes de Carvalho Feitosa
Reinaldo Alexandre de Carvalho Massucio
Ricardo José Fonseca de Oliveira
Roberta Barcellos Couto
Saulo Cocio Martins Filho
Thais Emanuele Leite Ribeiro
Tiago Teixeira Simon
Valéria Cristina Vigar Martins
Vera Lúcia Toscano Stocco

www.sbpt.org.br

PROJETO PROÍBE CLOROFLUORCARBONO
EM INALADORES PARA ASMA
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Fala Pneumologista

Título de Especialista SBPT - AMB
No recente exame para obtenção do título de especialista em pneumologia e tisiologia da SBPT-AMB, realizado em Belo Horizonte,
em 22 de agosto do corrente ano, inscreveram-se 72 candidatos.
Setenta candidatos compareceram à prova, sendo quarenta aprovados, o que corresponde a 57% dos que realizaram a prova. Do
total dos 40 aprovados, 31 (77,5%) haviam realizado residência médica em pneumologia, 8 (20%) realizaram cursos ou estágios de
especialização e 1 (2,5%) tinha exercício prático em pneumologia/tisiologia.
Considerando a origem das inscrições e as respectivas aprovações, 40 inscreveram-se com certificado de residência médica, representando 31 (77,5%) dos aprovados; 19 inscreveram-se com certificado de cursos ou estágios de especialização, sendo 8 (42%)
aprovados; 14 inscreveram-se com atestado de exercício profissional em pneumologia/tisiologia, com 1 (7%) aprovado.
Constata-se, mais uma vez, o predomínio de aprovação – dois terços – dentre os que fizeram sua formação em pneumologia via
residência médica, bem como coincidentes dois terços dos inscritos egressos dos programas de residência. E, mais uma vez, os
egressos de cursos e estágios de especialização obtiveram resultado abaixo de 50% dos seus inscritos. Isto mereceria consideração
de responsáveis por estes cursos. A Diretoria de Ensino e Exercício Profissional da SBPT tem recusado reconhecimento a cursos que
não cumpram o pré-requisito de dois anos de clínica médica, exigidos pela Comissão Nacional de Residência Médica, do MEC, e pelo
convênio AMB-CFM e CNRM desde abril-maio de 2002.
Em 2003, a SBPT estabeleceu seus critérios de reconhecimento que, obviamente, seguiram os princípios das entidades maiores, mas
ainda com menor carga horária mínima. Entretanto, o que surpreendeu foi a resistência de alguns cursos em seguirem as normas
estabelecidas para a formação qualificada de especialistas, não só na exigência do pré-requisito como também em outros aspectos,
incluindo a carga horária e a abrangência do treinamento.
Em julho deste ano (2007), a AMB divulgou a normativa para o exame de suficiência ao título de especialista, em que, entre outras
coisas, deixa bem claro que os cursos de treinamento devem ser reconhecidos pelas respectivas sociedades de especialistas e terem
carga horária semelhante a dos programas de residência médica reconhecidos pela CNRM (para especialidades sem ingresso direto,
como é o nosso caso, dois anos de clínica médica, mais dois anos de pneumologia, com carga horária mínima anual de 2.880 horas).
Assim, cursos e estágios que não apresentarem programas semelhantes aos exigidos pela CNRM não poderão se reconhecidos pela
SBPT, e seus egressos não terão inscrição automática ao exame do TE.
Candidatos sem cursos formativos (ou cursos não reconhecidos) deverão apresentar comprovação de exercício em pneumologia
correspondente ao dobro do tempo do processo formal de especialização (incluindo o pré-requisito), isto é 8 anos.

Sérgio Saldanha Menna Barreto

Diretoria da SBPT (Biênio 2006-2008)

Diretor de Ensino e Exercício Profissional

Expediente
Presidente

Antônio Carlos Moreira Lemos – BA
acmlemos1@gmail.com.br
Presidente Eleita

Secretário Adjunto

Jussara Fiterman - RS
fiterman@pucrs.br

Eduardo Felipe Barbosa Silva – DF
efbsbpt@sbpt.org.br

Diretor de Assuntos Científicos

Diretor Financeiro

Luiz Carlos Sell - RJ
lsell.respirar@medlar.com.br

Benedito Francisco Cabral Jr. – DF
cabralmarcia@terra.com.br

Diretor de Ensino e Exercício Profissional

Presidente do XXXIV Congresso da SBPT

Sérgio Saldanha Menna Barreto - RS
smenna@terra.com.br

Carlos Alberto de Assis Viegas - DF
pneumo@unb.br

Diretor de Divulgação e Defesa Profissional

Presidente do Conselho Deliberativo

Luiz Fernando Ferreira Pereira – MG
luizffpereira@uol.com.br

Mauro Zamboni - RJ
mauro.zamboni@gmail.com

Secretaria da Sociedade
SEPS 714/914, Bloco E, salas 220/223
CEP: 70390 -145 – Brasília - DF

Secretário Geral

Diretor Responsável pelo Boletim SBPT

Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Telefone: 0800 616218
www.sbpt.org.br / sbpt@sbpt.org.br
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Jornalista Responsável

Eduardo Soares
RP DF 02.283-JP

13

B

U

L

Á

R

I

O

B

U

L

Á

R

I

O

Agenda

Eventos Nacionais
Data

Local

Organização/
Informações

06 de outubro

Auditório Colégio Luis
Eduardo Magalhães
Centro

Dr. Guilhardo Fontes

XI Congresso Médico de Pneumologia
e Tisiologia do Rio de Janeiro

11 a 13
de outubro

Hotel Glória/RJ

Método Eventos
(21) 2548.5141

PEC Cuiabá/MT

19 a 20
de outubro

Auditório da Unimed

Dra Ayrdes Benedita D. A. Pivetta
ayrdes@cpd.ufmt.br

XI Congresso de Pneumologia Pediátrica
XI Jornada de Fibrose Cística

31 de outubro a
4 de novembro

João Pessoa/PB

www.pneumoped2007.com.br

XII Congresso Paulista de Pneumologia
e Tisiologia

15 a 18
de novembro

Centro Fecomércio de
Eventos/SP

0800.171618
infosppt@gmail.com

Evento

PEC Feira de Santana/BA

Eventos Internacionais
Evento
CHEST 2007

Evento

2007

Data

Local

Informações

20 a 25 de outubro

Chicago, IL/USA

www.chestnet.org

2008

Data

Local

Informações

ATS 2008

16 a 21 de maio

Toronto, Canadá

www.thoracic.org

ERS 2008

04 a 08 de outubro

Berlin, Alemanha

www.ersnet.org

CHEST 2008

25 a 30 de outubro

Filadélfia, Pensilvânia/EUA

www.chestnet.org

