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Começamos esse edi- 
torial informando que 
tivemos um evento 

notável e com a presença de 
1098 médicos. No IX Con-

gresso Brasileiro de Asma e V Congressos Brasi-
leiros de DPOC e Tabagismo, realizado de 21 a 24 
de agosto, em Vitória (ES), houve recorde de ins-
crições. Foi um congresso onde prevaleceu a real 
hospitalidade da Sociedade Capixaba. O evento 
científico foi de qualidade e conseguiu uma boa 
distribuição entre estandes e salas de aula, pro-
porcionando uma grande circulação dos colegas, 
o que agradou a todos. Aconteceram alguns pro-
blemas que foram resolvidos democraticamente 
com a participação de parte dos Presidentes das 
Regionais e do Conselho Deliberativo, de modo a 
preservar o alto nível do evento. O Congresso e a 
Sociedade de Pneumologia do Espirito Santo es-
tão de parabéns, pois a recepção ao congressista 
foi acima da média.

Em 2014, haverá o Congresso da SBPT em 
Gramado e toda a organização, comissões, pro-
gramação e convidados internacionais estão em 
pleno andamento. Este evento importante de 
saúde respiratória ocorrerá no Sul do país e se-
remos acolhidos, dessa vez, pela comunidade 
gaúcha, numa cidade turística muito aconche-
gante. Até lá teremos muito trabalho, mas segu-
ramente será um excelente congresso. 

Nesses últimos meses de 2013, a SBPT 
também continua com seus programas de edu-
cação continuada em todo o país e nas pró-
ximas páginas descrevemos cada um. Queria 
agradecer a participação e colaboração de 
todos para o sucesso desses eventos de ca-
pacitação nas diversas áreas de medicina res-
piratória. Além disso, outros eventos e várias 
outras atividades da sociedade estão em ple-
no andamento e contamos com a colaboração 
efetiva de todos.

Outro ponto importante e que destacamos 
numa reportagem especial desse boletim é uma 

questão que envolve o nosso Jornal Brasileiro 
de Pneumologia. Discussões e mal entendidos 
relacionados à nossa principal Publicação vem 
ocorrendo Estamos buscando esclarecer aos 
nossos associados, da melhor forma, essa po-
lêmica, de forma clara e objetiva nas páginas a 
seguir. A SBPT está empenhada em reverter o 
ocorrido e manter a publicação do Jornal Bra-
sileiro de Pneumologia e Tisiologia com o mes-
mo nível e com a excelente reputação nacional 
e internacional.

Para finalizar, lamentamos o amplo movi-
mento governamental de tentar colocar o Mé-
dico como o vilão junto à população, tanto na 
discussão do Ato Médico, quanto no Programa 
Mais Médicos. A SBPT nunca foi contrária ao 
atendimento pleno da população brasileira, e 
tem tentado há muitos anos estabelecer um 
Programa de Atenção à Saúde Respiratória. 
Não temos sido ouvidos e quando somos, 
nossos projetos somem nos meandros da bur-
rocracia do Ministério da Saúde. A SBPT se 
contrapõe a importação ou contratação de pro-
fissionais formados em outros países, sem a 
realização da revalidação de seus diploma e 
sem a verificação do conhecimento da nossa 
língua. Estes dois pré-requisitos são universais 
no mundo civilizado.

Curtam o nosso boletim.
Abraços

Jairo Araujo
Presidente da SBPT
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Aconteceu

Programa de Educação Continuada da SBPT
Recife - PE

O PEC de Doenças ocupacionais e ambien-
tais ocorreu em Recife nos dias 24 e 25/05/13, 
no The Plaza Center, com a participação de 29 
inscritos. Houve a presença de pneumologistas 
e profissionais  de medicina e enfermagem do 
trabalho. Dr Hermano Castro e Dra. Patricia Ri-
beiro abordaram os temas mais importantes em 
doenças ocupacionais como silicose, asbestose 
e doenças de vias aéreas com a apresentação 
de casos clínicos ilustrativos bem como avalia-
ção de imagem destas patologias pelos crité-
rios da OIT. Foram ainda discutidas questões 
médicas trabalhistas de notificação e emissão 
de documentos oficiais bem como discussão de 

casos clínicos locais. O público interagiu e pode 
discutir amplamente com os palestrantes os te-
mas abordados.

TERESINA - PI

Nos dias 7 e 8 de de junho de 2013 a Sociedade Piauien-
se de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), sediou em Teresina, 
na sede do CRM/PI, o PEC  sobre Câncer de Pulmão, abor-
dando aspectos clínicos, radiológicos e terapêuticos. Houve a 
participação de 33 médicos, entre pneumologistas e cirurgiões 
torácicos. O curso foi ministrado pelos doutores José Rodri-
gues Pereira (SP) e Milene Carneiro Barbosa de Brito (SP), 
sob a coordenação local do doutor Antônio de Deus Filho, pre-
sidente da SPPT. A metodologia prática utilizada permitiu uma 
interação ampla com a assistência  ensejando um excelente  
aproveitamento.

São Luis - MA

De acordo com Dra. Maria do Rosário da 
S.R.Costa, Coordenadora local e presidente da 
estadual do Maranhão, o PEC de Epidemiologia, 
que ocorreu nos dias 7 e 8 de junho em São Luis 
(MA) foi um sucesso. Com cerca de 113 partici-
pantes, o evento obteve um  alto nível de  discus-
são técnico científica.
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Aconteceu

Programa de Educação Continuada da SBPT
Florianópolis - SC

Aconteceu nos dias 14 e 15 de junho, na 
cidade de Florianópolis, o PEC de tabagismo 
com apresentação e discussão de diversos as-
pectos sobre a doença. As aulas foram minis-
tradas por professores com destaque na área 
e contou com mais de 90 participantes entre 
pneumologistas, clínicos gerais, fisioterapeutas 
e enfermeiros. 

Psicólogos e alunos de diversos cursos da 
área da saúde participaram. O curso, ministra-
do pelos professores, José Miguel Chatkin, Irma 
Godoy, Emilio Pizzichini, Mariângela Pimentel, 

Leila Steidle e  Ana Curi, que abordou as Políti-
cas de Controle do Tabagismo, foi muito elogia-
do e considerado de excelente nível científico.

Brasília - DF

Nos dias 21 e 22 de junho de 2013, no au-
ditório Sargento Hollembach do Hospital das 
Forças Armadas (HFA), na cidade de Brasí-
lia (DF), realizou-se o Programa de Educação 

Continuada – PEC da Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), com o 
tema “Asma”, com a coordenação local do Dr. 
Ricardo Brito Campos (DF). Foram palestran-
tes no evento os pneumologistas Emilio Pi-
zzichini (SC), Luiz Fernando Ferreira Pereira 

(MG), Laércio Moreira Valença (DF) e 
Nancilene Gomes Melo e Silva (DF). 
A participação no evento foi gratuita 
para médicos sócios e não-sócios, 
sendo contabilizada a presença de 31 
participantes, incluindo médicos resi-
dentes, especialistas em Clínica Mé-
dica e pneumologistas. A qualidade 
das palestras foi excelente, compatí-
veis com o alto nível de conhecimen-
to técnico dos palestrantes e com boa 
participação da plateia nos espaços 
dedicados à discussão.

Aracaju - SE

O PEC realizado em Aracaju nos dias 2 e 3 
de Agosto, coordenado pelo Dr. José Barreto, foi 
um sucesso. Os participantes puderam assistir 
aulas com temas atuais e com conteúdo de acor-
do com as principais literaturas nacionais e inter-
nacionais. A plateia interagiu muito bem com os 
palestrantes, que por sua vez ministraram com 
maestria, simpatia e profissionalismo, as suas 
aulas. Com certeza novos PEC virão, com novos 
temas e novos desafios.
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Aconteceu

Com a Presidência do Médico Pneumologista 
Carlos Alberto Gomes dos Santos, foi realiza-
do no Centro de Convenções de Vitória (ES) 

o IX Congresso Brasileiro de Asma, V Congressos 
Brasileiros de DPOC e Tabagismo, promovido pela 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, no 
período de 21 a 24 de agosto de 2013.

O layout, muito bem elaborado de toda a área do 
evento, principalmente da área de exposição, propor-
cionou uma perfeita harmonia entre congressistas e 
expositores, muito elogiado, colaborando para o su-
cesso do evento.

 A grade científica dos congressos abordou te-
mas atuais e únicos para os pneumologistas, que 
passam a ser incorporados na prática clínica diária, 
oferecendo sempre o melhor tratamento ao paciente.

O número de inscrições superou a expectativa, 
com 1098 congressistas e ilustres convidados nacio-
nais e internacionais, o que colaborou para tornar o 
tradicional evento, no maior e melhor da especialida-
de já realizado até então.

Os cursos pré-congresso, muito concorridos, 
abrangeram temas como: distúrbio do sono, infec-
ções respiratórias, função pulmonar e tratamento de 
tabagismo, com o objetivo de capacitar os profissio-
nais para o manejo e cuidado de pacientes portado-
res destas condições. De acordo com a manifestação 
de inúmeros congressistas, este objetivo foi alcança-
do com sucesso.

Além de abordar as atualidades das doenças, as 
discussões reforçaram o papel do pneumologista nos 
aspectos da asma, DPOC e tabagismo em relação à 
saúde respiratória, e a importância de conscientiza-
ção desses pacientes tabagistas, para a importância 
de abandonar o vício em benefício à sua saúde. Tam-
bém debatemos, de forma crítica, as políticas públi-
cas relacionadas a estes processos.

Um dos pontos altos foi o “Take Home a Messa-
ge from Vitória”, realizado no último dia, que discutiu 
os principais pontos dos congressos. Inédito em con-
gressos nacionais, esta atividade reuniu um grupo de 
congressistas, bastante participativo, solidificando as 
principais novidades apresentadas.

A comissão organizadora local agradece a to-
dos os participantes que deram vida ao evento, ao 
pessoal de apoio e expositores bem como aos pa-
lestrantes nacionais e internacionais, que trouxeram 
brilho e qualidade científica ao evento.

Com um programa científico extenso e de alto 
nível, como foco nas evidências das mais recentes 
pesquisas em pneumologia, avanços relevantes à 
prática médica e discussões sobre aspectos polê-
micos da asma, DPOC e tabagismo, os congressos 
tiveram salas sempre cheias e excelente resposta 
do público, mesmo com todos os encantos atrati-
vos turísticos da cidade. 

Durante os congressos foi concedido ao Dr. 
Jairo Sponholz Araujo, pelo Deputado Estadual 
Hercules da Silveira, o titulo de cidadão Espírito-
-Santense, pelos trabalhos e incentivos prestados 
à pneumologia capixaba.

Além da atualização científica os participantes 
também puderam reencontrar os amigos para con-
fraternizar nas festas realizadas pela comissão orga-
nizadora local: a de recepção e de agradecimento, 
como também a tradicional festa de abertura onde 
a banda local de Marcelo Ribeiro contagiou a todos 
com seu repertório bem variado.

Foram quatro dias de intenso trabalho científico 
e excelentes encontros sociais que ficarão na sauda-
de, saudade essa  que será regada na expectativa de 
novos eventos na cidade de Vitória, também conheci-
da como Ilha do Mel.

Congressos da SBPT superam expectativas
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Notícias

Na abertura do IX Congresso 
Brasileiro de Asma e do V Con-
gressos Brasileiros de DPOC e 

Tabagismo, realizada ontem (21/08), 
no Itamaraty Hall, em Vitória (ES), o 
Deputado Estadual Doutor Hércules 
entregou o título de Cidadão Espírito 
Santense ao Dr. Jairo Sponholz de 
Araujo, paranaense com grande atua-
ção na pneumologia brasileira.

O congresso é uma realização 
da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
com apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia 
do Espírito Santo.

Doutor Hércules é um grande apoiador da So-
ciedade Capixaba de Pneumologia. Ainda este ano, o 
Deputado realizou a Primeira Semana de Combate ao 
Tabagismo, com sessão especial, caminhada, pales-
tras e panfletagem para orientar a população.

“Fizemos um gran-
de movimento aqui no 
Espírito Santo. Temos 
que orientar a popula-
ção sobre os malefícios 
do cigarro e também lu-
tar por mais investimen-
tos na Saúde. O Gover-
no gasta R$ 22 bilhões 
para tratar os doentes 
do cigarro e lucra ape-

nas R$ 6 bilhões com os impostos. Isto deve mudar”, 
disse em discurso Doutor Hércules.

Na solenidade, Doutor Hércules homenageou 
o Dr. Jairo Sponholz Araujo, Presidente da Socie-
dade Brasileira de Pneumologia, com o título de 
Cidadão Espírito-santense. “Este momento ficará 
eternizado em minha vida. Estou realmente emo-
cionado”, disse.

A Doença Pulmonar Avançada – DPA – é um 
tema cada dia mais presente na vida do pneumolo-
gista, uma vez que vem aumentando a prevalência 
de doenças crônicas graves como DPOC, Fibrose 
Pulmonar e outras. O paciente portador de DPA tem 
necessidades e particularidades que abrem novas 
perspectivas de atuação para os especialistas da 
área. A Comissão de Doença Pulmonar Avançada 
da SBPT lançou no Congresso Brasileiro de Asma 
DPOC e Tabagismo, ocorrido em Vitória, o seu Ma-
nual de Assistência Domiciliar em portadores de 
DPA. Esse manual representa a contribuição de di-
versos colegas que trabalham com pacientes graves, 
voltado para profissionais que lidam principalmente 

com pacientes graves em 
domicílio. Temas como trata-
mento sintomático da tosse e 
da dispneia, oxigenioterapia, 
ventilação domiciliar, manejo 
de vias aéreas, vacinação, en-
tre outros são abordados de 
forma prática e objetiva. Este 
é mais um passo na evolução 
do nosso conhecimento sobre 
pacientes pneumológicos gra-
ves. Espera-se contribuir para 
o crescimento da especialida-
de nesta área.

Presidente da SBPT recebe título de cidadão Espirito-santense

DPA agora tem Manual de Assistência Domiciliar
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Notícias

VI Seminário “Alianças Estratégicas para o Controle  
do Tabagismo” deixa lições e norteia algumas ações

Realizou-se, de 12 a 14 de Agosto, em 
Brasília (DF), o VI Seminário da ACTBr 
– Aliança de Controle do Tabagismo do 

Brasil, cujo principal objetivo foi focado no traba-
lho em grande rede para a implantação das po-
líticas da Convenção Quadro para Controle do 
Tabagismo (CQCT) da OMS no nosso país, sen-
do a prática do advocacy o principal instrumento 
para esta atuação.

Estiveram presentes neste evento os se-
guintes membros da Comissão de Tabagismo 
da SBPT: Luiz Carlos Corrêa da Silva, Luis Su-
arez Halty, Alexandre Milagres, Celso A. Silva e 
Carlos Viegas.

Nesta sexta versão, foram cinco turnos, em 
3 dias, de intensa atividade de palestras, atua-
lizações, debates, contribuições de parceiros e 
posicionamentos de pessoas e instituições. Líde-
res da ACT como Paula Johns, Mônica Andreis, 
Anna Monteiro, Adriana Carvalho, Flávia Paoli e 
Daniela Guedes mostraram, nas suas respecti-
vas áreas, o que tem feito a ACTBr e quais as 
oportunidades que devem ser melhor trabalha-
das futuramente. Sempre com a máxima de que 
“cada um deve fazer a sua parte”, pois o trabalho 
em “rede” é o melhor caminho. 

Diversas instituições estiveram presentes 
através de apresentações setoriais de seus repre-
sentantes (ordem do programa): Tania Cavalcan-
te (CONICQ), Silvana Rubano (CETAB), Boni de 
Moraes Soares (AGU), Dirceu Barbano, José Age-
nor e Marcos Paulo (ANVISA), Deputado Darcísio 
Perondi (Frente Parlamentar da Saúde), Jovita 
José Rosa (Campanhas MCCE), Albino Gewehr 
(Fetraf/Sul), Lizaldo Maia (CEBES), VeetVivarta 
(ANDI), Adalberto Pasqualoto (Brasilcom), Laura 
Tresca (Artigo 19), Carlise Schneider (UFRGS), 
Charles Lamb(CEPAGRO), Christianne Belinzoni 
(MDA), Isabella Henriques (Instituto Alana), Kar-
la Rubia e Cláudia Moreira (PRINT), João Lopes 
(MP-SP) e Walter Moura (Brasilcom).

Pelo terceiro ano consecutivo, o Seminário 
culminou com uma visita ao parlamento nacio-
nal onde se teve a oportunidade de conversar e 

interagir com deputados e senadores para que 
se posicionem a favor da regulamentação da lei 
antifumo (Lei 12.546), das decisões da ANVISA 
e, em última instância, se alinhem com o Esta-
do Brasileiro para a implantação da Convenção 
Quadro no Brasil.

Ainda, como parte das atividades do Semi-
nário, foi lançada a Diretriz da AMB, documento 
que teve a liderança do Prof. Antonio Pedro Mirra, 
e no qual a participação de membros da Comis-
são de Tabagismo da SBPT foi muito importante 
– “Evidências Científicas sobre Tabagismo para 
Subsídio ao Poder Judiciário”. O principal obje-
tivo desta Diretriz é disponibilizar ao setor judici-
ário uma fonte de informações sobre tabagismo 
baseada em evidências. Propõe-se que ocorram, 
em seguida, lançamentos desta Diretriz em ou-
tros estados (SP, RJ, RS, BA etc.)

Lições do Seminário, conforme manifestado  
durante o evento pelo coordenador  
da Comissão de Tabagismo da SBPT

- Precisamos enquanto cidadãos detentores 
de especial condição junto à sociedade, como 
médicos que somos, fazer muita pressão, dirigida 
particularmente aos políticos, exigindo o direito à 
saúde. E isto passa pela aprovação e regulamen-
tação da lei antifumo (Lei 12.546) e regramentos 
para controle do tabagismo, como é o caso da 
proibição dos aditivos ao tabaco (ANVISA).

- Devem ser identificados os parlamentares 
que defendem posições contrárias à saúde e ao 
bem-estar da população, particularmente os que 
fazem o lobby da indústria do tabaco.

- A grande rede de colaboradores que atua 
para o controle do tabagismo no país precisa 
acelerar suas ações, pois a lentidão desfavorece 
obter melhores resultados para qualificar a vida.

Brasília, 14 de Agosto de 2013.

Luiz Carlos Corrêa da Silva
Coord. Comissão de Tabagismo SBPT
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No dia 29 de Agosto, Dia Nacional de Comba-
te ao Fumo, houve inúmeras ações e mani-
festações visando o controle do tabagismo, 

de parte de Pneumologistas de 
todo o país. Muitos artigos e ma-
térias foram veiculadas pela im-
prensa, em nome da SBPT (um 
deles junto a esta mensagem). 
O INCA (Instituto Nacional do 
Câncer) centralizou o seu “po-
der de fogo”, nesta data, para 
chamar a atenção dos malefí-
cios do “narguilé”. Esta é uma 
forma antiga de inalar fumaça 
proveniente da queima de ta-
baco, misturando-se ingredien-
tes variados, com passagem 
da mesma pela água ou outros 
líquidos, por vezes alcoólicos. 
Uma sessão de narguilé equi-
vale a 100 (cem) cigarros. Os 
jovens estão se iniciando nesta 
prática por ser uma novidade no 
Brasil, aparentar ser inofensiva, 
e pelos aromas atraentes da fumaça. Vários incon-
venientes do narguilé: as pessoas usam o mesmo 

bocal (risco de contágio), as substâncias contidas 
na fumaça têm potencial cancerígeno e para outros 
danos, e é uma maneira de se iniciar no tabagismo.

Também, chamou-se a 
atenção de que o “cigarro ele-
trônico”, por não ser seguro e 
não resolver o problema de 
quem quer parar de fumar, não 
deve ter indicação médica.

Inúmeras manifestações 
cobraram do Ministério da Saú-
de, da Casa Civil e do conjunto 
do Parlamento porque ainda 
não foi regulamentada a Lei An-
tifumo (12.546), há quase dois 
anos já aprovada.

Enfim, mais uma vez, to-
dos clamaram por mais vonta-
de política e transparência do 
Governo para melhorar a vida 
de todos.

A SBPT, através da sua 
Comissão de Tabagismo, con-
tinua sempre atuando para o 

controle do tabagismo e para melhorar a Saúde 
Respiratória do Brasil.

Notícias

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Durante o fórum de DPOC que ocorreu nos con-
gressos de Asma, DPOC e Tabagismo, na cidade 
de Vitória - ES, a Sociedade Brasileira de Pneumo-

logia e Tisiologia - SBPT, recebeu um representante do 
Conitec, um da Secretaria de Atenção à Saúde do Minis-
tério da Saúde e o Dr. Eleuses Paiva, deputado federal.

Neste cenário foi abordado a importância da DPOC, 
ressaltando sua incidência e seu alto custo tanto para o 

paciente, quanto para o sistema de saúde. Enfatizou-se 
a necessidade de criar centros de referência e a SBPT 
manteve sua posição em ajudar o Ministério da Saúde. 
Foi apresentada uma proposta de assessoria técnica ao 
MS e ao Conitec onde foi enfatizado o conhecimento 
das dificuldades econômicas e técnicas. Mais uma vez, 
a SBPT se oferece como parceira para melhorar o sis-
tema, otimizando-o.

A representante do MS pediu uma cópia do discur-
so realizado nesta ocasião, pelo presidente da Socie-
dade, Dr. Jairo Araujo, para que Dr. Helvécio M. Maga-
lhães Júnior, Secretário de Atenção à Saúde pudesse 
receber na íntegra as propostas ali apresentadas. 

Dr. Eleuses fez um relato emocionado das dificulda-
des encontradas com o governo no trato dos problemas 
na área da saúde, particularmente quanto ao ato médico 
e ao programa mais médicos. Colocou-se à disposição 
para continuar a ser um facilitador na relação com os 
parlamentares e apoiou os projetos apresentados.

Isto feito, o fórum foi encerrado, enfatizando que 
a SBPT esperava uma atenção do Conitec e Ministério 
da Saúde frente aos projetos e anseios apresentados.

Fórum sobre DPOC
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Notícias

A cada 2 anos, realizam-se conjuntamente os 
Congressos de Asma, DPOC e Tabagismo, 
paralelamente, com uma programação ela-

borada pelas respectivas Comissões, sob a coorde-
nação da Diretoria Científica da SBPT.

A seguir, considerações sobre os principais tó-
picos discutidos no V Congresso de Tabagismo.

No Brasil existem 24 milhões de tabagistas 
(17,4% da população adulta) sendo 18,1% do 
sexo masculino e 12% do sexo feminino. Entre os 
homens tem sido observada uma tendência de-
crescente no decorrer dos últimos anos enquanto 
que entre as mulheres há uma estabilidade nas ta-
xas de prevalência. Podemos concluir que há um 
grande número de tabagistas a serem tratados.

Observou-se que entre os trabalhos apresen-
tados como pôster haviam 73 (69%) no tema taba-
gismo e 33 (31%) sobre a temática Asma/DPOC. 
Em relação às apresentações orais foi mantida a 
mesma tendência com 28 trabalhos sobre taba-
gismo, 12 sobre DPOC e 10 sobre asma. Conclui-
-se que o tema tabagismo é de grande interesse 
e por esta razão o relevante número de trabalhos 
apresentados. A participação dos jovens nestes 
projetos aponta para um maior envolvimento deles 
neste tema de importância impar. 

Na metanálise realizada por Aveyard e West 
(BMJ 2007;335:37-41) são comparadas as taxas 
de cessação num grupo sem intervenção, em 
outro que recebeu tratamento medicamentoso e 
num que recebeu associação de suporte compor-
tamental e medicamentos. O último grupo apre-
sentou taxas de cessação 20% maiores em todas 
as faixas etárias quando comparado ao que re-
cebeu somente medicamento. Estes resultados 

foram apresentados como preâmbulo para a dis-
cussão sobre a maior audiência nas sessões cujo 
tema era tratamento medicamentoso. 

Sugere-se que nos próximos Congressos ocor-
ra mais integração entre os três temas de maneira 
que o tabagismo esteja presente mais frequente-
mente nas discussões de asma e DPOC, o que 
neste Congresso só aconteceu no curso pré-con-
gresso de infecções respiratórias (“revendo infec-
ções respiratórias no tabagista” – apresentado por 
José Miguel Chatkin) e numa mesa sobre recen-
tes avanços na compreensão da fisiopatologia da 
asma (“tabagismo e asma” – José Miguel Chatkin). 
Estes momentos de integração serão importantes 
para motivarem os pneumologistas em geral a se 
interessarem cada vez mais pelo tema tabagismo. 
Também, sugere-se que as sessões que abordem 
“Advocacy” não sejam voltadas apenas para o ta-
bagismo, mas também para Asma e DPOC. Outra 
sugestão é de que a revisão de literatura sobre os 
diferentes temas (Asma, DPOC e tabagismo) acon-
teçam em momentos diferentes ou num bloco úni-
co e que não concorram entre si.

O curso pré-congresso de tratamento do taba-
gismo teve um formato inédito de capacitação com 
certificação Global Bridges - SBPT. Foram preen-
chidas as 50 vagas disponibilizadas e contou com 
avaliações pré e pós-curso, bem como discussão 
de casos práticos. Existe a intenção de reproduzir 
este modelo de capacitação nas Regionais e em 
todos Congressos da SBPT.

Durante o Congresso foram abordados temas 
atuais como o conceito de tabagista residual. Cada 
vez mais frequentemente recebemos para trata-
mento tabagistas que exigem mais atenção ou por 
já terem feito várias outras tentativas para parar 
de fumar anteriormente, que consomem carga ta-
bagística elevada, que apresentam doença mental 
associada, que relatam síndrome de abstinência 
acentuada ou são obesos.

O apoio psicológico é fundamental no trata-
mento do tabagismo e pode ser feito através da 
terapia cognitivo-comportamental (TCC), entrevista 
motivacional, e/ou treinamento de habilidades. Foi 
discutida a pertinência de convidar psiquiatras para 
falar de temas relacionados à psicanálise.

O tratamento medicamentoso foi avaliado do 
ponto de vista da eficácia e efetividade, da realida-
de da condução dos protocolos de pesquisa e da 
prática clínica. O uso dos medicamentos previa-

V Congresso Brasileiro de Tabagismo - SBPT
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mente à interrupção do tabagismo (“pré-carga”), 
prolongadamente após a cessação (tratamento 
estendido ou permanente) e o uso de novas com-
binações definidos pela Dra. Irma de Godoy como 
“combos” foram temas trazidos da literatura médi-
ca para os participantes do Congresso.

Os medicamentos para tratamento do taba-
gismo, segundo resolução do Ministério da Saú-
de, passarão a ser distribuídos amplamente como 
de alto custo e o INCA distribuirá medicamentos 
para os centros de referência. É necessário que 
os médicos sejam capacitados antes de iniciarem 
o tratamento dos tabagistas para que o façam de 
forma correta, associando os medicamentos ao 
apoio psicológico (TCC).

A definição do tabagismo como área de atua-
ção talvez seja a forma de formar capacitadores.

Foram assunto em algumas mesas as formas 
não convencionais de consumo de tabaco, em es-
pecial o narguilé e o uso do cigarro eletrônico. Os 
três artigos apresentados na sessão “Ano em Revi-
são” foram sobre o narguilé: epidemiologia – GATS 
Global Adult Tobacco Survey (Tobacco Control 
11/6/2013), efeitos cardíacos da exposição aguda 
(Toxicology Letters 2012;215:70-75) e a associação 
com câncer (Cancer Epidemiology 2013;37:1-4).

Há um paradoxo na distribuição de recursos 
para a saúde, pois enquanto tuberculose, malária 
e AIDS estão entre os que recebem maiores dota-
ções, um terço das mortes que ocorrem são decor-
rentes de doenças tabaco relacionadas (Câncer, 
DPOC e doenças cardiovasculares). 

As Leis e Políticas Públicas em relação ao ta-
bagismo (Macroambiente) criam a tensão motiva-
cional essencial para que o tabagista faça tentati-
vas de interrupção. Neste contexto a Lei dos Am-
bientes Livres de Tabaco existente em 15 Estados 
do Brasil é muito importante. 

A intervenção mínima independentemente 
da forma como é feita (5As, ABC etc) tem um 
efeito positivo com NNT de 40, e deve ser prati-
cada por todos.

As mídias eletrônicas, redes sociais e quitlines 
são formas de motivação dos tabagistas e tem pa-
pel na prevenção de recaídas. Embora ainda não 
sejam uma realidade no Brasil, neste Congresso 
tivemos um stand do Tratbem – site de apoio para 
interrupção do tabagismo, que se constitui em mais 
um recurso ostensivo.

O tratamento do tabagismo tem na motivação 
(avaliação e uso de diferentes técnicas), no apoio 
técnico adequado – tratamento individualizado, na 
marcação do dia da interrupção (“Dia D”) e na ma-

nutenção (prevenção das recaídas) pontos chaves 
para melhores taxas de cessação.

A observação das “janelas de oportunidade” 
(atendimento em PS, UBS etc) para iniciação do 
tratamento do tabagismo resultam em oportunida-
des importantes. O treinamento da equipe hospi-
talar como é preconizado no protocolo de Ottawa 
torna rotina a abordagem do tabagista internado.

Em várias conferências o tema principal ou se-
cundário foi a prevenção da iniciação do tabagis-
mo, tópico inclusive da Convenção Quadro da qual 
somos signatários.

Curso de capacitação  
para o tratamento do tabagismo 

SBPT / Global Bridges

 
A Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia (SBPT), através da sua Comis-
são de Tabagismo firmou uma parceria com 
a  Global Bridges (GB), ONG com base na 
Clínica Mayo (EEUU) e cujo principal objeti-
vo é formar especialistas para o tratamento 
do tabagismo, no nível internacional.

A primeira ação desta parceria aconte-
ceu como Curso Pré-Congresso - V Con-
gresso Brasileiro de Tabagismo, em Vitória 
(ES), no dia 21 de Agosto de 2013 onde tive-
mos 51 participantes.

Com esta cooperação técnica, SBPT e 
GB pretendem incentivar que pneumologis-
tas e membros de outras Sociedades e Ins-
tituições congêneres sejam multiplicadores 
para atuar nas suas regiões, possibilitando 
que um número crescente de pneumologis-
tas e clínicos qualifiquem-se para o trata-
mento do tabagismo.
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VI Congresso Gaúcho  
de Pneumologia

 
“O VI Congresso Gaúcho de Pneumologia, que 

ocorreu nos dias 7 e 8 de junho no Centro de Even-
tos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, 
contou com a participação de 583 congressistas, 
entre pneumologistas, pneumopediatras, cirurgiões 
torácicos, fisioterapeutas e estudantes da área mé-
dica. O evento teve como tema central “Atualização 
terapêutica”, e – entre os seus destaques – a parti-
cipação do Dr. Barry Make, do National Jewish He-
alth e da University of Colorado, em Denver/USA. 
Ele falou sobre o COPDGene, estudo do qual é um 
dos investigadores principais”.

 
Marcelo Tadday Rodrigues

Presidente da Sociedade Gaúcha de Pneumologia

Entre os dias 12 e 15 de junho de 2013 
aconteceu o XV Congresso Norte Nordeste de 
Pneumologia e Tisiologia na Fábrica de Negó-
cios localizado na Av. Monsenhor Tabosa, 740, 

Praia de Iracema. Antecedendo o evento, no dia 
12, aconteceram os cinco cursos pré-congresso: 
Curso de Biologia Molecular do Câncer de Pul-
mão, Curso de Imagem, Curso de Ventilação 
Mecânica Domiciliar, Curso de Função Pulmonar 
Avançado e o Curso de Capacitação em Asma. A 
solenidade de abertura, que aconteceu mais tar-
de no mesmo dia, contou com a presença de au-
toridades locais e nacionais da área de Pneumo-
logia e Tisiologia. Nos outros três dias de even-
to aconteceram diversas Conferências, Mesas 
Redondas e Simpósios com palestrantes locais, 
nacionais e internacionais de altíssimo nível, re-
alizando assim o maior evento da especialidade 
das regiões Norte e Nordeste. O evento contou 
com a participação de 777 pessoas inscritas no 
congresso e nos cursos.

CONGRESSO MINEIRO DE PNEUMOLOGIA
Sucesso é a palavra que define o XII Congresso 

Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica 

XII Congresso Mineiro de Pneumologia e 
Cirurgia Torácica realizado nos dia 8,9 e 10 de 
Agosto de 2013 na AMMG que fica localizado 
na Avenida João Pinheiro – 161- Centro – Belo 
Horizonte (MG), com mais de 400 médicos ins-
critos, vindos não só das diversas regiões de 
Minas como também de outros estados, o XII 
Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 
Torácica foi sucesso não só pelo público como, 
principalmente, pela altíssima qualidade de 
sua programação científica. Além do alto nível 
dos palestrantes convidados, que abordaram 
em conferências e mesas redondas temas re-
levantes e atuais da pneumologia, cirurgia to-
rácica e pneumologia pediátrica.

Notícias dos congressos estaduais

CONGRESSO NORTE NORDESTE
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Reabertura da Sociedade  
de Pneumologia do Rio Grande do Norte  

é comemorada com alegria

A pneumologia do Rio Grande do Norte está 
em festa com a reabertura da sociedade local. O 
fato ocorreu no dia 27 de agosto e contou com 
a presença de 31 associados, que participaram 
de uma solenidade bastante descontraída e 
agradável. Na oportunidade o novo presidente, 
o Dr. Sérvulo Azevedo Dias Júnior, destacou a 
importância do pleno funcionamento da socie-
dade local em prol do crescimento científico dos 
seus componentes e também como forma de for-
talecer a especialidade no estado do Rio Grande 
do Norte. O presidente também traçou as metas 
para o biênio de sua gestão e o evento foi finaliza-
do com um jantar.

Abaixo a composição da nova diretoria.

Presidente: Sérvulo Azevedo  
Dias Júnior

Vice-presidente: Carlos Alberto  
Almeida de Araújo

Secretário Geral: Felipe Costa  
de Andrade Marinho

Primeiro secretário: Paulo Roberto  
de Albuquerque

Diretor de Finanças: Marcelo Montoril Filho
Diretora Científica: Andrea Luisa  

de Almeida Cavalcanti
Diretora de Cursos  

e Eventos:
Bethânia Maria  
de Medeiros Caldas

Novas diretorias estaduais tomam posse
Sociedade Mineira  

de Pneumologia e Cirurgia Torácica 
Biênio 2013/2015

DIRETORIA
Presidente: Dr. Flávio Mendonça   

Andrade da Silva 
Vice-Presidente: Dr. David Vogel Koza 
Secretário Geral: Dra. Munira  

Martins de Oliveira
Secretário Adjunto: Dr. Marcelo  

de Alencar Resende 
Diretor Financeiro: Dr. Rodrigo Luís  

Barbosa Lima 
Diretor de Divulgação  
e Defesa Profissional:

Dra.virginia  
Pacheco Guimarães  

Diretor de Assuntos 
Científicos:

Dr. Guilherme  
Freire Garcia

Conselho Deliberativo:

Giovanni Roncalli Caixeta Ribeiro
Gediel Cordeiro Júnior 

Guilherme Freire Garcia
João Antônio Pimenta De Carvalho

Maurício Meireles Góes
Luiz Eduardo Mendes Campos
Luiz Fernando Ferreira Pereira

Renato Maciel 
Ricardo De Amorim Correa 

Valéria Maria Augusto

Conselho Fiscal:

Efetivos:
Junia Rios Garibi

Marco Antõnio Soares Reis
Andreia Chiari

Suplentes:
Frederico Ozanan

Ana Cristina Carvalho Fonseca
Rafaela Maciel

Tel: (31) 3213-3197
Av. João Pinheiro, 161/T14 | Centro | 30130-180 | BH/MG

E-Mail: smpct@smpct.org.br | Site: www.smpct.org.br

Informamos a composição da nova diretoria da 
Sociedade Paraibana de Pneumologia e Cirurgia Torá-
cica, cuja eleição  e posse ocorreu em 19 de dezembro 
de 2012 em Campina Grande para o biênio 2013-2014:

Presidente: Geraldo Antônio de Medeiros
Vice Presidente: José George Cunha Carneiro Baga

Secretário Geral: Paulo Roberto de Farias Braga
Tesoureiro: Tullio Rocha Petrucci

Novo endereço: Rua Dr. Severino Cruz,  
277- Centro | CEP-58400258 | Campina Grande - PB 

E-mail:gadmedeiros@hotmail.com 
Telefones: (83) 33214498 e 99715554
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Entenda a polêmica envolvendo  
o Jornal Brasileiro de Pneumologia

Seis revistas científicas brasileiras, entre as 
quais o Jornal Brasileiro de Pneumologia 
(JBP), publicação da Sociedade Brasilei-

ra de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), foram 
suspensas de um índice mantido pela empresa 
Thomson Reuters, o chamado “fator de impacto”, 
alegando número “anômalo” 
e “excessivo” de citações re-
cebidas conforme um boletim 
divulgado pela empresa. Essa 
suspensão aconteceu em ju-
nho de 2013 e deve durar um 
ano. O “fator de impacto”, in-
dicador usado para mensurar 
a relevância de uma revista 
científica, é calculado pelo 
número de citações que a pu-
blicação recebe por artigos 
divulgados em outros periódi-
cos ou na própria revista em 
um determinado ano, dividido 
pelo número de artigos que 
foram publicados nos dois anos anteriores. A 
publicação deste índice é que foi suspensa em 
2013, segundo a Thomson Reuters.

O objetivo dos editores das revistas sus-
pensas não foi aumentar o “fator de impac-
to”, mas expor aos pesquisadores por meio 
de artigos de revisão, o que a ciência brasi-
leira produz. Nos últimos anos, muitas reu-
niões entre editores de revistas científicas 
ocorreram e foram discutidas ações para ob-
ter maior exposição e internacionalização da 
pesquisa científica brasileira. Com isso, foram 
feitas sugestões para produzir artigos de revi-
são que avaliassem o conhecimento científico 
produzido no Brasil.

Citações

Sem dúvida, são medidas sérias e que po-
dem afetar diretamente o JBP, porém não pode-
mos deixar deixar que a história de décadas em 
prol da medicina respiratória seja colocada de 
lado. O Jornal Brasileiro de Pneumologia (JBP) 

permanece nas principais bases de dados dos 
periódicos científicos: Scielo, PubMed, Scopus 
e mesmo na ISI Web of Science. Os artigos pu-
blicados pelo JBP continuam sendo livremente 
acessados, em português e inglês, e as citações 
geradas e recebidas permanecem sendo devi-

damente computadas. 
O documento enviado 

pela Thomson Reuters ex-
pondo o motivo da exclusão 
do JBP da lista de 2013 ba-
seou-se no fato de um artigo 
da Revista da Associação 
Médica Brasileira ter feito um 
número grande de citações 
de artigos do JBP. A ideia 
desse artigo foi a de apre-
sentar uma revisão sobre a 
pesquisa cardiorrespiratória 
brasileira. Porém, como o 
principal periódico que divul-
ga a área respiratória no Bra-

sil é o JBP, das 229 referências citadas, pou-
co mais de 80 foram do JBP e assim, tanto a 
RAMB quanto o JBP foram excluídos da lista 
Journal of Citation Reports (JCR) de 2013.

O JBP foi punido por ter recebido citações 
de um único artigo publicado em outro periódi-
co brasileiro. Se extrairmos as citações desse 
artigo ocorridas no ano de 2011, por exemplo, 
estimamos que nosso fator de impacto apre-
sentaria uma redução de menos de 20%. Já 
o blog da revista Nature expôs mais um artigo 
de revisão, este publicado na Clinics, e que 
também comentava a pesquisa brasileira na 
área respiratória. Este não havia sido consi-
derado pela Thomson Reuters como anômalo, 
mas citou o JBP 52 vezes. 

Esse número de citações é decorrente de ser 
o JBP o principal veículo de divulgação das pes-
quisas na área respiratória em nosso país e se 
não considerarmos esses dois artigos, retirando 
suas citações da pontuação, o JBP continuaria 
com fator de impacto próximo de 0,9, o que man-
teria a classificação Qualis B2 dos periódicos.

O JBP é o principal 
veículo de divulgação 
das pesquisas na área 

respiratória  
em nosso país.
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Vale destacar também que mantivemos 
nosso índice de avaliação de impacto de ou-
tra base de dados que não a Thomson Reu-
ters, ou seja, o índice “cites per two years” de 
2013, da base de dados SCOPUS, igual a 1,15 
o que também nos manteria como Qualis B2 
na classificação CAPES.

Reuniões científicas

Outro aspecto importante é que a Socieda-
de Brasileira de Pneumologia e Tisiologia tem 
sido convidada e passou a participar de uma 
série de reuniões com mais de uma centena de 
outros editores de periódicos nacionais discu-
tindo como melhorar o desempenho de nossas 
revistas científicas. Várias dessas reuniões fo-
ram patrocinadas pela Asso-
ciação Brasileira de Editores 
Científicos (ABEC), pela As-
sociação Médica Brasileira 
(AMB) e pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (FAPESP). 
A FAPESP participa como 
uma das responsáveis pela 
criação do modelo SciELO 
(Scientific Electronic Libra-
ry Online), em cooperação 
com a BIREME (Centro La-
tino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências 
da Saúde) e com instituições 
nacionais e internacionais relacionadas com a 
comunicação científica. Esse alinhamento edi-
torial é uma marca científica que a SBPT tem e 
é bastante chancelada pelos seus membros e 
pesquisadores.

Contudo, a suspensão de alguns periódi-
cos da lista JCR 2013 sugere arbítrio e cri-
térios pouco claros e objetivos, já que o mo-
tivo alegado foi aumentar ‘fator de impacto’. 
Isso tudo leva a um debate relevante e muitas 
questões relacionadas à avaliação de progra-
mas de pós-graduação, classificação de pe-
riódicos e sobretudo o real impacto que isso 
gera para a comunidade científica e principal-
mente para quem atua na área de saúde res-
piratória e tem como fonte o Jornal Brasileiro 
de Pneumologia.

Em hipótese alguma houve qualquer má-fé 
e trabalhamos arduamente em nome da melhor 
exposição da medicina respiratória e sempre 
pautados no rigor científico em prol da saúde 
pública. Essa é a função da nossa Sociedade 

Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia, da presidên-
cia, da diretoria e de todos 
os seus membros, que tem 
sérios compromissos com a 
população em geral e com 
a comunidade médica. Cer-
tamente essas questões en-
volvendo nossa importante 
publicação não podem e 
nem devem ser colocadas 
em xeque diante de fatos 
que não são totalmente es-
clarecedores e que devem 
tomar outro rumo nos próxi-
mos meses, em nome da ci-

ência e não em algo meramente político e sem 
uma devida fundamentação. A função do Jornal 
Brasileiro de Pneumologia é atuar junto da saú-
de respiratória e contribuir, efetivamente, para 
a pesquisa brasileira. 

A função do JBP  
é atuar junto da saúde 

respiratória e contribuir, 
efetivamente, para  

a pesquisa brasileira.
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Exame  de  suficiência para obtenção  
do título de especialista em  Pneumologia 2013

Aprovados na prova realizada  
no dia 24/08/2013 na cidade de Vitória - ES

Adriana Hora de Moura Fontes
Álvaro Hermínio da S. Machado Filho
Ana Paula Krezinski Pedro
Anarégia de Pontes Ferreira
Angelo Xerez Cepêda Fonseca
Anna Miethke Morais
Bruno Marçon Turnes
Carolina Salim Gonçalves Freitas
Danielle Silva de Almeida Philipp
Elaine Cristina Caon de Souza
Eliane Carla Vaz Martins
Fabricio Wollmann Zandoná
Flavio Ferlin Arbex
Francisco José Nigro Mazon
Israel Silva Maia
José Leonidas Alves Junior
José Roberto Megda Filho
Lars Thales Escobar
Lívia Cristina França Gibertoni
Luciane Impelliziere L. de Mello Fujita
Luiz Augustus Pereira Costa
Márcio Peixoto Lauretti
Mariah Prata Soldi Passos Taube
Mariana Sponholz Araujo
Marina Dornfeld Cunha Castro
Ozeas Galeno da Rocha Neto
Pablo Moritz
Patricia Andrada Rodrigues Pimenta
Paulo Cesar da Silva Neves
Pedro Paulo Marino Rodrigues Ayres
Priscila Cilene León Bueno de Camargo
Rafaela Rabelo Maciel
Raquel Felisardo Rosa
Regina Célia Carlos Tibana
Renan Andre Persio
Roberta Lima Amaral da Costa
Thatiana Cimetta

Informe-se

Gramado sedia  
congresso da SBPT em 2014
SBPT Gramado 2014

Mal foram encerrados 
os exitosos congressos em 
Vitória (ES), no mês passa-
do, os trabalhos preparató-
rios para o SBPT 2014, em 
Gramado aceleram-se. A 
Diretoria da SBPT, apoiada 
pela Comissão Organizadora 
local, que possui represen-
tantes dos principais serviços 
gaúchos de pneumologia, já 
estão em intensa mobilização 
para poder receber bem os pneumologistas de todo o país de 
7 a 11 de outubro de 2014.

Para o presidente do evento, José Miguel Chatkin, esta 
será uma das maiores reuniões de nossa especialidade, com 
expressivo número de participantes, pois além da programa-
ção científica de excelência que se está desenvolvendo, a 
cidade de Gramado e a Serra Gaúcha,  são atrativos espe-
ciais, principalmente na primavera, época do congresso.  O 
logo do evento, chamando atenção para a flor típica da re-
gião, dá uma perspectiva do que está por acontecer naquele 
período.

Os Departamentos e Comissões da SBPT, em sua 
maioria, já enviaram suas propostas de grades que come-
çam a ser trabalhadas com o objetivo de estarem prontas 
nos já nos próximos meses. “Não é cedo, não”, afirma Cha-
tkin, pois os ajustes de horários para evitar coincidência de 
temas e de palestrantes é trabalhoso e necessita de tempo. 
Além disso, inúmeros colegas respondendo à solicitação da 
SBPT de que enviassem propostas para o congresso, enca-
minharam sugestões muito preciosas de temas e de tópicos 
organizacionais que também estão em estudo.

Alguns convidados internacionais já estão confirmados. 
Aguardamos, para breve, novas e importantes aceitações de 
nossos convites. 

Assim como a SBPT está já em ritmo de Gramado 
2014, conclamamos nossos associados e seus familiares a 
se programarem para no próximo ano estarem no RS. Atua-
lização e troca de experiências serão um marco que estará 
em consonância com o lazer e a hospitalidade gaúcha.

Eleita a sede  
do Congresso  
de Asma, DPOC 
e tabagismo  
2015

Eleita durante os Congressos de Asma, 
DPOC e Tabagismo ocorrido em Vitória 

(ES) de 21 a 24/08/2013, de acordo 
com disposições estatutárias, a cidade 

de Campos do Jordão - SP como sede 
dos X Congresso Brasileiro de Asma  

e VI Congresso de DPOC em 2015.
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O Curso de Função Pulmonar Avançado, 
realizado nos dias 30 e 31 de agosto no Rio de 
Janeiro, foi um dos destaques do mês. Com a 
coordenação local do Dr. Agnaldo José Lopes, 
Chefe do Setor de Função Pulmonar do Hospi-
tal Universitário Pedro Ernesto da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, o evento teve a 
presença de 38 inscritos. Além de uma vasta 
programação teórico-prática, contou com as 
participações de seis palestrantes locais e com 
a brilhante participação do Dr. João Marcos Sal-
ge, coordenador  do Departamento de Função 
Pulmonar da SBPT.

Informe-se

Curso de função pulmonar  
avançado em Fortaleza-CE 

Realizado junto ao XV Congresso Norte e Nor-
deste de Pneumologia e Tisiologia, o Curso 
de Função Pulmonar Avançado em Fortale-

za (CE) ocupou-se com um programa científico que 
preencheu plenamente as expectativas dos parti-
cipantes. O curso, ministrado brilhantemente pelo 
professores Silvia Carla Rodrigues e João Marcos 
Salge, teve, em sua tônica, aulas que procuraram 
agregar à teoria, um rico conteúdo prático dos estu-
dos funcionais pulmonares com exemplos variados 
de exames e discussões de casos que prenderam 
a atenção da plateia. Um número pequeno, mas 
representativo, de participantes assistiu às aulas 
dos professores convidados e, ao final, avaliaram 
positivamente os objetivos do encontro.

Dr . Plínio Câmara
Coodenador

Curso de Função Pulmonar Avançado no Rio de Janeiro (RJ)

Tratamento da fibrose cística 
avança no Brasil

Fibrose Cística tem nos dias 5 e 8 de 
setembro o dia nacional e internacional 
de celebração e conscientização  res-

pectivamente. 
A Fibrose Cística é uma doença que ob-

teve grandes avanços muito recentemente 
em seu entendimento e terapêutica. Parti-
cularmente no Brasil houve melhora signi-
ficativa da assistência aos pacientes com o 
surgimento de vários centros de referencia 
bem organizados em vários estados. O que 
observamos foi uma expansão e avanço na 
assistência e pesquisa da Fibrose Cística 
no Brasil, mais precisamente nos últimos 10 
anos. O resultado disto foi uma melhora da 
quantidade e qualidade de vida dos pacien-
tes e um crescente número de publicações 
de brasileiros em periódicos nacionais e in-
ternacionais.

Esperamos avanço ainda maior nos pró-
ximos anos, principalmente com o recém 
surgimento de novas terapêuticas que pela 
primeira vez tem a capacidade de atuar na 
origem do problema, a disfunção do canal de 
cloro CFTR.

 
Marcelo B. de Fuccio

Coordenador da Comissão  
de Fibrose Cística 





Calendário Oficial da SBPT
Eventos 2014 

VI Curso Nacional de Ventilação Mecânica
III Curso Nacional de Sono
Data: 27 a 29 de março de 2014
Local: Hotel Novotel, São Paulo/SP Informações: Secretaria da SBPT
Portal: www.sbpt.org.br / Telefone: 0800616218

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

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

BOLETIM DA

CHEST World Congress
Data: 21 a 24 de março de 2014
Local: Madrid/Espanha
Informações: www.chestnet.org

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

Nacionais

Internacionais


