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e d i t o r i a l

Residência Médica em Pneumologia. Para Onde Vamos?

A

Residência Médica foi criada pelo Decreto nº 80.281, de 05 de setembro de 1977, e se constitui em
uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização, funcionando em Instituições de Saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional, sendo considerada o “padrão áureo” da especialização médica. Este
mesmo decreto criou a Comissão Nacional de Residência Médica – (CNRM).
O Programa de Residência Médica, cumprido integralmente dentro de uma determinada especialidade, confere ao Médico Residente o título de especialista.
A Comissão Nacional de Residência Médica credenciou, para o ano de 2003, 20.458 vagas de
Residência Médica, sendo 8.574 para Residentes de primeiro ano. Estas vagas foram distribuídas por
2.550 programas de Residência Médica, distribuídas em 415 Instituições de Saúde.
Em 2003, existiam em todo o Brasil 61 Programas de Residência Médica em Pneumologia, sendo a
maioria deles na Região Sudeste: 18 em SP; 14 no RJ; e 5 em MG, totalizando 37 programas ou 61%. Os
outros programas distribuíam-se pelos demais estados da seguinte forma: 5 no RS; 4 na BA; 3 no DF; 3
no PR; 2 em GO e PE e 1 no CE; SC; MS; PA e PB. Nesse mesmo ano somente 55% das vagas oferecidas
foram ocupadas e essa média caiu para 46% no ano de 2004.
Em 2004 o número de programas, por diversos e diferentes motivos, foi reduzido em 15%, e essa
redução se deu especialmente em SP e no RJ. Também foi reduzido o número de vagas em 26%.
Esses são dados oficiais da Comissão Nacional de Residência Médica e que merecem por parte de
todos nós, pneumologistas, e da SBPT um momento de reflexão.
O que está acontecendo com a nossa especialidade? Porque o desinteresse pela pneumologia e o
grande interesse por outras especialidades, como, por exemplo, a dermatologia, a radiologia e a cirurgia
plástica?
O que temos observado é uma procura significativamente maior por essas especialidades tanto nos
seus programas de residência quanto nos de pós-graduação. E isso, a nosso ver, está além do simples
interesse pela especialidade e deve ser analisado dentro do contexto global do tempo no qual vivemos.
Há alguns meses a FIPE realizou estudo para analisar a relação entre receita e despesa de um
médico em nosso país. Os dados encontrados merecem uma análise especial e atenta. Noventa e sete
por cento dos médicos brasileiros prestam serviço a algum tipo de plano de saúde e recebem em média
R$ 20,00 por consulta. Supondo-se que o custo para a manutenção do seu consultório seja: aluguel R$
750,00; condomínio R$ 150,00; salários R$ 650,00 para a secretária e R$ 600,00 para uma atendente;
R$ 275,00 para a faxineira e R$ 224,00 para o contador, acrescidos dos encargos sociais (+ 65%), luz,
água, telefone, impostos e taxas, material de consumo e custos operacionais, esse consultório somaria
mensalmente R$ 5.179,62. Calcula-se que 50 a 60% das consultas gerem retornos que não são pagos
pelos planos de saúde. Portanto, para cobrir o custo do consultório, com o valor da consulta paga pelos
planos, é necessário atender 258 pessoas por mês. Como metade retorna para análise de exames solicitados, será necessário o atendimento de mais 129 pacientes, o que perfaz um total de 387 consultas
mensais, unicamente para cobrir os gastos obrigatórios com o consultório. O número médio de dias
úteis é de 21,5 por mês, portanto o médico teria que atender pelo menos 18 pessoas por dia. Caso queira ganhar R$ 5.000,00 por mês (dos quais serão descontados R$ 1.402,00 de impostos), ele precisará
atender 36 clientes todos os dias, de 2ª. a 6ª. feira, ou seja, 4,5 pessoas por hora, em um dia de oito
horas de trabalho. Isso significa que cada consulta terá a duração de aproximadamente 13 minutos!
Alguns estudiosos reforçam a tese de que existem outros fatores afastando os médicos jovens
da pneumologia. Além da má remuneração, acredita-se que o pré-requisito de dois anos em clínica
médica e mais dois anos na especialidade para formar um pneumologista, principalmente o médico
tendo que realizar dois concursos (um para clínica médica e depois outro para pneumologia), afastaria
os interessados da especialidade. Outros acham que o embasamento de dois anos em clínica antes da
residência em pneumologia seria de extrema importância na qualidade do profissional formado, mas o
candidato deveria prestar apenas um concurso.
Certamente diversas são as causas e não muito claros os caminhos que devemos percorrer.
Por isso, a SBPT vem provocar essa discussão e se propor um fórum para esses debates para que
entendamos o que ocorre com a nossa especialidade no momento e quais as análises, propostas e
soluções para a pneumologia brasileira.
O debate está aberto e todos convidados a participar.
Um grande abraço

Mauro Zamboni
Presidente da SBPT 2004-2006
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Alexandre Pinto Cardoso, presidente do
V Congresso Brasileiro de Asma

e n t r e v i s t a

Congresso de Asma trará novidades

E

ntre os dias 08 e 11 de junho, a cidade do Rio de Janeiro vai realizar
o V Congresso Brasileiro de Asma, um
dos mais importantes eventos da área
no Brasil.
Nesta entrevista para o Boletim
da SBPT, o doutor Alexandre Pinto
Cardoso, presidente do Congresso,
fala sobre as expectativas para a realização do evento, que contará com
a participação dos principais nomes
da especiliadade no mundo na atualidade.

Qual foi o critério ou critérios para o
convite a convidados estrangeiros?
Procuramos associar a excelência
profissional e acadêmica com a capacidade de fazer boas exposições. Alguns
já nos visitaram algumas vezes outros
não: António Segorbe Luís (Faculdade
de Medicina, Serviço de Pneumologia
dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Portugal), Jack Elias (Universidade
Escola de Medicina de Yale, Connecticut, EUA), Marc Miravitlles (Serviço
de Pneumologia do Hospital Clínico de
Barcelona, Espanha), Marsha Wills-Karp
(Centro Médico Hospitalar Infantil de
Cincinnati, Ohio, EUA), Patrick J. Strollo
Jr. (Centro de Medicina do Sono, Divisão
de Pneumologia, Alergia e Terapia Intensiva, Universidade de Pittsburgh, EUA),
Paul O’Byrne (Universidade McMaster
de Ontário, Canadá), Robert Lemanske
(Universidade de Wisconsin, Hospital e

Clínica, Wisconsin, EUA), Sally Wenzel
(Instituto Nacional e Centro de Pesquisa Médico-Judaico, Colorado, EUA),
Stephen Holgate (Universidade de Southampton, Southampton, Inglaterra), e
Walter Weder (Hospital Universitário de
Zurique, Suíça).
Os Congressos terão Temas Livres?
Sim, todos sob forma de posters.
Desses, alguns serão selecionados para
apresentação oral e discussão.
Qual o prazo de entrega dos trabalhos?
A data limite é 30 de abril, e poderá
ser feito on-line pelo nosso site (www.
sbpt.org.br).
Haverá premiação para os melhores
trabalhos?
Sim, serão quatro prêmios distribuídos por área de
c onhe cimento:
Asma, DPOC, Tabagismo e Pneumologia
geral.
O valor será R$
5.000,00, para
cada área e serão
entregues na noite de abertura.

para cada gosto, ora mais clínica com
discussão de manejo no dia-a-dia, ora
com discussões de questões de patogenia e mecanismo de doenças. As últimas
diretrizes de abordagem da asma, DPOC
e tabagismo serão discutidas. O Congresso Regional abrangerá, Tuberculose,
Doenças Intersticiais, tópicos em cirurgia torácica, endoscopia respiratória e
Sono. Estes dois últimos, bem como a
tuberculose, contarão com convidados
internacionais.
Qual a mensagem para os Colegas
Pneumologistas, Pediatras e Alergistas?
A festa quem faz são os Congressistas. E é em direção e atenção a eles
que vai todo o nosso esforço. Venham
à Cidade Maravilhosa. Trocaremos muita
informação científica e nos divertiremos
moderadamente.

Como está a
grade científica?
Não
podia
estar melhor. Teremos uma track

ANÚNCIO ALTANA

Março/Abril 2005

3

c o n g r e s s o s

p r o g r a m e - s e

SBPT promove Congressos em SP, RJ e GO

O

Rio de Janeiro vai se transformar,
entre os dias 08 e 11 de junho, na
capital nacional da Asma. Aguardado
com expectativas por especialistas, estudantes e profissionais ligados à área,
o V Congresso Brasileiro de Asma trará
à Cidade Maravilhosa as principais autoridades médicas internacionais para
discutir as novidades sobre a patologia.
Segundo o doutor Alexandre Pinto
Cardoso, presidente do Congresso, além
da própria asma, alguns temas como
DPOC e Tabagismo ganharão atenção
especial. “Quanto ao Tabagismo, destinaremos uma sala, onde discutiremos
questões clássicas como sensibilização
para o tratamento, dependência e tratamento farmacológico”, explica. Ainda
segundo doutor Alexandre, será dado
grande destaque aos Temas Livres, inclusive com entrega de três prêmios por
área de conhecimento: Asma, DPOC e
Tabagismo. Os melhores trabalhos serão apresentados oralmente na grade
do Congresso e discutidos com os renomados especialistas nacionais e estrangeiros.
A Comissão Organizadora do Congresso é formada, além do doutor Alexandre Pinto Cardoso, pelos doutores:
Clemax Couto Sant’Ana (Vice Presidente), José Roberto de Brito Jardim
(Vice Presidente do I Congresso Brasileiro de DPOC), Carlos Alberto de Assis
Viegas (Vice Presidente - I Congresso
Brasileiro de Tabagismo), Antônio M. S.
Chibante (Presidente - X Congresso de
Pneumologia e Tisiologia do Estado do
Rio de Janeiro), Marina Lima (Secretá-
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ria), e Arthur Vianna (Tesoureiro).
O evento será realizado no Hotel
Intercontinental simultaneamente ao I
Congresso Brasileiro de DPOC, I Congresso Brasileiro de Tabagismo, X Congresso de Pneumologia e Tisiologia do
Rio de Janeiro e a III Jornada Luso-Brasileira de Pneumologia.
Tórax 2005 - A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e a Sociedade
Goiana de Pneumologia e Tisiologia esperam cerca de 1000 inscrições para o
Tórax 2005, que acontece entre os dias
22 e 25 de junho, no Rio Quente Resorts (GO).
Responsável por coordenar o mais
importante evento do centro-oeste na
área de pneumologia, o doutor Albino
Alegro Oliveira, presidente da Sociedade Goiana e do Tórax 2005, acredita
que o sucesso do evento deve-se ao
fato de “a região centro-oeste nunca
realizou um congresso desse porte que
englobasse temas e especialidades variadas.
É a primeira vez que acontece um
evento reunindo a parte cirúrgica, endoscópica, clínica e uma ênfase na oncologia torácica, procurando abordar
como um todo a patologia Pulmonar”,
analisa.
Outro ponto favorável é o local escolhido para sediar o Congresso. “Teremos, acredito, pela primeira vez em um
congresso médico, uma sessão científica totalmente realizada no bar molhado de umas das piscinas quentes (40º)
culminando com o encerramento neste

local”, adianta.
A comissão organizadora do Tórax
2005 está procurando, além de uma
configuração científica de qualidade,
oferecer também aos participantes momentos de confraternização e de lazer
de modos mais variados, tentando agradar todo o público que estará presente
ao Congresso: dos filhos e esposas dos
médicos ao grupo da melhor idade. Um
dos eventos programados é o I Open
Tórax de Tênis, que acontecerá durante
os dias do Congresso. Ele será realizado
no horário noturno e terá como “secretário do esporte” o cirurgião de Caxias
do Sul, Alexandre Avino. O I Open Tórax
distribuirá excelentes prêmios aos vencedores de várias categorias.
No mesmo período e local estão
programados também o XIV Congresso
Brasileiro de Cirurgia Torácica, IV Congresso Centro Oeste de Pneumologia e
Tisiologia, VII Congresso Brasileiro de
Endoscopia Respiratória e o III Simpósio Brasileiro de Oncologia Torácica
O Tórax 2005 terá como convidados
estrangeiros, os doutores: Jean Deslauriers, Professeur Medicin Département
de Chirurgie - Université Laval – Québec, Canadá; Tsuguo Naruke, Thoracic
Surgeon of Saiseikai Central Hospital
- Tokyo; Gail Darling, Thoracic Surgeon of Toronto General Hospital; Milton
Saute, Thoracic Surgeon of Rabin Medical Center, Tikva – Israel; André Hebra,
Pediatric Surgeon of Medical University
of South Carolina – EUA; J.L Bravo Bravo de la Fundación Jiménez Diaz – Madri, Espanha; e Camilo Osório – Presi-
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dente de la Sociedad Sudamericana de
Cirugia Toráxica – Colômbia.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia
Torácica realiza ainda durante o Congresso sua Assembléia Geral. A data e a
pauta com os assuntos que serão discutidos podem ser conferidos no quadro
ao lado.
Atualização - A SBPT promove de 28
a 30 de abril no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo, o VI Curso
Nacional de Atualização em Pneumologia e Tisiologia. Uma das mais eficazes
formas do pneumologista brasileiro se
manter atualizado sobre as patologias
relativas à pneumologia.
O Curso terá, neste ano, como grande diferencial a utilização de palestras
interativas.
Durante o evento serão discutidos
temas como a PAC, Câncer de Pulmão,
DPOC, Ventilação Mecânica, Tabagismo,
Asma, SAHOS, entre outros.

Edital Convovação Tórax 2005
Edital de Convocação de Assembléia Geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
Brasilia - DF, 01 de Março de 2005
O Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT), convoca
a todos os seus associados para a Assembléia Geral que ocorrera no dia 24 de
Junho de 2005 no auditório do Hotel Internacional da Pousada do Rio Quente,
Caldas Novas, GO. A primeira convocação será às 17.30 horas, com a presença
de metade mais um dos membros titulares e aspirantes em pleno gozo dos seus
direitos, ou às 18.00 horas com qualquer número de participantes.
A pauta é a seguinte:
1) Relatórios e Prestação de Contas da Diretoria
2) Propostas de alteração Estatutária referentes aos seguintes artigos: artigo
19, artigo 21, artigo 25, artigo 26, artigo 27 e artigo 28.
3) Eleição da nova Diretoria
4) Escolha da Sede do Congresso Tórax - 2009
5) Relatórios das Comissões da SBCT
6) Assuntos gerais
Dr. Rui Haddad
Secretário-Geral da SBCT

Curso de DIP lota Auditório em São Paulo
Aguardado com muita expectativa, o V Curso Nacional de Atualização em Doenças Intersticiais Pulmonares, realizado nos dias 18 e 19
de março, no Centro de Convenções Rebouças, São Paulo, alcançou
seus objetivos. A avaliação é do doutor Ronaldo Kairalla, coordenador
do Curso que é realizado a cada dois anos pela SBPT.
Segundo Doutor Kairalla, o Curso foi a oportunidade de rever e atualizar vários conceitos sobre DIP e Colagenose. “Os resultados foram satisfatórios tanto no aspecto científico, com a participação dos convidados
na discussão de casos, quanto na questão do planejamento”, analisou.
O destaque do evento foi a participação do convidado internacional, doutor Charlie Strange - Associate Professor of Internal Medicine Medical University of South Carolina -. Sempre simpático, ele
participou das discussões de casos e falou sobre as novidades e projetos que estão sendo elaborados pela ATS. Ainda de
acordo com o coordenador do evento, o maior sucesso do Curso pôde ser medido pela quantidade de pessoas que compareceram e lotaram o Auditório Amarelo do Centro de Convenções. “Todas as vagas disponibilizadas foram preenchidas. Em vista
disso, estamos planejando realizar o próximo curso em um local maior”, comemora.
Doutor Kairalla diz também que os temas discutidos durante o evento são de extrema e crescente importância e que,
por isso, estuda a possibilidade de mudar a periodicidade do Curso. “A solicitação geral dos participantes foi de que ele seja
realizado anualmente”, revela.
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA PERORAL (SBEP)
CONCURSO PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO: “ÁREA DE ATUAÇÃO” EM ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
EDITAL 2005
Data da Prova : 25 de Junho de 2005.
Local da Prova : Rio Quente – Goiás (Congresso Tórax 2005).
Horário : Das 14:00h às 18:00h.
Inscrições: Até 25 de Maio de 2005, impreterivelmente.
Para se inscrever no Concurso para a obtenção do Certificado: “Área de Atuação” em Endoscopia Respiratória os candidatos devem satisfazer
ao seguinte pré-requisito:
1.
Ter no mínimo dois anos de formado em Medicina
2.
Ter registro definitivo no CRM do seu estado e estar em dia com suas obrigações
3.
Ter Título de Especialista em Pneumologia, Cirurgia Torácica ou Endoscopia conferida pela AMB.
4.
Carta de apresentação assinada por profissional com Certificado de Atuação na Área de Endoscopia Respiratória ou Título de Especialista em Endoscopia Peroral, comprovando:
a)
Treinamento em Endoscopia Respiratória por pelo menos 12 meses;
b)
Realização de pelo menos 100 exames supervisionados;
c)
Habilidade na indicação, na realização dos exames e no atendimento das complicações decorrentes deles.
5.
Pagar taxa de inscrição no valor de R$ 210,00 – Sócios SBPT e/ou SBCT e R$ 420,00 não sócios. O depósito bancário deverá ser feito
no Banco Bradesco, agência 0241-0, CC 99.005-1, em favor da SBPT.
6.
Anexar Currículo com as cópias da documentação
7.
O candidato que não comparecer à prova perderá integralmente a taxa de inscrição.
8.
Não haverá, sob nenhuma hipótese, inscrições condicionais.
9.
A documentação descrita nos itens 1, 2, 3, 4 e 6, bem como carta do candidato solicitando a inscrição no Concurso, juntamente com
cópia do pagamento da taxa de inscrição, deverão ser encaminhados para a Secretaria da SBPT, no prazo previsto anteriormente, valendo a data
da postagem no correio. Endereço: SEPS – 714/914 - Bloco E - salas 220/223. CEP 70390-145. Brasília (DF).
Da Comissão Julgadora do Certificado: “Área de Atuação” em Endoscopia Respiratória.
A Comissão Julgadora do Certificado: “Área de Atuação” em Endoscopia Respiratória será constituída pelos seguintes Membros : Dr. Roberto
Helou Rassi (GO) – Presidente do Departamento de Endoscopia Respiratória da SBPT e Drs.Marcelo Gervilla Gregório (SP), Moisés Sousa Santos (DF)
e Saulo Maia Davila Melo (SE), indicados pelo Departamento de Endoscopia Respiratória e referendados pela Diretoria da SBPT e pelos Drs.Carlos
Alberto Almeida Araújo (RN), Marlos de Souza Coelho (PR) e Nilton Haertel Gomes (RS), indicados e referendados pela Diretoria da SBCT, e por mais
3 membros indicados e referendados pelo Dr. Evaldo Dacheux Macedo Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Peroral.
Do Concurso
O concurso para a obtenção do Certificado : “Área de Atuação” em Endoscopia Respiratória constará de duas fases:
. A 1ª fase: constará de prova escrita e análise do currículo;
. A 2ª fase: constará de prova prática a ser realizada somente pelos candidatos aprovados na 1ª fase.
As duas fases do concurso serão eliminatórias.
A prova escrita constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha, com somente uma resposta correta, a serem respondidas em até 4
(quatro) horas. A nota da prova, variando de zero a 10 (dez), corresponderá ao percentual de acertos.
O gabarito da prova será divulgado através da Internet na homepage da SBPT (www.sbpt.org.br) e da SBCT (www.sbct.com.br) no dia 26
de junho de 2005.
O programa da prova e a bibliografia são partes integrantes do presente edital.
A análise curricular será baseada em aspectos formativos após a graduação, conforme tabela constante do presente edital, e resultará
no acréscimo de até um (1,00) ponto à referida nota da prova escrita.
A prova prática constará da realização de uma broncoscopia. As datas, os locais e os examinadores responsáveis pela realização da prova
prática serão definidos e indicados, pela Comissão Julgadora do Certificado Área de Atuação em Endoscopia Respiratória, após a divulgação
dos resultados da primeira fase.
Divulgação do resultado: o candidato será informado do resultado do concurso por meio de ofício da SBPT ou da SBCT em até 30 (trinta)
dias após a realização do concurso.
Nota de Aprovação: a nota final igual ou superior a 7 (sete), em cada uma das fases, dará ao candidato aprovação no concurso, sem
atribuir-lhe grau ou classificação.

O Edital completo, com o Programa, a Tabela de Análise Curricular e a Bibliografia Recomendada,
está disponível no site da SBPT - www.sbpt.org.br
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1º Prêmio Chiesi de Pesquisa em DPOC
Com o apoio científico da SBPT, GOLD Brasil e ALAT e a presença dos principais centros de pesquisa em DPOC do país, foi lançado no
dia 25 de fevereiro, em São Paulo, o 1º Prêmio Chiesi de Pesquisa em DPOC.
O objetivo do Laboratório Chiesi ao lançar o Prêmio é estimular a pesquisa clínica em DPOC no Brasil e abrir novos caminhos através
da pesquisa para o tratamento da patologia. Podem concorrer ao Prêmio médicos pesquisadores associados a centros de pesquisa ou
instituições de ensino que deverão apresentar os trabalhos no formato de artigo original, seguindo as regras obrigatórias de publicação do
Jornal Brasileiro de Pneumologia. Mas atenção: não serão aceitos trabalhos experimentais em modelos animais.
Será premiado o melhor trabalho desenvolvido no ano de 2005, sendo aceitos também, trabalhos iniciados anteriormente à essa data,
mas que tenham sido concluídos em 2005. Cada médico, ou centro de pesquisa ou instituição de ensino, deverá submeter apenas 1(uma)
pesquisa inédita no campo da DPOC para estar habilitado a concorrer ao prêmio de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pago para a melhor
pesquisa clínica selecionada entre participantes.
O regulamento completo do 1º Prêmio Chiesi de Pesquisa em DPOC está disponível no site da SBPT – www.sbpt.org.br. O Laboratório
Chiesi também disponibilizou um telefone - CHIESILINE 0800 114525 - para esclarecer as dúvidas dos participantes.

PEC 2005
Uma das mais eﬁcientes e concorridas
formas de atualização, o Programa de
Educação Continuada
em Pneumologia (PEC)
inicia suas atividades
em 2005, nos dias 15
e 16 de abril, em Natal/RN.
O PEC é realizado
através de parceria
entre a SBPT e as Sociedades Regionais.
Conﬁra ao lado o
quadro divulgado pela
SBPT com a programação completa das datas e das localidades
que sediarão o PEC.

Março/Abril 2005

7

a t u a l i d a d e s

A SBPT E A RENOVAÇÃO
DO MD CONSULT
O

MD Consult é uma fonte eletrônica de consulta científica que permite o
acesso a várias revistas médicas de diferentes especialidades, inclusive
as de interesse para os pneumologistas.
No ano passado, num esforço hercúleo, conseguimos a adesão ao MD
Consult de 700 associados, o que corresponde a 23,3% de todos os nossos
sócios, em um pacote de revistas de interesse apenas para os especialistas
em doenças do aparelho respiratório.
Àquela época, negociávamos diretamente com o MD Consult, que inicialmente exigia um grupo de no mínimo 500 assinantes, para que se pudesse praticar um preço em torno de R$ 160,00, além da postagem para o
envio do login e da senha (+ R$ 2,50).
Como o convênio terminaria em 15 de março de 2005, assim que assumiu, a diretoria da SBPT iniciou as negociações para que fosse possível
a renovação da assinatura.
Entretanto, a partir de dezembro de 2004, a empresa paulista “dot.
lib” , passou a ser a representante exclusiva, no Brasil, dos produtos MD
Consult e First Consult da Editora Servier. Dessa maneira, o convênio
com a SBPT somente seria continuado com pacotes de 400 assinantes,
ao preço de R$ 210,00 por assinatura, acrescidos de R$ 5,50 de taxa
bancária para o envio do login e da senha. Isso equivaleria a R$ 215,50
por assinatura, o que corresponde a um aumento de quase 35%. E
mais, esse seria um preço “especial ”, mas que reduziria o número de
revistas acessadas.
Por outro lado, em recente pesquisa entre nossos associados, publicada neste boletim, quando perguntamos
qual a revista internacional mais lida ou mais acessada, 70% dos respondedores indicaram o CHEST e 30%, o American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine, o “Blue Journal”, órgão oficial de divulgação da ATS. Ora, o CHEST já está disponibilizado
para nossos associados e o Blue Journal, há alguns meses, pode ser acessado gratuitamente na Internet. Além disso, número significativo dos nossos associados, pessoal ou institucionalmente, tem acesso a diversos periódicos através dos “periódicos capes”,
sem nenhum custo.
Caso o mesmo número de associados optasse por uma assinatura do MD Consult esse ano, com número reduzido de periódicos,
o custo seria de R$ 150.500,00. Custo esse que corresponderia ao dobro da
anuidade da SBPT para cada assinante.
Dessa maneira, a diretoria da SBPT decidiu, em sua última reunião, por unanimidade, não renovar o convênio SBPT x MD Consult.
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PERFIL DA RESIDÊNCIA EM
PNEUMOLOGIA NO BRASIL
E

m recente busca na página eletrônica do MEC fomos surpreendidos pelo pequeno número de médicos que se candidataram
em 2004 às vagas oferecidas pelos Programas de Residência Médica em Pneumologia no Brasil. Segundo o site, somente 44
candidatos concorreram às 238 vagas disponíveis para aquele ano. O pequeno número de candidatos nesta especialidade não
corresponde à qualidade dos serviços oferecidos, e nem ao preparo técnico dos seus coordenadores, conforme mostra a pesquisa
realizada pela SBPT.
A Diretoria da SBPT realizou em 2004 pesquisa através de questionário, encaminhado aos coordenadores de Residência em
Pneumologia no Brasil. O objetivo era o de conhecer a organização dos serviços, a qualificação de seu corpo clínico e dos seus
coordenadores.
A pesquisa foi encerrada em fevereiro de 2005, sendo considerada positiva, já que 51 (91,1%) dos 56 coordenadores dos Serviços credenciados pelo MEC/CNRM responderam ao questionário enviado.
Em relação ao perfil dos coordenadores, a pesquisa revelou que 86% têm Residência em Pneumologia, 69% têm Título de Especialista pela SBPT, 53% têm doutorado e 49% têm mestrado. O Jornal Brasileiro de Pneumologia e o CHEST foram os periódicos
referidos como os mais lidos (96%
Serviços
Percentuais
dos pesquisados) como forma de
atualização na especialidade.
Quanto ao perfil dos serviços
Ambulatórios especializados
credenciados,
observaram-se alguAsma
63%
mas discrepâncias, talvez secunDPOC
37%
dárias à desproporção física das
Tuberculose
63%
instituições às quais pertencem,
Doenças difusas
59%
principalmente no item referente
ao número de leitos de enfermaria
Carcinoma brônquico
53%
disponíveis.
Cessação de tabagismo
47%
No quadro ao lado, estão deoutros
39%
monstrados alguns dos serviços ofeLaboratório de função pulmonar
92%
recidos pelas instituições pesquisadas, com seus valores percentuais.
Serviço de broncoscopia
90%
Os resultados encontrados
Setor de radiologia
apontam que, apesar da qualificaTomografia computadorizada
96%
ção profissional dos coordenadores
TCAR
92%
e da organização dos serviços, mais
pode e deve ser feito para melhoAngio CT
55%
rá-los, já que a Residência Médica
Reuniões semanais do corpo clínico
94%
é considerada o “padrão ouro” da
Reuniões para discussão de artigos/temas
92%
especialização médica.
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Normas para Espirometria
A Diretoria da SBPT, baseada nas Diretrizes de Função Pulmonar, no capítulo de aplicações da espirometria (J Pneumol 2002; 28 (S3): S68-S61), esclarece que não há um intervalo de freqüência determinado para
repetição de provas de função pulmonar em um determinado paciente. Esse intervalo dependerá do tipo de
investigação diagnóstica, da avaliação de eventual tratamento instituído e, principalmente, das peculiaridades da patologia pulmonar em acompanhamento, sempre levando-se em conta a correlação com os dados
clínicos do paciente.
O esclarecimento tem como objetivo dirimir dúvidas quanto à normatização das Provas de Função Pulmonar na avaliação da função respiratória e no uso de peak ﬂow, tendo em vista os crescentes questionamentos,
principalmente em casos que envolvem convênios, recebidos pela SBPT.

Transportes de Hipoxêmicos
A Diretoria da SBPT encaminhou, no começo do ano, ao Comando da Aeronáutica, responsável pelo Departamento de Aviação Civil (DAC), ofício solicitando esclarecimentos sobre a legislação que normatiza o transporte
aéreo de pacientes portadores de hipoxemia. A medida deveu-se à negativa das companhias aéreas brasileiras de
fornecer oxigênio e permitir que pacientes hipoxêmicos carreguem balas de O2 em vôos domésticos.
De acordo com o questionamento do presidente da SBPT, doutor Mauro Zamboni, o fato, além de ser uma
mudança de conduta prejudicial aos usuários, contraria o IAC Nº 2508 do DAC, em seu Anexo I, que contempla a
situação de passageiros que necessitam de O2 durante o vôo.
Em resposta enviada à SBPT, o coronel-Aviador Jorge Luiz Brito Velozo, chefe Interino do Subdepartamento
Técnico-Operacional do DAC, informa que, adicionalmente à IAC 2508, o Regulamento Brasileiro de Homologação
Aeronáutica nº 121, seção 121.574 (texto abaixo), diz que as empresas aéreas operando com grandes aviões devem
fornecer oxigênio medicinal, desde que solicitado de acordo com a antecedência prevista na seção.
Ainda de acordo com a seção, as empresas não podem permitir que um equipamento de fornecimento de oxigênio particular seja embarcado por um passageiro, por não ser possível determinar as condições de manutenção
do equipamento.
O comunicado diz ainda que, em face às informações da SBPT, o DAC está notiﬁcando as empresas da obrigatoriedade do cumprimento das normas citadas.
121.574 – OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PASSAGEIROS
Um detentor de certiﬁcado pode permitir a um passageiro levar consigo e operar equipamento para guardar,
gerar ou fornecer oxigênio, desde que os seguintes requisitos sejam admitidos:
(1)

o equipamento seja:

(i) fornecido pelo detentor do certiﬁcado;
(ii) de um tipo aprovado para uso em aviões conforme informado em marcas ou etiquetas do fabricante;
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

mantido pelo detentor de certiﬁcado de acordo com um programa de manutenção aprovado;
livre de contaminantes inﬂamáveis em todas as superfícies externas;
capaz de prover ao usuário um ﬂuxo de massa de oxigênio de, pelo menos, 4 litros por minuto;
construído de modo que válvulas, conexões e mostradores sejam protegidos contra danos; e
adequadamente seguro.

(2) quando o oxigênio for conservado na forma líquida, o equipamento deve ter estado sob o programa aprovado de manutenção do detentor do certiﬁcado desde novo ou desde a última inspeção e limpeza do cilindro.
(3) quando o oxigênio for conservado na forma de gás comprimido:
(i) o equipamento deve ter estado sob o programa aprovado de manutenção do detentor de certiﬁcado
desde ou desde o último teste hidrostático do cilindro; e
(ii) a pressão do oxigênio no interior do cilindro não pode exceder a pressão máxima nominal permitida para
o mesmo.
(4) a necessidade de usar o equipamento deve ser comprovada por declaração escrita e assinada por um
médico e de posse do usuário. Tal declaração deve especiﬁcar a quantidade de oxigênio máxima requerida
por hora e a máxima razão de ﬂuxo necessária, em função da altitude pressão correspondente à altitude da
cabine de passageiros do avião, em condições normais de operação. Este parágrafo não se aplica ao transporte
de oxigênio em um avião no qual os únicos passageiros transportados soa pessoas com necessidade do uso de
oxigênio durante o vôo, além de um parente ou acompanhante para cada uma dessas pessoas e com um médico
atendente a bordo.
(5) quando for requerido um atestado médico como previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, a quantidade
de oxigênio transportada deve ser igual à quantidade máxima necessária em cada hora, conforme estabelecido
pelo médico, multiplicada pelo número de horas usada para computar a quantidade de combustível do avião
requerida por este regulamento.
(6) o piloto em comando do avião deve estar ciente da existência do equipamento a bordo e deve ser informado quando se pretender utilizá-lo.
(7) o equipamento deve ser posicionado e cada pessoa utilizando-o deve estar sentada de modo a não restringir o acesso e a utilização de qualquer saída normal ou de emergência ou dos corredores do compartimento
de passageiros.
(b) Nenhuma pessoa está autorizada a fumar e nenhum detentor de certiﬁcado pode permitir que se fume
dentro de um raio de 3m (10 pés) do equipamento de oxigênio transportado em atendimento ao parágrafo (a)
desta seção.
(c) Enquanto houver passageiros a bordo do avião, nenhum detentor de certiﬁcado pode permitir que alguém
conecte (ou desconecte) a um cilindro de oxigênio gasoso um dispositivo para fornecimento de gás a usuários.
(d) Os requisitos desta seção não se aplicam ao transporte de oxigênio suplementar ou de primeiros socorros
e equipamento relacionado requerido pelos RBHA.

ANÚNCIO FLUIMUCIL
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SBPT divulga a lista dos candidatos aprovados na prova de
Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia, realizada no dia 17 de novembro de 2004, em Salvador/BA.
A Sociedade aproveita para lembrar que a prova de TE
2005, acontece no dia 11 de novembro, durante o XI Congresso
Paulista de Pneumologia e Tisiologia, no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo.
Aída Alexandra Alvim de Abreu e Silva - DF
Alexandra Ramos dos Santos - PR
Alexandre Augusto Ramalho Araruna - SP
Alexandre Peixoto Coscia - RJ
Alexandre Pressi - RS
Alfredo Nicodemos da Cruz Santana - SP
Amilcar Marcelo Bigatão - SP
Ana Cláudia Gomes de Castro - BA
Ana Cristina Oliveira Braga - PA
Ana Paula Argolo Fontes - SP
Ana Paula Sampaio de Mattos - BA
André da Costa Furtado - RJ
André Louis Lobo Nagy - SP
André Luis Pereira de Albuquerque - SP
Andrea Barral Martins - BA
Andréa Gimenez - SP
Antônio César Cavalazzi - SC
Bruno Horta Andrade - MG
Caio Júlio Cesar dos Santos Fernandes - SP
Carla Bastos Valeri - SP
Carlos Henrique Ramires François - RS
Carlos Viana Poyares Jardim - SP
Christiane Aires Teixeira - SP
Cláudia Loss Reck - RS
Cristiane Machado Rocha - BA
Daniel Heyden Boczar - DF
Danilo Cortozi Berton - RS
Débora Gaspski Moreira - PR
Eduardo da Rosa Borges - SP
Eduardo Leite Vieira Costa - SP
Eloara Vieira Machado Ferreira - SP
Erik Guilherme de Lemos Macedo - SP
Fabrício Guilherme Wehmuth Pamplona - SC
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Fernando Sérgio Studart Leitão Filho - SP
Flávia Albuquerque Magalhães - MG
Flávia de Souza Nunes - SP
Flávio Gnecco Lastebasse - SP
Frederico Leon Arrabal Fernandes - SP
Gleison Marinho Guimarães - RJ
Graziela Sgreccia Brasileiro Marcolin - SP
Guilherme Pessoa Fazolo - PR
Gustavo Messias Rocha - BA
Igor Bastos Polonio - SP
Isabella Correia Silvestri - SP
Ivan Guerra de Araújo Freitas - SP
José Eduardo Afonso Júnior - SP
Josué Almeida Victorino - RS
Juliano Gheno Petter - RS
Kívia Mara Araújo Drumond da Silveira - MG
Leandro Antônio de Castilho - SP
Leandro Genehr Fritscher - RS
Lorena Barbosa de Moraes Fonseca - GO
Lúcia Maria Macedo Ramos - MG
Luiz Antônio Fragetti - SP
Marcelo Basso Gazzana - RS
Marcelo Bezerra de Menezes - SP
Marcelo José Tuleski - PR
Mirna Alameddine - SP
Paula Adriana Prado Melo Régis - PE
Pierangelo Tadeu Baglio - RS
Pollyana Pereira Camargo - SP
Renata Diniz Marques - RS
Ricardo Bica Noal - RS
Ricardo Domingos Delduque - SP
Ricardo Henrique de Oliveira B. Teixeira - SP
Rita de Cassia dos Santos Ferreira - PE
Sabrina Corrêa da Costa Ribeiro - SP
Sérgio Grava - SP
Sérgio Renato Nahid - MG
Solange de Morais Montanha - MT
Thiago Christiano de Albuquerque Gomes - PE
Thiago Fernandes Leomil - SP
Waleska Gonçalves Santos Cintra - ES
Yanne Danielly Santos Amorim - BA
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Novas Diretorias

Mudanças de comando nas Sociedades Baiana, Alagoana
e Pernambucana de Pneumologia e Tisiologia
Na Bahia, a diretoria eleita para o biênio 2004 - 2006, será composta pelos seguintes doutores: Guilhardo
Fontes Ribeiro (Presidente), Tatiana Senna Galvão (Vice-Presidente), Almério Machado Júnior (Dir. Assuntos
Cientíﬁcos), Hermengarda Andaluz Santos (Secretaria Geral), Rosalvo Abreu Silva (Secretaria Adjunta), Lícia
Marta Seroa Brandão (Dir. Divulgação), Adelmir de Souza Machado (Tesouraria), Pierina Brescianini Erbano
(Tesouraria Adjunta), Margarida Célia L. C. Neves (Dir. Defesa Proﬁssional e Honorários Médicos). CONSELHO
DELIBERATIVO - Membros Titulares: Ivan dos Santos Silva Júnior, Enéas Silva Carvalho Filho, Sônia Maria Dracoulakis, Maria de Lourdes Bastos e Rosana Nunes de A. Franco. Membros Suplentes - Luciana Maria C. Paim,
Graziela Fernandes de Souza, Nélia Claudia Neri Araújo, Laurindo Lopes da Silva Neto e Ana Claudia Carneiro. CONSELHO FISCAL - Membros Titulares: Maristela Rodrigues Sestelo, Sérgio Tadeu Fortunato e Marcelo
Chalhoub C. Lima. Membros Suplentes: Karla Portela Gramacho, Antônio Luís Penna Costa e Antônio Bruno
Valverde.
Na Sociedade Alagoana, para o biênio 2005 - 2007, assumem os doutores: Artur Gomes Neto (Presidente);
Fernando Antônio Guimarães (Vice-Presidente); Andréa Almeida Teóﬁlo (Secretária), e Ana Cláudia Dowsley
(Tesoureira).
Em Pernambuco, a Pneumologia será dirigida até 2006 pelos doutores: Antonio Aguiar Filho (Presidente),
Jacques Hilton Waisman (Secretário), José Pacheco de Albuquerque Júnior (Vice-Presidente), e Eraldo Emanoel Simões Barbosa Filho (Tesoureiro). A Sociedade está localizada na Rua Dona Benvinda, 258, Boa Vista,
Recife – PE, CEP: 50060-220. Telefone: (81) 34230628, Fax: (81) 32210318, e e-mail: aaguiar@hotlink.com.br.

Jantar ATS 2005
O Congresso da American Thoracic Society acontece de 20 a 25 de maio de 2005 na cidade de San Diego,
California (EUA).
A diretoria da SBPT convida os associados que participarão do Congresso para o VI Jantar de Confraternização da SBPT, realizado em parceria com a Boehringer Ingelheim e Pﬁzer.
O Jantar será no dia 23 de maio (segunda-feira), às 19h30, no Osetra The Fishhouse, localizado na 904 Fifth
Avenue, San Diego, CA 92101. Mais informações: http://sandiegorestaurants.com/restaurant.cfm?res_id=167
ou http://www.osetraﬁshhouse.com.
Para participar do jantar é necessário a conﬁrmação de presença até o dia 13/05/2005, por e-mail
(sbpt@terra.com.br) ou telefone 0800616218.
A MS TOUR está oferecendo preços especiais para passagem aérea para os interessados em participar do
Congresso. Pela American Airlines, o valor grupo é de US$ 768,00* e pela VARIG US$ 972,00*, todas as passagens em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Os interessados devem entrar em contato diretamente com
a Agência pelos telefones (11) 50120259 / 50125913/ 50177390 ou ainda pelo e-mail: mstour@terra.com.br
*Valores em dólares sujeitos a alteração. As informações divulgadas são de inteira responsabilidade da
Agência MS TOUR não tendo a SBPT qualquer ingerência sob suas ações.
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NACIONAIS
XI Congresso Norte Nordeste de Pneumologia
Local: Hotel Park dos Coqueiros, Aracajú/SE
Data: 21 a 23 de abril de 2005
Organização: Êxito Eventos
Informações: (79) 217 7307
e-mail: exito@exitoeventos.com.br
VI Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo/SP
Data: 28 a 30 de abril de 2005
Organização: Secretaria da SBPT
V Congresso Brasileiro de Asma
I Congresso Brasileiro de DPOC
I Congresso Brasileiro de Tabagismo
VIII Congresso de Pneumologia e Tisiologia
do Estado do Rio de Janeiro
Local: Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro/RJ
Data: 08 a 11 de junho de 2005
Secretaria: JZ Promoções e Ass. de Congressos Ltda
Telefone: (21) 22669150
TÓRAX 2005
XIV Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica
IV Congresso Centro Oeste de Pneumologia e Tisiologia
VII Conresso Brasileiro de Endoscopia respiratória
III Simpósio Brasileiro de oncologia Torácica
Local: Rio Quente Resorts - Rio Quente/GO
Data: 22 a 25 de junho de 2005
Tel: (62) 281.1344 - Fax: (62) 245.1808
E-mail: script@persogo.com.br
www.scripteventos.net/torax2005
IV Congresso Gaúcho de Pneumologia e Tisiologia
Local: Hotel Serrano, Gramado/RS
Data: 11 a 14 de agosto de 2005
Secretaria: Plenarium Organização de Congressos LtdaTelefone: (51) 33118969 / 33119456
e-mail: plenar@terra.com.br
www.plenariumcongressos.com.br
VIII Congresso Mineiro de Pneumologia
e Cirurgia Torácica
Local: Associação Médica de Minas Gerais, BH/MG
Data: 25 a 28 de agosto de 2005
Informações: (31) 3213 3197
E-mail: somiti@mkm.com.br
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XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo/SP
Data: 11 a 14 de novembro de 2005
Secretaria: Cerne Consultoria de Eventos
Tel: (11) 3812-4845 Fax: (11) 3813-8136
E-mail: cerne@uol.com.br
Home Page: www.cernebrasil.com.br
INTERNACIONAIS
ATS 2005
Data: 20 a 25 de Maio de 2005
Local: San Diego, California/USA
Informações: www.thoracic.org
11th World Conference on Lung Cancer
Data: 03 a 06 de Julho de 2005
Local: Barcelona, Espanha
Informações: meetings@imedex.com
ERS 2005
Data: 17 a 21 de Setembro de 2005
Local: Copenhagen, Dinamarca
Informações: www.ersnet.org
CHEST 2005
Data: 29/10 a 03/11 de 2005
Local: Montreal, Canadá
Informações: www.chestnet.org

XXXIII Congresso Brasileiro
de Pneumologia e Tisiologia
1 a 5 de novembro de 2006 no Centro
de Convenções. Fortaleza - Ceará - Brasil
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