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Editorial

Antônio Carlos M. Lemos
Presidente da SBPT

O novo site da SBPT

A

o assumir a presidência da SBPT, em conjunto
com toda a Diretoria, colocamos como metas de
gestão: 1 - a construção de um novo site, que
fosse mais dinâmico, com atualizações constantes
e que satisfizessem as necessidades das sociedades regionais;
e 2 - o desenvolvimento de projetos de pesquisa com a finalidade de conhecer melhor as doenças respiratórias mais
prevalentes. Tinha consciência de que manter a SBPT no estágio atual, com todos os seus programas dentro do padrão
de qualidade, conseguido pelas gestões anteriores, já era por
si só um imenso trabalho. Sabíamos
que teríamos dificuldade em conseguir
apoio financeiro dos nossos parceiros
da indústria farmacêutica para essas
novas tarefas, o que constatamos em
reunião realizada em abril na cidade de
São Paulo. Saliento que nos fortalecemos nesta ocasião e, procuramos, com
maior intensidade viabilizar os nossos
objetivos. Hoje quero aproveitar o editorial do nosso boletim para falar do
novo site da SBPT.
Assim, em abril próximo passado começou a funcionar o novo site da SBPT,
ainda sem patrocínio para revisões, simpósios e outros tipos de atualização, o
que esperamos concretizar na próxima
negociação com a indústria farmacêutica. Mas, todos que consultarem, lá encontrarão aulas dos recentes cursos de doenças intersticiais e
de atualização, escalas e tabelas para avaliação de gravidade
das doenças, consensos nacionais e internacionais de doenças
respiratórias e resumos de artigos científicos. No sítio de defesa profissional, que tem sido pouco aproveitado pelos sócios,
estão disponibilizados vários documentos de importância para
nossa especialidade. Com recursos próprios, estamos financiando 10 revisões e a primeira já está disponibilizada. Espaços
ou sítios para todas as comissões, departamentos e sociedades
regionais, lá colocados, têm sido pouco utilizados.
A dinâmica do nosso site depende muito do apoio das comissões e departamentos, das sociedades regionais e de todos

os sócios em geral. Para nossa negociação com a indústria
é muito importante o número de visitas mensal. Assim, é
muito importante que possamos ter pelo menos um resumo
de artigo comentado por semana de cada uma das comissões
e ou departamentos. Insisto que isso não é uma tarefa muito
laboriosa e exemplifico: cada comissão tem um comitê de
experts constituído de quatro membros, se cada um deles fizer uma revisão por mês teríamos as quatro revisões mensais
e poderíamos estar colocando semanalmente uma revisão de
artigo comentado de cada uma das comissões/departamento.
Teríamos, assim, cerca de quinze revisões semanais provenientes das diversas
comissões/departamentos da SBPT. Isso
seria uma maravilha para o conjunto da
SBPT, que somos nós, sócios de todas as
regiões do Brasil.
Também, é necessário que os vários
sítios ou espaços do nosso site sejam
dinamizados: pelas comissões, departamentos, sociedades regionais e os
sócios em geral. Nesse momento, quero
parabenizar a Comissão de Tabagismo e
a Sociedade de Pneumologia do Ceará
que, entendendo a filosofia do mesmo,
estão aproveitando da melhor maneira
possível: com notícias, divulgações de
eventos, fotos etc.
Por fim, quero convocar todos os sócios da SBPT a visitarem o site: www.
sbpt.org.br e assim comprovaren as mudanças e a sua dinâmica. Certamente, todos os sócios compreenderão as
vantagens de uma visita diária, seja: para atualização, para
consulta sobre assuntos diversos da especialidade ou para o
fortalecimento da SBPT. Ademais, quero incentivar todos os
sócios a fazerem sugestões após visitarem o site. Não poderia
deixar de parabenizar todos os membros da diretoria nesse
processo, mas em especial quero parabenizar: Dr. Luis Fernando Pereira, pessoa de espírito empreendedor, disponível
e dedicado, e o funcionário Paulo César, responsável pela
área de informática da SBPT, sem os quais não estaríamos no
estágio atual do www.sbpt.org.br.

"A dinâmica do
nosso site depende
muito do apoio
das comissões e
departamentos,
das sociedades
regionais e de
todos os sócios em
geral."
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Fórum discute formação dos Pneumologistas
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A SBPT realiza no dia 27 de Julho, em São
Manhã - 8h00 às 13h00
Paulo, o Fórum Ensino da Pneumologia.
O evento será coordenado pelo Departamento
Dr. Antônio Carlos M. Lemos
Abertura
de Ensino e Exercício Profissional da SBPT e terá 08h00
(Presidente da SBPT)
como objetivo estudar a situação atual dos conteúdos de pneumologia nos cursos de graduação
Dr. Antonio Carlos Lopes
e oferecer subsídios às autoridades responsáveis
(Secretário Executivo da CNRM)
por estabelecer as diretrizes desta formação.
Dr. José Welington A. dos Santos
(Dir. Departamento de Residência e
De acordo o Dr. Sérgio Saldanha Menna BarConvidados especiais
Projetos Especiais da Saúde / MEC)
reto, a preocupação com o processo de formação 08h15
Dr. Fabio Jatene
dos pneumologistas é uma das vertentes dessa
(Diretor Científico da AMB)
atual Diretoria. “Historicamente, a SBPT tem se
Dr. Édson Andrade
preocupado com a educação médica continua(Presidente do CFM)
da. Menos com o exercício profissional. E quase
nada com o processo formativo de pneumoloProgramas de Residência
Dr. Evandro Guimarães
gistas. Mesmo que o principal instrumento da 10h15
Médica no Brasil
Dra. Valéria Góes
formação de especialistas seja a residência médica, que é regulamentada pela Comissão Nacional 11h00 às 11h15 Intervalo
de Residência Médica (CNRM), pensamos que a
Manifestações de até
SBPT não deva se omitir em participar do proPreceptores de programas de RM
cesso. O fórum vem para qualificar e defender o 11h15 às 13h00 15 minutos e formação
dos grupos de trabalho
processo formativo fundamental em pneumologia”, afirma.
Quanto à sistemática de funcionamento do tra- Tarde – 14h00 às 19h00
balho, Doutor Menna explica que foi feita uma
avaliação preliminar da situação atual dos pro- 14h00 às 16h00
Discussão em grupos
Grupos de trabalho temáticos
gramas de RM em pneumologia, através de um
questionário de levantamento de informações enIntervalo
viado para cerca de 60 programas reconhecidos 16h00 às 16h15
pela CNRM e que os dados recolhidos servirão de
Apresentação
base para discussões. “Após exposição da realie discussão dos
Coordenadores dos GT
dade atual nos programas de RM, os preceptores 16h15 às 18h00
relatórios / Discussão
ou chefes dos principais serviços de pneumologia, selecionados por região, constituirão grupos
Elaboração do
Comissão de Sistematização
de trabalhos / discussão para as abordagens dos 18h00
relatório final
problemas da RM e dos cursos de especialização.
Após o tempo da discussão, os relatórios produzi19h00
Encerramento
Dr. Sérgio Saldanha Menna Barreto
dos serão apresentados em uma reunião plenária.
Ao final, um grupo de sistematização apresentará
o resultado do fórum, com o resultado das avaliaO Fórum acontece no Hotel Sofitel (Rua Senna Madureira, 1355,
ções e as propostas”, diz.
São Paulo/SP).

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

BH discute Asma, DPOC e Tabagismo

22 de agosto
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B

elo Horizonte já vive a expectativa para sediar, ocasião imperdível para fade 22 a 25 de agosto, no Ouro Minas Palace Ho- zermos uma profunda imertel, o mais importante evento da pneumologia são no que há de mais atual
brasileira em 2007: o VI Congresso Brasileiro de no conhecimento científico
Asma, que será realizado conjuntamente ao II Congresso nas respectivas áreas de deBrasileiro de DPOC, ao II Congresso Brasileiro de Tabagis- senvolvimento. Isso tudo
mo, ao XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia aliado a um momento de
de Tórax, e à V Jornada de Pneumologia Pediátrica.
confraternização, de entroOrganizado pela SBPT, em parceira com a regional Mi- samento e de reencontro”,
neira e o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, o afirma.
evento, que acontece a cada dois anos, alternado-se com
A relação dos convidados
o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, deve internacionais conta com noreunir mais de 1.500 pneumologistas e outros profissio- mes de peso, como os doutonais ligados à área da saúde em torno de discussões e res Louis-Philippe Boulet (Canovidades no tratamento e no diagnóstico da Asma, DPOC nadá), Giovanni Viegi (Itália),
Dr. Renato Maciel
e Tabagismo.
Rodriguez-Roisin (Espanha),
Presidente do VI Congresso
De acordo com o presidente do Congresso Brasileiro Sanjay Sethi (EUA) e Thomas
Brasileiro de Asma.
de Asma 2007, Dr. Renato Maciel, as principais discus- Graeter (Alemanha).
sões estarão focadas em novas estratégias de abordagem
e manejo das respectivas doenças, assim como uma reCURSO PRÉ-CONGRESSOS
visão profunda das publicações atuais. Ele diz que está
sendo feito um grande esforço para oferecer a todos os
- Função Pulmonar
congressistas uma programação social e científica da me- Epidemiologia
lhor qualidade. “Realizaremos uma profunda atualização
em Asma, DPOC e tabagismo. Para alcançar esse objetivo,
contamos com a participação de conferencistas nacionais
Os Cursos serão realizados no dia
e internacionais do mais alto nível. Esperamos satisfazer
as expectativas de todos”, diz. Doutor Renato Maciel explica, ainda, que houve uma preocupação especial por se
tratar de um evento que multifuncional,
que reúne várias áreas.”Justamente por
PRÉ-CONGRESSO
CONGRESSO
se tratar de três congressos nacionais
– Asma, DPOC e Tabagismo – e um reInscrição
Após 01/06 e no Local
Após 01/06 e no Local
gional, foi necessário um planejamento
científico específico para cada um, com Sócios SBPT/SBP e
R$ 100,00
R$ 400,00
as diversas comissões trabalhando para Sociedade Local
o equilíbrio de temas e conferencistas Não Sócios / OuR$ 300,00
R$ 610,00
dentro da mesma área de interesse”, diz. tros profissionais
“É importante ressaltar que a presença
de todos esses ilustres profissionais, es- Residentes /
R$ 50,00
R$ 200,00
trangeiros e brasileiros, representa uma Acadêmicos

Congresso
A Comissão Científica, presidida pelo Dr. Gediel Cordeiro
Júnior, reúne o primeiro time da
Pneumologia no Brasil.
Dois cursos pré-congresso darão
início à jornada.Eles acontecem
no dia 22 de agosto e vão abordar
os seguintes temas: Epidemiologia e Função Pulmonar. O curso
de Epidemiologia será focado nos
Princípios Básicos para Leitura
e Redação de Artigos Científicos
(Como ler um artigo científico)
e terá como responsáveis o Dr.
José Miguel Chatkin (PUCRS), a
Dra. Ana Maria Baptista Menezes (UFPel, RS) e a Dra. Moema
Nudilemon Chatkin (UCPel, RS),
representantes da Comissão de
Epidemiologia da SBPT. O curso
de Função Pulmonar vai discutir
os Testes de Função Pulmonar
Aplicados à Prática Clínica. Os
organizadores serão a Dra. Nara
Sulmonett e o Dr. José Alberto
Neder.
Os trabalhos científicos encaminhados para os Congressos e
aprovados pela Comissão Avaliadora serão publicados posteriormente em um suplemento do Jornal Brasileiro de Pneumologia.
A programação completa do
evento, está disponível no site da
SBPT (www.sbpt.org.br). Na página eletrônica da Sociedade, os
interessados podem fazer, até o
dia 15 de agosto, a inscrição para
os Congressos e cursos pré-Congressos.
A participação no Congresso
valerá para os pneumologistas 15
pontos para Revalidação do Título de Especialista.
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Eventos

Congressos Regionais movimentam Pneumologia

O

1

2

www.sbpt.org.br

primeiro semestre de 2007 terminou com muita
atividade científica e oportunidades de atualização para os pneumologistas brasileiros. Foram
três grandes eventos, realizados por regionais da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT),
que discutiram as formas e os avanços no tratamento e
combate às doenças respiratórias.
Na região Sul, a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia
do Rio Grande do Sul (SPTRS) promoveu no período de
29 de abril a 1º de maio no Hotel Serrano, em Gramado,
o I Congresso de Pneumologia da Região Sul – Pneumo
Sul 2007.
Realizado em parceria com as sociedades de pneumologia de Santa Catarina e do Paraná, e com o apoio da SBPT,
o evento contou com presença de mais de 700 participantes, vindos de vários estados brasileiros e de países como
Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Uruguai, México,
Estados Unidos e Inglaterra. Foram contabilizados 129
trabalhos científicos.
Nos três dias de evento, foram abordados novos procedimentos, técnicas e medicamentos que contribuem para
a recuperação de pacientes, além de dados sobre prevalência e avanços no combate à DPOC, tabagismo, asma,
tuberculose, câncer de pulmão e outras enfermidades da
pneumologia.
“A abordagem multidisciplinar foi o grande diferencial
do congresso, que mostrou como é importante associar
tratamento médico às contribuições de fisioterapeutas,
nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e educadores físicos para uma melhora na qualidade de vida dos pacientes.
Este evento concretiza um sonho dos pneumologistas e
promove uma integração profícua”, destaca Paulo Zimermann Teixeira, presidente da SPTRS.
Para a presidente do Pneumo Sul 2007, pesquisadora
da Universidade Federal de Pelotas, Ana Maria Menezes,
o congresso acrescenta à pneumologia a contribuição dos
estados da região sul do País. “Também estamos alargando
as fronteiras e dando os primeiros passos para a formação
de parcerias com as sociedades e os pesquisadores latinoamericanos. A interlocução com pneumologistas e centros

Na foto 1, da esquerda para a direita: Dr. Rogelio Perez-Padilha
(Pres. ALAT), Dr. Dagoberto Vanoni de Godoy (Pres. Comissão
Científica do PNEUMO SUL), Dr. Rodney Frare e Silva (Pres.
Soc. Paranaense de Tisiologia e Doenças Torácicas), Dra. Ana
Maria Baptista Menezes (Pres. PNEUMO SUL), Dr. Paulo José
Zimermann Teixeira (Pres. SPTRS), Dr. Emílio Pizzichini (Pres.
Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia), Dr. Antônio Carlos Lemos (Pres. SBPT), e Dr. Ismael Maguilnik (Representante do CREMERS).
Na foto 2, Dr. Bruno Carlos Palombini (2º esq p/ dir.) recebe das
mãos dos Presidentes das Sociedades de Pneumologia do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná placa em homenagem
ao trabalho desenvolvido no ensino, na assistência e na pesquisa em Pneumologia.

Eventos

de pesquisa de toda América Latina, para formar parcerias
que resultem em avanços no tratamento de doenças respiratórias, foi outra conquista do evento”, afirma.
O presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia, Antônio Carlos Lemos, destacou a oportunidade de aperfeiçoamento profissional. “O Pneumo Sul contribui para a educação continuada do especialista, que é
uma das nossas maiores preocupações”, salientou.
Nos dias 6, 7 e 8 de junho, foi a vez da cidade de São
Luís do Maranhão sediar o XII Congresso Norte e Nordeste
de Pneumologia e a II Jornada Maranhense dos Amigos
do Peito. O evento foi realizado no Centro de Convenções
Pedro Neiva de Santana, inaugurado por ocasião do Congresso. A cerimônia de abertura foi prestigiada pelo governador maranhense, Jackson Lago, além de autoridades
médicas e parlamentares locais. Em seu discurso de abertura, a presidente do Congresso, Dra. Maria do Rosário
Ramos Costa, ressaltou a determinação e o trabalho com
afinco dos organizadores e colaboradores, que tornaram
possível a realização do evento.
O presidente da SBPT, Antônio Carlos Lemos, falou sobre a regulamentação da carreira e criticou os baixos salários dos médicos. “Temos consciência de que essas coisas
não são fáceis, não mudam da noite para o dia. Mas precisamos insistir. E sempre que tivermos a oportunidade de
falarmos e sermos ouvidos por parlamentares temos que
ressaltar a grave situação dos médicos”, dispara.
O longo discurso do governador maranhense, Jackson
Lago, foi marcado pelo tom político que reflete o momento conturbado do estado. Jackson, que é médico, culpou
ainda a urbanização rápida, sem o devido planejamento,
pelos problemas enfrentados pelo SUS que acabaram implodindo a saúde pública do estado.
No período de 29 de junho a 1ºde julho, a Sociedade
Brasiliense de Doenças Torácicas organizou o V Congresso Centro-Oeste de Pneumologia e Tisiologia. O evento
aconteceu no Blue Tree Hotel, em Brasília, e reuniu cerca
de 179 participantes, além de 60 palestrantes. Foram expostos 50 trabalhos na forma de pôsteres, inclusive trabalhos experimentais, enviados pelos pneumologistas do
Centro-Oeste.
xxxx Anun Avalox 19.5x5 03.02.06 15:09 Page 1

Eficácia e rapidez
1-5
nas infecções respiratórias

Na foto 1, da esquerda para a direita: Dr. Gerson Zafalon Martins (Vice-Pres. CFM), Dra. Ayrdes Duarte Pivetta (Pres. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso), Dr. João
Daniel Bringel Rego (Pres. Congresso Centro-Oeste), Dr. Benedito Cabral Jr (Pres. Comissão Científica Congresso CentroOeste), Dr. Antônio Carlos Lemos (Pres. SBPT), Dra. Fernanda
Miranda de Oliveira (Pres.Sociedade Goiana de Pneumologia
e Tisiologia).

De acordo com o diretor-Científico do Congresso, Dr.
Benedito Francisco Cabral Jr., a avaliação feita é que as
palestras foram de alto nível de interesse. Destaque para a
festa de confraternização, na abertura do Congresso, que
contou com a presença de um quinteto formado por saxofonistas e baterista.
O evento voltou esse ano a Brasília após dez anos da realização da primeira edição do Congresso. “Estamos inaugurando com sucesso um novo ciclo. Todos os estados do
Centro-Oeste foram contemplados e sediaram uma edição
do evento, conforme o planejamento definido na concepção inicial do Projeto”, comemora Dr. Cabral.
Outro fato marcante foi o emocionado discurso de abertura do presidente do Congresso, Dr. João Daniel Bringel
Rego,
Que, com a sensação de dever cumprido, ao agradecer
seus familiares, causou comoção geral na platéia.
Um dos cursos pré-Congresso focou o diagnóstico radiológico das doenças torácicas, sendo apoiado integralmente pelos radiologistas que atuam na área.
Pela primeira vez foi realizado um curso pré-Congresso
específico em Pneumologia Pediátrica, com destaques para
Fibrose Cística, Asma e Radiologia Pediátrica. A iniciativa
foi bem recebida pelos pneumopediatras, que prometeram
manter e ampliar a parceria para os próximos anos.
Todos os outros grandes temas da pneumologia foram
abordados durante o evento.

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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Veja mais no www.sbpt.org.br

Tabagismo

Mobilização Contra o Cigarro

U

m bilhão de pessoas vão morrer vítimas de doenças relacionadas ao fumo neste século caso
países ricos e pobres não se mobilizem contra o
tabagismo. A afirmação foi feita por um diretor
da Iniciativa Sem Tabaco, da Organização Mundial da Saúde (OMS), no início de uma conferência internacional que
aconteceu em Julho, em Bangcoc. De acordo com os novos
números divulgados pela OMS, o cigarro mata 5,4 milhões
de pessoas por ano, e metade dessas mortes acontece em
países em desenvolvimento. O tabagismo está crescendo
em muitos países em desenvolvimento, especialmente entre
adolescentes, e por isso o número anual de mortos deve
subir para 8,3 milhões nos próximos 20 anos.
As projeções são um alerta da OMS, que promoveu no dia
31 de maio, o Dia Mundial sem Tabaco. A campanha deste
ano teve como tema “Ambientes Livres do Tabaco”.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, abriu as
comemorações do Dia Mundial sem Tabaco em uma cerimônia no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ministro lançou a Rede Ibero-Americana para o
Controle do Tabagismo (RIACT) que vai reunir países da
América Latina, Portugal e Espanha. O Brasil será o articulador da rede, que tem por finalidade a troca de experiências governamentais bem-sucedidas no controle do
tabagismo. O compromisso foi assumido pelo Brasil durante a VII Conferência Ibero–Americana de Ministras e
Ministros de Saúde, em Granada, na Espanha em 2005. A
Rede contará com um site que permitirá a realização de
reuniões virtuais, fóruns de discussão, além da publicação
das notícias mais recentes sobre o tema.
Campanha - A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) participou ativamente e promoveu uma
grande mobilização no dia 31 de Maio, realizando uma série de eventos educativos nas principais capitais do Brasil,
em parceria com as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e entidades médicas, com o intuito de sensibilizar o
maior número possível de pessoas sobre os males causados
pelo consumo do tabaco e seus derivados.
Em entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Antônio Carlos Lemos lembrou que os



problemas ocasionados pelo tabaco não estão restritos aos
fumantes. “Para se ter idéia, nos Estados Unidos, cinco mil
casos de câncer são ocasionados pelo tabagismo passivo,
aquele que inala a fumaça do cigarro do outro”, alerta.
Segundo Lemos, “há conflito de interesse entre a saúde e a economia, pois a indústria tabagista é forte, gera
muitos impostos e o governo pensa que arrecada mais
do que gasta com a medicação dos problemas ocasionados pelo tabagismo. Entretanto, país que faz conta do
que arrecada percebe que os gastos são bem superiores.”
No Distrito Federal, a SBPT desenvolveu uma ação em 4
terminais rodoviários fazendo a prevenção do câncer bucal e espirometria, além de atividades informativas, como
exposição de folders e cartazes, e exibição de filmes educativos. Foram examinados 436 fumantes sendo que 10
apresentaram lesões muito sugestivas de câncer bucal e
38 fumantes com lesões que merecem acompanhamento.
Quanto à espirometria, 853 fumantes fizeram o exame e
61.4% deles apresentaram provas ventilatórias comprometidas merecendo uma reavaliação imediata em ambulatórios de pneumologia referenciados.
De acordo com o Dr. Celso Antônio Rodrigues da Silva,
coordenador da campanha no DF, os dados apurados estão em consonância com a literatura médica e ratificam
a importância da classe médica em manter uma luta sem
trégua, ampliando Centros de Referência para o tratamento do fumante bem como intensificar ações preventivas.
“Visamos diminuir a iniciação ao tabagismo e combater a
triste estatística que revela a morte de oito brasilienses ao
dia por doenças tabaco relacionadas”, lamenta-se.
Encerrando as atividades relativas ao Dia Mundial sem
Tabaco em Brasília, foi lançado o livro “Tabagismo: do
diagnóstico saúde pública”, que é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e pelo Conselho Federal de Medicina (ver página 12).
Uma outra pesquisa, realizada pela Sociedade Goiana de
Pneumologia durante o Dia Mundial sem Tabaco, revelou
que 96,58% dos entrevistados (de um total de 113 pessoas
- sendo 65 mulheres e 48 homens, 57 maiores de 30 anos
e 56 menores de 30 anos) são a favor da restrição do consumo do tabaco em locais públicos fechados.

Boletim SBPT

Tabagismo

No Ceará, houve apresentação da quadrilha sem fumaça
e entrega de certificados a ex-fumantes (abstinência há
1 ano). Também foram realizadas oficinas para discussão
prática do tratamento do fumante e um Fórum sobre o
tema da campanha “Ambientes Livres do Tabaco”, com as
Dras. Penha Uchoa, Tânia Brígido, Luiza Torres e Irenilza
Oliveira. Foram veiculados outdoors pela cidade e um vt
da campanha anti-tabágica voltada para público jovem,
em horário nobre na TV verdes mares.
No Paraná, a Semana de comemorações foi do dia 29
de maio a 02 de junho e a campanha teve como tema
“Fumar é poluir. Preserve o meio ambiente!”. A Sociedade
Regional promoveu eventos para público nas Unidades de
Saúde, caminhadas, palestras e uma apresentação de peça
teatral para o público leigo, com sessão de e distribuição
de brindes e folders. De acordo com o Dr. Jônatas Reichert, coordenador da Comissão de Tabagismo da SBPT,
os resultados foram considerados bastante satisfatórios na
avaliação pós- evento. “Graças à parceria das entidades
médicas com a Secretaria de Saúde de Curitiba obtivemos um significativo aumento em número e diversidade
de camadas sociais do público alvo atingido, em relação
às campanhas de anos anteriores”, avalia.
No município de Rio Grande (RS), escolas, autoridades,
empresas, parceiros e comunidade participaram das atividades, que inclui, dentre outras ações, a VIII Caminhada
em Comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco e a 2ª Maratona escolar (2 km) - Correndo sem cigarro. Também foi
realizada a palestra “Tabagismo: avanços terapêuticos no
tratamento do tabagismo”, proferida pelo Prof. Dr. Luis
Suárez Halty. A apresentação foi direcionada à comunidade médica e com o objetivo de alertar a classe para a importância da abordagem do fumante nos consultórios médicos ao mesmo tempo em que atualiza os colegas quanto
ao arsenal terapêutico disponível atualmente.
Com a presença do Governador da Bahia, do Secretário
Estadual de Saúde e de representantes do Ministério Público, da Universidade Federal da Bahia e da Vigilância Sanitária, os pneumologistas e profissionais da área da saúde
participaram em Salvador do Seminário “Pacto pela Saúde
e O Controle do Tabagismo”, evento realizado através do
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Na foto acima, Dr. Celso
Antônio da Silva (DF)
acompanha exame de pico
de fluxo de paciente na
rodoviária. Abaixo, jovens
de Curitiba fazem apelo
durante caminhada.

Programa Estadual de
Controle do Tabagismo, que contou com
o apoio do INCA (MS).
Como fato marcante,
o Governador do Estado baixou um decreto que passou a
vigorar no dia 31 de maio proibindo fumar em qualquer
órgão de repartição pública e ainda a bordo de qualquer
veiculo oficial do Estado.
Em Belo Horizonte, foi realizada uma Audiência Pública
Especial na Assembléia Legislativa do Estado, com o objetivo de discutir a proibição do Tabagismo em recintos fechados. Também foram promovidas palestras sobre cessação e
tratamento de tabagismo e feita a entrega de diplomas para
ex-fumantes de uma grande empresa local.
A programação das atividades em São Paulo contou com
apresentação de vídeos sobre tabagismo ativo e passivo em
salas de espera no Centro de Saúde Escola, pelos alunos da
Disciplina de Enfermagem Preventiva e Comunitária, seguido
de discussão e orientações para tratamento, além de Palestras, da Divulgação no site da UNESP (www.unesp.br) de resultado parcial de trabalho de iniciação científica que aponta
falhas na formação de profissionais de saúde na abordagem
do tabagismo e um Culto ecumêmico no Templo de Oração
do HC em memória dos 200 mil brasileiros que morrem anualmente de doenças relacionados ao tabagismo.



SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Ficha de Inscrição
PROVA PARA TÉCNICO EM ESPIROMETRIA – 2007
PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 26 DE SETEMBRO DE 2007, IMPRETERIVELMENTE
DATA DA PROVA: 26 DE OUTUBRO DE 2007
VALORES DA INSCRIÇÃO
(preencher com letra legível ou de forma)
( ) R$ 50,00 (Funcionário de Sócio da SBPT)

( ) R$ 100,00 (não-funcionário de sócio da SBPT)

Em anexo, cheque n.º __________________ Banco _____________________ no valor de R$ ______,
cruzado e nominal à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
OBS. Enviar para a secretaria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia situada a SEPS 714/914
Bloco E – Ed. Talento - Salas 220/223 – Asa Sul – CEP 70.390-145 - Brasília/DF.
PRÉ-REQUISITOS DA INSCRIÇÃO DA PROVA
1.
2.
3.
4.
5.

Ter o 2º grau completo
Ter no mínimo 06 (seis) meses de experiência como auxiliar em exames espirométricos
(comprovados por laudos do supervisor);
Declaração do médico que o inscrito é seu funcionário;
Relacionar em qual laboratório (vide abaixo) deseja realizar a prova;
Enviar junto com a inscrição os comprovantes acima para a sede da SBPT.
PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL OU DE FORMA

Nome Completo: ____________________________________________________________________
Data de nascimento: _______/ ________/ __________
Endereço completo: __________________________________________________________________
CEP:_____________________Cidade:___________________________Estado:___________________
E-mail:_______________________________________________Telefone: ( ____) _______________
Celular: (_____) _________________________ Fax: (_____) _________________________
Você está participando da Prova para Técnico em Espirometria pela: ( ) 1ª vez ( ) 2ª vez ( ) 3ª vez
LOCAL ONDE IRÁ REALIZAR A PROVA
(Indicar o número do laboratório conforme listagem ao lado): ___________________________________
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CENTRO DE REFERÊNCIAS ONDE SERÃO REALIZADAS AS PROVAS NO DIA 26 DE OUTUBRO 2007
01
Hospital das Forças Armadas
Responsável: Dra. Maregarete Zembruski
Estrada do Contorno do Bosque S/Nº
Ambulatório de Pneumologia
Cruzeiro Novo – Brasília/DF CEP 70.603-900
Telefone: (61) 3966.2318

02
Hospital Universitário de Brasília
Responsável: Dr. Carlos Alberto de Assis Vieagas
Av. L-2 Norte, Qd. 604/605
Asa Norte
Brasília/DF – CEP 70.840-050
Telefone: (61) 3307.3224

03
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Responsável: Dr. Sérgio Menna Barreto
Unidade de Fisiopatologia Pulmonar
Laboratórios de Exploração Funcional Pulmonar
R. Ramiro Barcelos, 2350 – Lrg Eduardo Z.Faraco
Porto Alegre/RS – CEP 90.035-003
Tel: (51) 2101.8241

04
Hospital das Clínicas
Responsável: Dr. João Adriano de Barros
Lab. De Função Pulmonar
Rua Gel Carneiro, 181 – 4º andar Prédio Central
Curitiba/PR – CEP 80.060-900
Telefone: (41) 3360.1800, Ramal 7341

05
Hospital do Servidor Público Estadual
Responsável: Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira
Laboratório de Prova de Função Pulmonar
Rua Pedro de Toledo, 1800 Bl. F 3º andar
São Paulo/SP – CEP 04.039-901
Tel: (11) 5574.6603

06
Hospital Universitário Pedro Ernesto
Responsável: Dr. Agnaldo José Lopes
Av. 28 de Setembro, 77 - 2º andar
Anfiteatro da Pneumologia
Vila Isabel - Rio de Janeiro - CEP 20.551-030
Telefone: (21) 2587.6352 / 2567.9012

07
Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais
Laboratório de Função Pulmonar
Responsável: Dra. Nara Sulmonet
Alameda Álvaro Celso, 175 – 5º andar Sala 503
Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30130-100
Tel: (31) 3248.9542

08
Hospital das Clínicas da UFG
Resp. Dra. Maria Auxiliadora Carmo Moreira
Serviço de Pneumologia
1ª Avenida , S/Nº - Setor Universitário
Goiânia/GO - CEP 74.605-050
Tel: (62) 3269.8350 (62) 3269.8385 (tele/fax)

09
Santa Casa Porto Alegre-PPFilho
Responsável: Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva
Av. independência, 75 PPFilho 1º andar
Porto Alegre/RS – CEP: 90.020-160
Tel: (51) 3221.8522 - 3221.3177

10
Hospital Universitário Gafree Guinle
Responsável: Dr. Ricardo Marques Dias
Rua Maris e Barros, 775 – Tijuca
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.270-004
Tel: (21) 22645015 – 22645036
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Notas

_

Encerrando as atividades relativas ao Dia Mundal sem
Tabaco em Brasília foi lançado o livro “Tabagismo: do
diagnóstico saúde pública”, patrocinado pela SBPT e
pelo CFM.
O evento, realizado na Associação
Médica de Brasília,
no dia 31 de maio,
reuniu representantes do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Saúde do DF.
Representando o
ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, o coordenador
da área de Tabagismo da Secretaria de
Vigilância em Saú- Na foto acima, Dr. Carlos Alberto de
de do MS, Dr. Jorge Assis Viegas entre os Drs. Gerson
Kell, disse que o Dia Zafalon Martins (Vice-presidente do
Mundial sem Taba- CFM) e Celso Rodrigues da Silva
co deveria ser celebrado todos os dias. “Seria a solução para o mundo.
O MS tem despesas incalculáveis com os custos das
doenças tabaco-relacionadas”, afirmou.
Também prestigiaram o evento, o secretário de Saúde
do DF, Dr. José Geraldo Maciel, e o 3º vice-presidente
do CFM, Dr. Gerson Zafalon Martins.
O livro foi coordenado pelo professor da Universidade
de Brasília, Dr. Carlos Alberto Viegas, e contou com
participação de cerca de 30 autores de todo o país. Este
é o primeiro texto produzido no Brasil que abrange a
maioria dos aspectos envolvidos no tabagismo, desde
a dependência do cigarro e seu tratamento bem como,
suas conseqüências para o organismo, até a apresentação da Convenção Quadro para o controle do tabagismo, da Organização Mundial da Saúde.
Como o tabagismo é uma doença que envolve aspectos físicos, psíquicos e sócio-culturais, o livro é destinado, não somente à categoria médica, mas também a
todos os profissionais de saúde ou organização envolvidos com o tema.

_

O presidente da SBPT, Antônio Carlos Lemos, se reuniu no dia 06 de junho, no Ministério da Saúde, em
Brasília, com o secretário da Atenção à Saúde, Dr. José
Carvalho de Noronha. No encontro, Dr. Lemos expôs
para o secretário os problemas referentes às doenças
respiratórias no Brasil e afirmou que apenas a Asma
dispõe de um programa razoavelmente estruturado
dentro do MS. “Existe a necessidade de uma maior
universalização no atendimento aos pacientes em todas formas, da mais simples até a de difícil controle”,
explica. Segundo ele, é preciso estruturar programas
de atendimento no SUS para a Pneumonia e a DPOC.
“Esse conjunto representa 12% de todas as AIH’s do
SUS no Brasil”, calcula.
Por iniciativa do Dr. José Carvalho de Noronha, que se
mostrou bastante atencioso à situação, Dr. Lemos esteve
novamente no MS, no dia 11 de julho, onde se encontrou com o Dr. Reinaldo Guimarães, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, para negociar a
viabilidade da implementação de programas de capacitação nas áreas de Asma, Tb e DPOC. Discutiram também a
necessidade de projetos de pesquisa nas áreas citadas.
Dr. Lemos disse ainda que o Programa de Atenção ao
Fumante deve ser mais universalizado e que o Programa de Tb está bem estruturado. Para finalizar, afirmou
que é preciso avaliar a disponibilização de medicamentos, mesmo que de alto custo, que venham a beneficiar os pacientes com essas necessidades. “Entendemos que somos peças importantes para que o SUS se
torne mais eficiente. E esse também é o entendimento do ministro Temporão, que tem se aproximado da
classe médica”, conclui Dr. Lemos.

prenda a respiracao!
O universo e o nosso limite!
_
www.sbpt.org.br
O site do Pneumologista Brasileiro
Acesse e veja as novidades
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www.sbpt.org.br

Referência em Tabagismo

Reuniões no MS

Fala Pneumologista

Fala, Pneumologista
A SBPT publica abaixo o PARECER DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE A EXIGÊNCIA DA ESPIROMETRIA PARA
LIEBERAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASMA GRAVE. O documento foi elaborado por Rosa Fernanda Ignácio,
Assessora do Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF/SCTIE/MS / Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos /MS e foi baseado na PORTARIA Nº
1.012, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002, que aprova o protocolo clínico e Diretrizes Terapêuticas - Asma Grave Beclometasona, Budesonida, Formoterol, Fenoterol, Furoato de Mometasona, Salbutamol, Salmeterol, conforme
anexo desta portaria. Emenda elaborada pela CDI/MS. A Portaria está disponível na íntegra do site da SBPT.
A posição do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde – DAF/SCTIE/MS a respeito da
obrigatoriedade do exame de espirometria para inclusão de pacientes no protocolo de Asma Grave, reflete o que está
regulamentado no próprio PCDT, publicado pela Portaria nº 1.012 de 23 de Dezembro de 2002, cujo texto reproduzo
abaixo. O trecho reproduzido menciona “... pacientes que apresentarem qualquer um dos seguintes critérios...”, ou
seja, caso o pacientes apresente qualquer uma das condições previstas de “a)” a “e)” e nenhum dos critérios de exclusão está apto a entrar no programa.

Diretoria da SBPT (Biênio 2006-2008)

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Serão incluídos os pacientes que apresentarem qualquer um dos seguintes critérios:
a) sintomas de asma diários e contínuos;
b) uso de broncodilatador de curta ação pelo menos 2 vezes por dia;
c) espirometria com pico de fluxo expiratório (PFE) ou volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1)
com menos de 60% do previsto na fase pré-broncodilatador;
d) sintomas noturnos pelo menos 2 vezes por semana;
e) acompanhamento em um centro de referência ou em unidades com médicos capacitados para prestar assistência
a pacientes asmáticos.

Expediente
Presidente

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

Eventos Nacionais
Evento

Data

VI Congresso Brasileiro de Asma
II Congressos Brasileiros de DPOC
II Congressos Brasileiros de Tabagismo
IX Congresso Mineiro de Pneumologia e
Cirurgia de Tórax
V Jornada Mineira de Pneumologia Pediátrica

22 a 25 de agosto

XI Congresso Médico de Pneumologia
e Tisiologia do Rio de Janeiro

11 a 13 de outubro Hotel Glória/RJ

XII Congresso Paulista de Pneumologia
e Tisiologia

Organização/
Informações

Local

15 a 18
de novembro

Secretaria da SBPT e
Rhodes Eventos
(31) 3227.8544

Hotel Ouro Minas,
Belo Horizonte/MG

Método Eventos
(21) 2548.5141

Centro Fecomércio de
Eventos

0800.171618
infosppt@gmail.com

Eventos Internacionais
Evento

Data

Local

Informações

15 a 19 de setembro

Estocolmo, Suécia

www.ersnet.org

CHEST 2007

20 a 25 de outubro

Chicago, IL/USA

www.chestnet.org

XII Conferência Mundial de
Câncer de Pulmão

2 a 6 de setembro

Seul, Coréia

www.2007worldlungcancer.org
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