
Aberta temporada 2007 de cursos 
páginas 3 a 6

Edital para prova de Título
páginas 10 e 11

SBPT
Ano 6 - 2ª Edição - Março / Abril 2007



2 Boletim SBPT

Pneumosul, um exemplo a ser seguido

Editorial Antônio Carlos M. Lemos
Presidente da SBPT

A SBPT e suas afiliadas em todos os estados 
brasileiros, soma mais de três mil pneumo-
logistas. Desta forma temos uma força imen-
surável junto às socie-

dades médicas do Brasil, junto aos 
poderes públicos e junto à indústria 
farmacêutica. A cada ano nossos 
eventos de educação continuada 
são mais expressivos em número 
e em conteúdo, tanto nos cursos 
nacionais, e que são vários, como 
nos nossos congressos. Isto acon-
tece porque temos união nacional 
em torno dos nossos objetivos. Na 
maioria dos nossos eventos convi-
dados estrangeiros estão presentes 
nos brindando com suas experiên-
cias mas, também, observando as 
nossas dimensões científicas, nu-
méricas e organizacionais. Isto tem 
trazido respeito e consideração à 
SBPT por parte das principais so-
ciedades médicas internacionais. 

Assim, a palavra-chave é união, 
solidariedade, não a vaidade, para nos tornarmos cada 
vez mais forte. Refiro-me à necessidade de nos unirmos 
por região do Brasil e trabalhar no sentido de acabar com 
os congressos estaduais e construirmos os congressos re-
gionais. Até pouco tempo observava-se esta união ape-
nas nas regiões menos desenvolvidas, norte/nordeste e o 

centro-oeste, talvez pela necessidade de fortalecimento, 
onde tais congressos têm alcançado dimensão relevante, 
a exemplo do último Congresso Norte e Nordeste reali-

zado em Aracajú, com cerca de 700 
participantes e uma programação 
invejável. 

Durante o período de 29 de abril 
a 01 de maio último tive a opor-
tunidade de participar do Pneumo-
sul. Observei a pujança deste con-
gresso, a força que tiveram juntos 
a indústria, o excelente programa 
científico, mas sobretudo a união 
dos três estados sulinos em torno 
deste objetivo. O que presenciei 
só foi possível pela somatória das 
forças do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, nesta ocasião, 
representados por Rodney, Emílio 
e Paulo Teixeira que, juntos, deci-
diram realizar o Pneumosul na en-
cantadora cidade de Gramado, no 
outono, e tiveram a felicidade de 
escolher Ana Maria Menezes para 

a Presidência do Congresso. Nenhum senão, da festa de 
abertura ao conteúdo científico, tudo aconteceu de forma 
muito especial e confortável. Assim, estão de parabéns, 
todos, da SBPT às regionais afiliados dos estados suli-
nos. Que o Pneumosul frutifique dando exemplo para 
outras regiões do nosso País continental.

"A palavra chave é 
união, solidariedade, 
não a vaidade, para 
nos tornarmos cada 
vez mais forte. Refiro-
me à necessidade de 
nos unirmos por região 
do Brasil e trabalhar no 
sentido de acabar com 
os congressos estaduais 
e construirmos os con-
gressos regionais"
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Aberta Temporada de Eventos SBPT 2007

Uma das propostas da atual gestão, o foco na 
capacitação profissional será uma das mo-
las mestras da SBPT em 2007. Para atender 
essa demanda, a diretoria estipulou um pla-

nejamento estratégico que privilegia a realização de 
eventos (cursos, palestras e seminários) mais técnicos 
e aperfeiçoados, além de uma grade de programação 
diversificada.
Outra forma de se atingir o objetivo será através do 

incremento do intercâmbio com as principais insti-
tuições médicas mundiais e o aumento na participa-
ção de eventos internacionais. Dessa forma, explica o 
presidente da SBPT, Doutor Antônio Carlos Lemos, será 
possível ampliar nosso leque de atuação. “Participan-
do desses eventos internacionais trazemos a expertise 
da concepção, projeto e funcionamento de um grande 
congresso. Fora isso, fazemos contatos e projetamos o 
nome da SBPT em âmbito internacional”, afirma.
Essa projeção, conclui ele, é fundamental para parti-

cipação de nomes de peso da pneumologia mundial em 
eventos no Brasil. 

DIP - As atividades acadêmicas da SBPT em 2007 co-
meçaram em março com a realização em São Paulo do 
VI Curso Nacional de Doenças Intersticiais. O evento 
aconteceu nos dias 16 e 17, no Hospital do Servidor do 
Estado de São Paulo, e contou a presença de 234 profis-
sionais ligados à área médica.
O curso teve como tema central as doenças inters-

ticiais fibrosantes e como convidado internacional o 
Doutor Kevin Leslie, patologista da Clínica Mayo, em 
Scottsdale/EUA. O palestrante foi bastante elogiado pe-
los participantes, que consideraram as apresentações de 
excelente conteúdo técnico. 
Admiração recíproca, o Doutor Kevin Leslie destacou 

o bom nível e a interatividade do público e se mostrou 
surpreso pela grande quantidade de participantes. No 
final, disse que espera voltar ao Brasil para partici-
par do próximo Congresso Brasileiro de Pneumologia 
e Tisiologia, que será reazliado em 2008, no Distrito 
Federal.

Na avaliação do Doutor Carlos 
Alberto de Castro Pereira, pre-
sidente da Comissão de Doenças 
Pulmonares Intersticiais da SBPT, 
o evento atingiu os objetivos esti-
pulados. Segundo ele, o feed-back 
foi muito positivo. Ele destacou 
as discussões dos casos que, 
repetindo o formato dos anos 
anteriores, mesclaram clíni-
cos, patologistas, radiologis-
tas e pneumologistas.
Doutor Pereira adianta que 

os planos para o próximo 
evento, em 2009, já começa-
ram a ser delineados e que o 
tema central deverá ser ba-
seado em Sarcoidose.
Quanto ao convite para participação do Doutor Kevin 

no Congresso Brasileiro, Doutor Pereira explica que o 
assunto não é de sua alçada. “Isso é a Comissão Orga-
nizadora do Congresso Brasileiro que vai decidir. Mas, 
sem dúvida, seria um bom nome”, diz.

Doutor Carlos Alberto de Castro 
Pereira, coordenador da Comis-
são de Doenças Intersticiais Pul-
monares da SBPT

Participantes ficaram atentos à apresentação do Dr. Kevin Les-
lie. Patologista americano causou boa impressão do público que 
elogiou também o alto nível das discussões dos casos clínicos

Eventos
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REGIONAL CIDADES DATA COORDENADOR

Associação Catarinense de
Pneumologia e Tisiologia

Florianópolis 27 e 28/07 Dra. Leila Marques

Sociedade Paulista 
de Pneumologia

Campinas 31/08 e 01/09
Dra. Mônica Corsos Pereira 

e Dr. Ricardo Kalaf

Sociedade Brasiliense de 
Doenças Torácicas

Brasília 28 e 29/09 Dr. João Daniel Bringel Rego

Imagem SBPT 2007

Eventos

PEC – A edição 2007 do Programa de Educação Conti-
nuada (PEC) da SBPT teve início nos dias 4 e 5 de maio. 
O evento foi realizado em Goiânia (GO) e abordou os se-
guintes temas: DPOC e HAP. 
A grade  com a programação já está fechada e doze cida-

des foram relacionadas para promover o PEC neste ano.
O PEC é um dos principais eventos oferecidos pela SBPT. 

Segundo os participantes, a boa repercussão é atribuída 
à atualidade da programação e a alta qualidade das dis-
cussões e dos temas apresentados. Cada evento reúne em 
média cerca de 120 profissionais ligados à área da saúde, 
dentre pneumologistas, clínicos gerais, cirurgiões toráci-
cos, pediatras e geriatras. 
A SBPT também promove neste ano, a partir do segundo 

semestre, o Curso de Imagem. Três cidades vão receber o 
evento em 2007: Florianópolis, Campinas e Brasília.
Confira no box abaixo e na página ao lado a programa 

do Curso de Imagem e do PEC em 2007.

Tórax – No período de 20 a 24 de março, a cidade de 
Porto de Galinhas, em Pernambuco, sediou o mais im-
portante evento em nível mundial em cirurgia torácica. 
Realizados em conjunto, o XV Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Torácica (TÓRAX 2007) e o 7th Internacional 
Symposium on Sympathetic Surgery (ISSS) reuniram 
mais de 400 participantes, sendo 54 internacionais, re-
presentando mais de 20 países, configurando o maior 
público internacional alcançado nos eventos da Socie-

dade Brasileira de Cirurgia Torácica 
(SBCT). No total, foram apresenta-
dos aproximadamente 48 temas li-
vres e 154 Posters. Os participantes 
estrangeiros elogiaram o nível científico dos trabalhos 
apresentados e “o resultado do congresso reflete a par-
ticipação de todos que compareceram, que apresenta-
ram trabalhos, que participaram dos debates, que foram 
nossos patrocinadores, do apoio dado pela Diretoria da 
SBCT. Fomos apenas os vetores para concretizar a von-
tade de todos”, afirmou o presidente do Congresso, Dou-
tor Mario Gesteira Costa. 
Durante o evento também foi realizada a Assembléia 

Geral da SBCT e a eleição que reelegeu o Doutor José de 
Jesus Peixoto Camargo para o comando da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Torácica no biênio 2007-2009.

Reeleito, Dr. José de Jesus Peixoto Camar-
go (no púlpito) segue como presidente da 
SBPT até 2009. Na foto menor, o presidente 
do TÓRAX 2007, Dr. Mario Gesteira Costa
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REGIONAL CIDADES DATA COORDENADOR TEMA

Sociedade Goiana de
Pneumologia e Tisiologia

Goiânia/GO 04 e 05/05
Dra. Karla Cristina M. A. Curado

karantes@amil.com.br
Tromboembolismo 

Pulmonar, DPOC e HAP

Sociedade Amazonense de 
Pneumologia e Cirurgia Torácica

Manaus/AM 11 e 12/05
Dr. Fernando Luiz Westphal

f.l.westphal@uol.com.br 
Tel (92) 91525633

Câncer e 
Cirurgia Torácica

Sociedade Piauiense de
Pneumologia e Tisiologia

Teresina/PI
Hospital São Marcos

11 e 12/05
Dr. João Moura Fé

joaomfe@yahoo.com.br 
jmourafe@saomarcos.org.br

Câncer + Infecção

Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia do Rio de Janeiro

Cabo Frio/RJ 15 e 16/06
Dra. Anete Nolasco

aneteamoriin@yahoo.com.br
sopterj@rjnet.com.br

Asma, HAP e sono

Sociedade Paraense de
Pneumologia e Tisiologia

Belém/PA 22 e 23/06
Dra. Lúcia Helena M. Sales
lucia.sales@terra.com.br

Infecção e HAP/TEP

Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia do Rio Grande do Sul

Porto Alegre/RS
AMRIGS 

Associação Médica do RS 
Av. Ipiranga, 5311 
Bairro Partenon 

Inf/inscr: (51) 33842889

13 e 14/07
Dr. César Augusto Espina 

espin@terra.com.br 
sptrs@terra.com.br

Tuberculose

Sociedade Baiana de 
Pneumologia

Feira de Santana/BA 20 e 21/07
Guilhardo Fontes

spba@terra.com.br
Asma e DPOC

Sociedade de Pneumologia
do Espírito Santo

Vitória/ES
Auditório do Centro de Ensino e 
Pesquisa CEPES-CIAS/UNIMED

Av. Leitão da Silva nº2311 
Itararé

Fone: (27) 3335-5330
cepes@unimedvx.com.br

27 e 28/07
Dr. Carlos Alberto G. dos Santos

majeski.vix@terra.com.br
Câncer e Tosse Crônica

Sociedade Paranaense de
Tisiologia e Doenças Torácicas

Curitiba/PR 03 e 04/08
Associação Médica do Paraná
Dr. Rodney Luiz Frare e Silva
rodneyfrare@brturbo.com.br

Distúrbios do Sono
e HAP

Sociedade Norte-rio-grandense 
de Pneumologia e Tisiologia

Natal/RN 17 e 18/08
Dr. Francisco Elmano M. Souza

elmano@hcnatal.com.br
Asma, DPOC e 

Doenças Intersticiais

Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia do Mato Grosso

Cuiabá
Auditório da Unimed

14 e 15/09
Dra. Ayrdes Benedita Pivetta

ayrdes@cpd.ufmt.br

Distúrbios Respiratórios
do Sono e 

Pneumonias Bacterianas

Sociedade Sergipana de 
Pneumologia e Tisiologia

Aracaju/SE
Sociedade Médica de Sergipe
R. Guilhermínio Rezende 426 

Bairro São José
Fone:(79)32119357/32116855 

Contatos: Aloísio e Clarissa

28 e 29/09
Dr. Saulo Maia Davila Melo

smaia@infonet.com.br
Pneumonia e Micose

PEC SBPT 2007
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Atualização em São Paulo
Pulmão financeiro do País, São Paulo sediou nos dias 19, 20 e 21 de abril o 

VIII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia. Organizado pela SBPT, 
o evento, que valeu 10 pontos para a Certificação de Atualização Profissio-
nal, é um dos mais importantes e concorridos da grade anual da Sociedade.
O curso deste ano contou com a participação de 375 profissionais li-

gados à área da saúde, que assistiram e participaram na forma in-
terativa das 42 exposições dos mais variados te-
mas de interesse em Pneumologia, proferidas por 
pneumologistas de diferentes regiões brasileiras. 
O número expressivo de inscritos reflete o empenho de 
toda a Diretoria da SBPT para que o Curso Nacional de 
Atualização cumpra a função de capacitar o sócio pneu-
mologista, atualizando-o e preparando-o para a prova de 
título de especialista da SBPT. “Vimos com grande satis-
fação o resultado alcançado no VIII CNAPT. Tivemos um 
público recorde, o que demonstra o interesse crescente 
das pessoas em participar de Cursos como esse”, afirma 
o Doutor Luiz Carlos Sell, diretor Científico da SBPT e 
coordenador do evento.
Ao final das atividades, foi aplicado um questionário 

com o intuito de aprimorar a edição do próximo ano e 
também conhecer melhor o público participante. 
A pesquisa identificou que 25% dos inscritos participaram 

pela primeira vez do Curso. Outros 20% já estiveram em 
pelo menos cinco das oito edições. Dois em cada três parti-
cipantes classificaram como excelente ou bom o 
nível dos palestrantes.
Com relação à infra-estrutura, alguns partici-

pantes registraram descontentamento com local 
de realização do evento. Segundo eles, o fato de 
se tratar de um hospital público, com movimen-
tação própria de pacientes e funcionários, trou-
xe congestionamentos nos elevadores e no local 
onde foram servidos os coffee-breaks. 
A Diretoria está considerando o assunto e no 

futuro novo local será escolhido, tendo em vista 
o conforto dos participantes, que também su-
geriram nas respostas uma abordagem maior 
em temas como Tuberculose, Pneumopediatria 
e Aids e Pulmão.

Curso Nacional de 
Atualização em Pneumologia

19 a 21 de abril de 2007
São Paulo - SP8 Vale

Certifi
cação

de Atualização 

Profission
al

10 pontos8ºº

Na foto acima, o coordenador do VIII CNAP, Dr. Luiz Carlos Sell 
(de terno escuro) acompanhando o evento. Abaixo, registro da pre-
sença maciça dos participantes
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Eventos

Qual a expectativa para realização do congresso?

Dr. Renato - A expectativa é a de realizar um congresso 
de altíssimo nível científico com a participação de reno-
mados pneumologistas nacionais e internacionais, e de 
proporcionar aos colegas de todo o Brasil uma oportuni-
dade ímpar de confraternização e de conhecimento.
Para isto contamos com a colaboração preciosa dos co-

legas das Comissões Organizadora e Cientifica.

Quais os principais desafios?

Dr. Renato - A composição 
das diversas grades de pro-
gramação foi um grande desa-
fio para a Comissão Organiza-
dora. Equacionar e equilibrar 
os temas foi como montar um 
intrincado quebra-cabeça. Es-
peramos que todos fiquem sa-
tisfeitos com o resultado.
Outro ponto interessante 

foi estruturar uma estrutura 
logística local que agrade o 
maior número possível de participantes. 

Existe uma preocupação especial, ou um planejamento 
diferenciado, pelo fato desse congresso englobar vários 
eventos?

Dr. Renato - Claro. Justamente por se tratar de três 
congressos nacionais – Asma, DPOC e Tabagismo – e 
um regional, foi necessário um planejamento científi-
co específico para cada um, com as diversas comissões 
trabalhando para o equilíbrio de temas e conferencistas 
dentro da mesma área de interesse.

No que se basearão as principais discussões?

Dr. Renato - As principais discussões estarão focadas 
em novas estratégias de abordagem e manejo das res-
pectivas doenças, assim como uma revisão profunda das 
publicações atuais.

Os principais nomes da pneumologia nacional e mun-
dial estarão presentes em BH. Qual é a importância de 
momento para Pneumologia brasileira?

Dr. Renato - É preciso des-
tacar no evento a presença 
dos Doutores Sanjay Sethi 
/EUA – atualmente uma as 
maiores autoridades mun-
diais em infecções na DPOC 
–, Louis-Philippe Boulet/Ca-
nadá – grande estudioso e 
pesquisador de Asma –, e 
Rodr iguez-Roisin/Espanha 
– autor de vários artigos so-
bre DPOC e Asma. 
Também teremos um gran-

de nome em nível internacional na área de Tabagismo, 
que estamos acertando os últimos detalhes.
É importante ressaltar que a presença de todos esses 

ilustres profissionais, estrangeiros e brasileiros, re-
presenta uma ocasião imperdível para fazermos uma 
profunda imersão no que há de mais atual no conhe-
cimento científico nas respectivas áreas de desenvol-
vimento.
Isso tudo aliado a um momento de confraternização, 

de entrosamento e de reencontro.
Será um grande prazer recebermos em nossa casa 

amigos pneumologistas.

Belo Horizonte sediará, de 22 a 25 de agosto de 2007, os Congressos Brasileiros de 
Asma, DPOC e Tabagismo. O evento, realizado em conjunto e promovido pela SBPT, reu-
nirá especialistas em pneumologia e profissionais de saúde ligados às áreas de Asma, 
DPOC, Tabagismo, Cirurgia do Tórax e Pneumologia Pediátrica de todo o Brasil.
Na entrevista abaixo, o presidente do Congresso Doutor Renato Maciel fala sobre as 

expectativas e o desafio que representa coordenar um evento desse porte. 
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Artigo

A SBPT está preparando uma grande mobilização 
para marcar o Dia Mundial sem Tabaco, cele-
brado em 31 de maio, promovendo junto com 
as Sociedades Estaduais ações de esclarecimento 

sobre os males do tabagismo. 
Convenção-Quadro - A SBPT esteve presente na audiência 
pública realizada na sede da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), em Brasília, em março. Na oportunida-
de, a SBPT foi representada pelo Doutor Celso Antônio Ro-
drigues da Silva, membro da Comissão de Tabagismo do 
SBPT, que deixou claro que as entidades médicas brasilei-
ras (AMB, CFM e SBPT) estão acompanhando o andamento 
da Convenção-Quadro para o controle do tabaco, desde seu 
início e que estão de acordo com o conteúdo do tratado in-
ternacional. “Participaram representantes de todas as Amé-
ricas, bem como, de vários países asiáticos, africanos, dentre 
outros, e nós também marcamos presença nesta primeira 
reunião do grupo de estudos ad hoc da Convenção-Quadro 
para o Controle do Tabaco sobre Alternativas Agrícolas à 
Produção do Fumo”, afirma.
Fechando o Cerco – A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA) colocou em Consulta Pública uma proposta 
que pretende regulamentar o funcionamento das salas des-
tinadas exclusivamente para o uso de cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos e outros produtos derivados do tabaco.
Atualmente, o uso desses produtos só é permitido em áreas 

ao ar livre ou em ambientes coletivos destinados exclusiva-
mente a essa finalidade. Com o novo regulamento, deverão 
ser obedecidos requisitos mínimos para o funcionamento 
dessas salas exclusivas para fumar.
A Consulta Pública nº 29 pode ser acessada no endereço 

eletrônico: http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/
CP%5B18050-1-0%5D.PDF. Críticas ou sugestões podem 
ser encaminhadas, pelo Fórum da Anvisa, no http://www.
anvisa.gov.br/scriptsweb/consulta_publica/forum.asp?co_
seq_documento=18050, ou para o e-mail controle.tabaco@
anvisa.gov.br, com a designação do assunto “salas exclusi-
vas para fumar”. As contribuições também serão recebidas 
por escrito, para o seguinte endereço: Gerência de Produtos 
Derivados do Tabaco/ ANVISA, Praça Mauá nº 7, 19º andar, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20081-705 ou Fax (021) 32323588.

É proibido Fumar!

A SBPT no combate à TB
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT) fez um alerta no Dia Internacional de Combate à 
Tuberculose: os pacientes no Brasil estão abandonando 
o tratamento antes do fim do tratamento e da cura de-
finitiva. 
De acordo com cálculos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a Tuberculose mata 
cerca de seis mil pessoas no Brasil e que esta-
mos entre os 22 países que concentram 80% 
dos casos de TB no mundo. Estima-se que um 
terço da população brasileira também esteja 
infectada pelo bacilo da TB e os dados indi-
cam a ocorrência de 116 mil casos da doença 
por ano no Brasil, dos quais são notificados 
aproximadamente 90 mil. Ou seja, 26 mil ca-
sos não são diagnosticados por falta de acesso 
ao sistema de saúde ou por falha de diagnósti-
co. O Brasil é o 14º em número de casos. O percentual de 
abandono do tratamento está em torno de 12% no país, 
chegando a 30% em algumas regiões metropolitanas.
O alerta da SBPT repercutiu nos principais veículos de 

comunicação do Brasil. À Agência Estado, o presidente 
da SBPT disse que o País convive com uma boa parcela 
da população vivendo em favelas e áreas de risco, sem 
acesso aos serviços de saneamento básico, e que uma al-
ternativa para melhorar o quadro da doença é a criação 
de novos centros de referência, capazes de, num curto 
espaço de tempo, diagnosticar a tuberculose por meio 
de testes de cultura que identifiquem as microbactérias. 
“Hoje, para saber se é tuberculose leva-se 40 dias. Para 
saber o perfil de resistência do vírus são mais 40 dias. 
Esse indivíduo poderá ser diagnosticado num primeiro 
momento, mas ser resistente ao tratamento e espalhar esse 
vírus resistente. O Ministério da Saúde deve reforçar essa 
rede. É um investimento estratégico”, argumenta Lemos. 
Em entrevista veiculada no Jornal Nacional, da Rede 

Globo de Televisão, no dia da campanha, 24 de março, 
a Doutora Margareth Dalcolmo (foto) explicou que “a tu-
berculose não é uma doença da qual se possa pensar em 
eliminação nos próximos anos. Pensamos no controle da 
doença. Controlar uma doença significa diagnosticar de 
maneira adequada, tratá-la de maneira apropriada pelo 
tempo recomendando”, aponta a especialista, que integra 
a Comissão de Tuberculose da SBPT.



Março/Abril 2007 �

Atualidades

Por que um fórum de ensino em pneumologia?

Dr. Menna - Historicamente, a SBPT tem se preocupado 
com a educação médica continuada. Menos com o exercí-
cio profissional. E quase nada com o processo formativo 
de pneumologistas. Mesmo que o principal instrumento 
da formação de especialistas seja a residência médica, 
que é regulamentada pela Comissão Nacional de Resi-
dência Médica (CNRM), pensamos que a SBPT não deva 
se omitir em participar do processo, da forma possível. 
E este parece ser um bom momento, pelas dificuldades 
que a medicina brasileira está enfrentando. O fórum vem 
para qualificar e defender o processo formativo funda-
mental em pneumologia.

O fórum será focado exclusivamente sobre a residência 
médica (RM) em pneumologia?

Dr. Menna - Não, será principalmente sobre RM em pneu-
mologia, mas abordará outras modalidades de formação, 
como os cursos de especialização e os estágios em hospitais 
de referência. Ademais, haverá um grupo que estudará a 
situação atual dos conteúdos de pneumologia nos cursos de 
graduação, mesmo que esta seja uma área de difícil parti-
cipação da SBPT. A pós-graduação stricto sensu não será 
abordada, por não corresponder à natureza do fórum.

As áreas de atuação serão discutidas?

Dr. Menna - Este é um tema interessante, que preten-
demos incluir no fórum. Algumas comissões de depar-
tamentos da SBPT aspiram a criação de áreas de atuação 
correspondentes, não só para proporcionar maior capa-
citação através da RM e outras instituições formadoras, 
como para delimitar campos de atuação médica. 

Como o fórum será desenvolvido?

Dr. Menna - Já iniciamos uma avaliação preliminar 
da situação atual dos programas de RM em pneumo-
logia, através de um questionário de levantamento 
de informações enviado para cerca de 60 programas 
reconhecidos pela CNRM (esperamos atualização da 
CNRM neste sentido). Os dados recolhidos servirão 
de base para discussões. Teremos algumas apresen-
tações por autoridades da área da RM e do exercício 
profissional, e uma exposição da realidade atual nos 
programas de RM. Após, os preceptores ou chefes dos 
principais serviços de pneumologia, selecionados por 
região, constituirão grupos de trabalhos/discussão 
para as abordagens dos problemas da RM e dos cursos 
de especialização. Outros grupos de trabalho pontuais, 
alguns decididos no próprio fórum, abordarão temas 
específicos. Após o tempo da discussão, os relatórios 
produzidos serão apresentados em uma reunião plená-
ria. Ao final, um grupo de sistematização apresentará 
o resultado do fórum, com o resultado das avaliações e 
as propostas. Mas esta programação não está fechada, 
e aceitamos sugestões. 
Vale referir que o fórum estará aberto a todos os pre-

ceptores de programa de RM e cursos de especializa-
ção, mas só poderemos convidar alguns representan-
tes de cada região por questão de custos. Ademais, os 
coordenadores de comissões científicas e departamen-
to da SBPT também participarão.

Quando será realizado o fórum?

Dr. Menna - Marcamos inicialmente a data de 28 de 
julho, em São Paulo, onde se concentra o maior núme-
ro de programas de RM em pneumologia.

A preocupação com o processo de formação dos pneumologistas será uma das vertentes 
dessa atual Diretoria, que está organizando um Fórum de Ensino no dia 28 de julho, em 
São Paulo, para dentre outros pontos, estudar a situação atual dos conteúdos de pneu-
mologia nos cursos de graduação.
Para falar sobre o assunto, o Boletim da SBPT conversou com o diretor de ensino e 

exercício profissional da SBPT, Dr. Sérgio Saldanha Menna Barreto.
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Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT

Concurso para Obtenção do Título de Especialista em Pneumologia da SBPT

EDITAL 2007

DATA DA PROVA: 22/08/2007

HORÁRIO: 13h00 às 18h00

LOCAL: HOTEL OURO MINAS – Belo Horizonte - MG

INSCRIÇÕES: 01/04/2007 A 22/07/2007

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Para inscreverem-se no concurso para obtenção do Título de Especialista em Pneumologia, os candidatos deverão 
satisfazer aos seguintes pré-requisitos:

1. ter no mínimo 2 anos de formado;
2. ter registro definitivo no CRM de seus respectivos Estados;
3. ter completado residência médica em Pneumologia em programa reconhecido pelo MEC; ou
4. ser portador do título de Mestre, ou de Doutor, ou de Livre-Docente em Pneumologia; ou
5. ter completado curso de especialização em Pneumologia reconhecido pela SBPT; ou
6. ter completado estágio em Pneumologia reconhecido pela SBPT; ou
7. ter exercido regularmente a especialidade pelo menos durante os últimos 5 anos, com documentação 

comprobatória oficial, original ou cópia autenticada, das instituições correspondentes.

DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Para a efetivação da inscrição, os candidatos deverão:

pagar o valor da inscrição, conforme segue:
Sócios quite SBPT: R$ 300,00
Sócios quite  AMB: R$300,00
Não-sócios: R$ 600,00
anexar as respectivas cópias de comprovação dos itens 3 a 6 dos pré-requisitos acima;
enviar, preenchida, a Ficha de Inscrição, em anexo, juntamente com toda a documentação para a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia: SEPS 714/914 - Bloco E - Sala 222 – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70390-145.

Observações:
A documentação apresentada não será devolvida aos candidatos.
Não haverá devolução do valor pago.
Não serão aceitas inscrições condicionais nem extemporâneas.

DA COMISSÃO JULGADORA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA

A Comissão Julgadora do Título de Especialista será constituída pelos seguintes membros da SBPT: Dr. Sérgio 
Saldanha Menna Barreto, Dr. José Miguel Chatkin, Dr. Augusto Manoel de Carvalho Farias, Dra. Clarice Guimarães 
Freitas e Dr. Jairo Sponholz Araújo. 
As decisões da Comissão Julgadora têm caráter definitivo.

DO CONCURSO

O concurso para obtenção do Título de Especialista da SBPT constará de 2 partes: prova objetiva e análise do currículo.

A prova objetiva constará de questões de múltipla escolha, a serem respondidas em até 4 horas. A nota da prova 
corresponderá ao percentual de acertos e será atribuída na escala de 0 a 10. O gabarito da prova será divulgado no site 
www.sbpt.org.br em até 24 horas após o término da mesma. O programa e a bibliografia constam do presente edital.
A análise do currículo considerará a formação posterior à graduação, conforme tabela constante deste edital, e 
resultará no acréscimo de até 2 pontos à nota da prova objetiva.

Nota de aprovação: serão aprovados no concurso os candidatos que obtiverem, somadas as duas partes do concurso, 
nota final igual ou superior a 7, sem indicação de classificação.
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Divulgação dos resultados: os candidatos serão informados do resultado do concurso através de ofício da SBPT 
em até 30 dias após a realização da prova.

Validade do Título:  o Título de Especialista em Pneumologia terá validade por 5 (cinco) anos, sendo renovável 
de acordo as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM.

DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A PROVA

1) Durante a realização da prova, não será permitido aos candidatos:
a) ausentar-se da sala de prova sem autorização;
b) comunicar-se com outro candidato verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
c) utilizar equipamento eletrônico de comunicação;
d) consultar livros, impressos ou similares.

2) Os candidatos deverão transcrever as respostas das questões da prova objetiva para a folha de respostas de 
leitura óptica, único documento válido para a correção. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade dos candidatos.

3) Concluída a prova, os candidatos deverão entregar ao fiscal da sala a folha de respostas e o caderno de 
questões. O último candidato de cada sala deverá acompanhar a entrega e o lacre do material de prova à 
Comissão do Concurso.

DO PROGRAMA
Anomalias da caixa torácica; Asma brônquica; Câncer de pulmão; Distúrbios respiratórios do sono; Doença pulmonar 
obstrutiva crônica; Doenças pleurais: derrames pleurais e pneumotórax; Doenças pulmonares intersticiais difusas; 
Emergências respiratórias; Fisiopatologia respiratória; Hipertensão arterial pulmonar e cor pulmonale; Infecções 
respiratórias bacterianas e virais; Insuficiência respiratória; Malformações congênitas pulmonares; Métodos 
diagnósticos em Pneumologia; Micobacterioses; Micoses pulmonares; Tumores Carcinóides; Condroadenoma, 
Carcinoma Adenoidocístico; Pneumopatias por imunodeficiências; Pneumopatias na infância: fibrose cística e 
infecções de repetição; Pneumopatias supurativas: bronquiectasias e abscesso de pulmão; Poluição e doenças 
ocupacionais pulmonares; Sarcoidose e outras doenças granulomatosas; Síndromes pulmonares eosinofílicas; 
Tabagismo; Transplante pulmonar; Trauma torácico; Tromboembolismo venoso; Vasculites pulmonares

ANÁLISE DO CURRÍCULO

TIPO DE FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA PONTUAÇÃO MÁXIMA

Residência Médica em Pneumologia* e Doutorado em Pneumologia  2,0

Residência Médica em Pneumologia* e Mestrado em Medicina 1,5

Residência Médica em Pneumologia* 1,0

Curso de Especialização ou estágio em Pneumologia**
a 2.880 horas
a 1.440 horas

0,8
0,6

Exercício da Pneumologia, mínimo 5 (cinco) anos*** 0,2

* Residência Médica em Pneumologia reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica
** Reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
*** Pontuação por período de  5 anos ,  máximo de 0,6 pontos.

≥
≥
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Notas

Anuidade

A SBPT está encaminhando aos associados o Boleto de 
Cobrança referente à Anuidade 2007. O valor foi manti-
do em R$ 210 (duzentos e dez reais). Para os sócios das 
sociedades estaduais que aderiram à Cobrança Unificada 
(Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe), será acresci-
do o valor de R$ 80 (oitenta reais) que será repassado as 
respectivas estaduais em julho, após o processamento das 
cobranças. Sócios residentes pagam 50% desses valores.
A Secretaria da SBPT montou também uma grade de pa-

gamento (abaixo), com o objetivo de oferecer descontos 
para os associados. 
O Boleto Bancário que poderá ser pago em QUALQUER 

agência bancária até 31/05/2006, após esta data somente 
nas Agências do Banco Bradesco. Também em anexo For-
mulário de Autorização para pagamento através de Cartão 
de Crédito (VISA, DINNERS, MASTERCARD) e Formulário 
para Débito Automático em Conta Corrente. Caso optem 
pelo pagamento através do Cartão ou Débito Automático, 
enviar formulário através do fax 0800616218 ramal 201, 
respeitando as datas e valores do Boleto. 
A SBPT disponibiliza uma série de vantagens para seus 

associados. Ser associado à SBPT significa ter acesso 
privilegiado às informações disponibilizadas no site da 
SBPT, nos Consensos, no Jornal Brasileiro de Pneumo-
logia e no Boletim da SBPT. Outra vantagem são os des-
contos oferecidos nos eventos promovidos pela SBPT. A 
cada ano, são mais de 20 oportunidades de atualização, 
imprescindíveis para manutenção do Título de Especia-
lista. É importante ressaltar que a SBPT foi criada com 
o objetivo de congregar e defender seus interesses dos 
profissionais da Pneumologia. E assim tem sido feito. A 
SBPT tem participado ativamente das reuniões com en-
tidades como o Ministério da Saúde, Associação Médica 
Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina (CFM), 
no intuito de normatizar o exercício da medicina e da 
Pneumologia em nosso País.

Pneumologista à frente do CFM

Tomou posse no dia 11 de abril a nova Diretoria do 
Conselho Federal de Medicina (CFM). A cerimônia, que 
reconduziu o pneumologista Édson de Oliveira Andrade 
ao comando da entidade, foi realizada no auditório Ne-
reu Ramos, da Câmara dos Deputados, e contou com a 
presença do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
do secretário de saúde do Distrito Federal, José Geraldo 
Maciel, dos presidentes da Associação Médica Brasileira, 
José Luiz Gomes do Amaral, e da Federação Nacional 
dos Médicos, Eduardo Santana, além do presidente da 
Frente Parlamentar da Saúde, Rafael Guerra, de senado-
res, deputados e lideranças médicas de vários estados.
Em seu discurso, Doutor Édson lembrou que o Conse-

lho vem assumindo responsabilidade única com entida-
des como AMB e Fenam, e que apesar de o Brasil não ter 
a medicina mais avançada do mundo possui uma saúde 
memorável. “Já avançamos muito, mas nosso SUS preci-
sa de mais atenção. Nosso Sistema de Saúde nunca ficará 
pronto, sempre precisará de esforços”, disse. O presidente 
destacou, ainda, que saúde se faz com todos os profissio-
nais. “Não existe um sistema que se desenvolva sem pro-
fissionais qualificados. É importante lembrar que saúde 
sem médico não existe”. Por fim, ressaltou a importância 
da regulamentação da profissão médica: “Não estamos 
aqui para nos colocar acima de nenhuma profissão. 
Temos peculiaridades, assim como qualquer profissio-

nal. Nem melhor, nem pior, 
apenas médicos. A popula-
ção tem que saber quem é o 
profissional para cobrar a sua 
função. A medicina precisa 
ter uma profissão regulamen-
tada”, defendeu o presidente. 
O ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, afirmou que 
pretende manter uma relação 
de parceria com os médicos 
pela atuação decisiva que têm 
para garantir uma assistência 
de qualidade aos cidadãos. “O 
Ministério estará de portas 
abertas às entidades médi-
cas”, ressaltou Temporão.

DATAS SIMPLES UNIFICADA

Até 31/05/07 R$ 210 R$ 290

 De 01/06/07 até 31/07/07 R$ 230 R$ 320

 De 01/08/07 até 30/09/07 R$ 250 R$ 350
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Presidente do XXXIV Congresso da SBPT
Carlos Alberto de Assis Viegas - DF
pneumo@unb.br

Presidente do Conselho Deliberativo
Mauro Zamboni - RJ
mauro.zamboni@gmail.com

Diretor Responsável pelo Boletim SBPT
Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Jornalista Responsável
Eduardo Soares
RP DF 02.283-JP

Secretaria da Sociedade
SEPS 714/914, Bloco E, salas 220/223
CEP: 70390 -145 – Brasília - DF
Telefone: 0800 616218
www.sbpt.org.br / sbpt@sbpt.org.br

Expediente

Fala Pneumologista
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Luiz Fernando Ferreira Pereira
Diretor de Divulgação e Defesa Profissional

Fala, Pneumologista
Após um pequeno atraso, para os últimos ajustes técnicos, o novo site da SBPT 

(www.sbpt.org.br) entrou no ar em abril com muitas novidades.
As mudanças poderão ser percebidas já na página inicial. A nova programação vi-

sual, de acordo com o Doutor Luiz Fernando Ferreira Pereira, diretor de Divulgação 
e Defesa Profissional da SBPT e responsável pela área, tornou o site mais ágil e com 
navegação mais fácil. “O objetivo da mudança é tornar o site um portal referência 
em doenças respiratórias e oferecer a maior quantidade possível de informações 
para os visitantes que acessarem o endereço”, diz o Diretor.
Ainda segundo Doutor Luiz Fernando, as principais mudanças estão na concepção 

estrutural do site, que passa a interagir de forma mais consiste com o público. “Ele 
disponibilizará artigos de brasileiros publicados no exterior, casos clínicos, temas em 
revisão, banco de teses, aula em destaque e Simpósios on-line, além de veicular opor-
tunidades de empregos, possibilitar o pagamento on-line das anuidades e efetuar inscrições para os eventos da SBPT”, 
relaciona. “As inscrições e o envio de trabalhos para o Congresso de Asma já podem ser feitos via site”, avisa.
Na opinião dele, um dos maiores avanços é a criação de páginas específicas para cada Comissão, Departamento e 

sociedades estaduais. “Será uma oportunidade para aquelas estaduais que dispõem dessa importante ferramenta de 
comunicação direta com seus associados”.
A segunda fase do projeto de modernização começa a ser implantada a partir de julho. A idéia dos coordenadores 

é disponibilizar no site conteúdo audiovisual de aulas e congressos da SBPT. Também será possível fazer consultas 
e alterações no cadastro de associados. Nessa etapa, o planejamento prevê ainda a conclusão do espaço direcionado 
para o público leigo, que está sendo montado em linguagem simples e de fácil entendimento para aqueles que bus-
cam informações sobre as doenças do aparelho respiratório, além de exames, tratamentos, localização de médicos, 
dicas de saúde e prevenção. Doutor Luiz Fernando lembra, porém, que a fase de testes não terminou e que algumas 
mudanças podem ocorrer. “Nesta fase é importante que o associados acesse o site, faça críticas e sugestões. O sucesso 
dependerá da participação de todos os sócios!”, conclui.
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Agenda

Evento Data Local Organização/
Informações 

XII Congresso Norte-Nordeste 
de Pneumologia 06 a 08 de junho

Centro de Convenções 
Gov. Pedro Neiva de 
Santana - São Luis/MA

Sacada Eventos
(98) 3268.4147/4176

V Congresso Centro-Oeste de Pneumologia 28 a 30 de junho
Hotel Blue Tree Park,
Brasília/DF

Ideal Eventos 
Tel: (61) 3468.6655

VI Congresso Brasileiro de Asma
II Congressos Brasileiros de DPOC e Tabagismo
XI Congresso Mineiro de Pneumologia 
e Cirurgia de Tórax 

22 a 25 de agosto
Hotel Ouro Minas, 
Belo Horizonte/MG

Secretaria da SBPT e 
Rhodes Eventos
(31) 3227.8544

XI Congresso Médico de Pneumologia 
e Tisiologia do Rio de Janeiro 11 a 13 de outubro Hotel Glória/RJ

Método Eventos
(21) 2548.5141

XII Congresso Paulista de Pneumologia
e Tisiologia 

15 a 18 
de novembro

Centro Fecomércio de 
Eventos

0800.171618 
infosppt@gmail.com

Evento Data Local Informações

ATS 2007 18 a 23 de maio San Francisco, CA/USA www.thoracic.org

World Asthma Meeting 22 a 25 de junho Estambul, Turquia www.wam2007.org

ERS 2007 15 a 19 de setembro Estocolmo, Suécia www.ersnet.org

CHEST 2007  20 a 25 de outubro Chicago, IL/USA www.chestnet.org

Eventos Internacionais

Eventos Nacionais


