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E D I T O R I A L
É Tempo de Arregaçar as Mangas
Temos pela frente longos meses de trabalho árduo. A SBPT cresce e se agiganta. O tempo é de profundas mudanças e na SBPT não
pode ser diferente. O lema é este: participação. O pressuposto para participação é maior espaço para todos, o que pressupõe um
novo modelo de liderança. A recém-estabelecida eleição para nossas Comissões revelou uma riqueza de idéias e projetos, nunca
antes recebidos. Com base nos planos estabelecidos pela Diretoria e pelas Comissões e Departamentos, o Projeto de Gestão para os
próximos dois anos está estabelecido. Pretendemos que a SBPT participe de projetos que se transformem em ações efetivas de saúde.
As áreas de asma, pneumonias, cessação de tabagismo, DPOC, tuberculose, função pulmonar e imagem serão privilegiadas em
cursos pelo país. Na asma o objetivo é conseguir a implantação pelo Ministério da Saúde, do plano nacional de asma (o que não se
conseguiu no atual governo, apesar de promessas). A disposição de muitos grupos e colegas para participar deste projeto é grande.
Em DPOC, os serviços de atendimento especializado, incluindo a reabilitação, devem ser ainda mais expandidos. A conscientização
sobre o tabagismo e sobre a função pulmonar em sintomáticos respiratórios e fumantes com mais de 45 anos de idade deverá ser
estimulada. O fornecimento de O2 para os pacientes pulmonar crônicos, já regulamentado, precisa ser efetivado. Os gastos com
pneumonias de comunidade são elevados, pelo grande número de internações. A disponibilidade de tratamento e a padronização
de critérios de internação podem reduzir drasticamente estes custos. Na área da tuberculose, os laços com o Ministério da Saúde
deverão ser estreitados, com maior participação da SBPT em diretrizes e programas. Cursos serão realizados, com o apoio do MS,
para alunos de medicina, sobre tuberculose.
O Departamento de Função Pulmonar irá promover diversos cursos pelo país. O controle de qualidade dos exames continua
sendo uma grande preocupação e selos de qualidade serão distribuídos. Cursos de Imagem serão feitos em determinados centros.
A discussão com as demais Sociedades de Especialidades no âmbito da AMB a respeito da revalidação do título de especialista
caminha rapidamente. A exigência do título para exercício da especialidade é realidade, e quem não possuir o título não poderá
proclamar-se especialista, e os convênios já estão se adaptando de acordo.
Nosso Departamento de Ensino pretende montar um curso básico de Pneumologia para as Faculdades de Medicina, disponível
em CD. Em 2004 um livro nacional de Pneumologia será editado pela SBPT, em papel e em CD, o que permitirá sua atualização
futura de maneira rápida. Os cursos anuais de Atualização e de Doenças Intersticiais serão mantidos.
O Congresso de 2004 será grande, como os anteriores. Nosso Jornal tem novo Editor, com novas e boas idéias. Uma nova Revista
da SBPT - Educação Continuada em forma de Discussão de Casos, será editada em 2003. Novos Consensos e programas de
educação em CD estão delineados.
Os congressos brasileiros de Cirurgia Torácica e Asma ocorrerão no primeiro semestre de 2003.
Enfim, as tarefas são muitas e exigem investimento, obtido graças às anuidades, lucros de Congressos e especialmente proveniente
dos parceiros da Indústria Farmacêutica, que não hesitaram em apoiar as muitas atividades da SBPT.
Somos 3000, os alvéolos 300 milhões em cada um de nós. Alguns alvéolos estão mais próximos, outros mais distantes, alguns
participam menos, outros mais da troca gasosa, mas todos trabalham ininterruptamente para um fim comum. Respiremos pela SBPT.
Carlos Alberto de Castro Pereira
Presidente da SBPT
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CONGRESSO

Castro Pereira; Dr. Alberto
Cukier; Presidente do XXXI
Congresso da SBPT e Regente do Chest no Brasil; Dra.
Clarice G. F. Santos; Secretária geral da SBPT; Dr. Laércio Valença; ex-presidente
da SBPT e governador do
Chest no Brasil; Dr. Silvio
Resente e Dr. Rogério
Xavier; governadores do
CHEST no Brasil. O Chest foi
representado pelo Presidente: Dr Udaya Prakash, o qual
tomou posse durante o Congresso, o Presidente anterior, Dr. Sydney Bramman,
Dr Paul Kvale, regente do Chest e o
admnistrador Alvin Laver. Foi acordado
que os membros da nossa Sociedade
continuarão recebendo a revista
“CHEST” on line além de notícias no nosso site sobre o funcionamento e o que
oferece a ACCP. Será intensificado o intercâmbio entre as Sociedades, iniciando em 2003 com a participação de um
ou mais professores estrangeiros, patrocinados pelo CHEST, no nosso curso de
atualização e no Congresso em 2004.
Foram apresentados trabalhos brasileiros em: Epidemiologia da Asma: Dr. Laércio Valença; Diagnóstico de pneumonias associadas à ventilação mecânica:

Dr. Ricardo Correa; Relação entre questionário de qualidade de vida SF-36 e
sintomas em pacientes submetidos a reabilitação cardiopulmonar; Dra. Andrea
Sette e Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira; Reabilitação e DPOC: Dras. Marli
Knorst e Daniela Chiesa.
Assim, a SBPT teve a oportunidade de
ser representada perante a ACCP e estreitar mais a parceria, como vem desempenhando frente a outras Sociedades internacionais, como a ATS, ERS e
mais recentemente também a SPP (Sociedade Portuguesa de Pneumologia).
Clarice G. F. Santos
Secretária Geral SBPT

XVIII Congresso Portugues de Pneumologia e II Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Santa Maria da Feira – Portugal
A SBPT teve expressiva participação com diversas palestras proferidas por conhecidos pneumologistas brasileiros. Alguns
colegas apresentaram trabalhos originais, com destaque para Ilma Paschoal e Eduardo Garcia.
A Dra. Maria João Marques Gomes recebeu a todos de maneira impecável.
Foi notável a cerimônia noturna onde foi recitado o Réquiem de Mozart em um mosteiro, precedido de homenagem aos mais
ilustres pneumologistas brasileiros e portugueses, já falecidos.
O Congresso aconteceu nas cercanias da cidade do Porto e apesar do frio e chuva o bom vinho (destaque para o branco
seco) aqueceu o coração de todos. Deveremos retribuir toda esta gentileza em 2004, por ocasião de nosso Congresso
Nacional em Salvador.
Carlos Alberto de Castro Pereira
Presidente da SBPT
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CHEST 2002
O Congresso, de 2 a 7 de novembro na
cidade de San Diego California, contou
com a presença de 25 pneumologistas
brasileiros e foi de alto nível científico. Nos
dois primeiros dias ocorreram os cursos
pré Congresso. Sempre acontece um curso interativo de revisão em pneumologia
com 60 questões baseadas em casos comentadas por professores renomados,
com correlação radiológica-patológica, e
outro semelhante em terapia intensiva. Um
curso de radiologia do tórax, enfatizando
desde o Rx simples de tórax, a TC de alta
resolução, até o PET scan e TC em 3D.
Geralmente há um curso de pneumologia
intervencionista onde se discute novas
aplicações diagnósticas e terapêuticas da
broncofibroscopia e as vantagens da
toracoscopia. Durante o congresso houve uma palestra inovadora sobre o mecanismo inflamatório do DPOC e novas perspectivas terapêuticas conferida pelo Dr
Peter Barnes. Ainda em abordagem do
DPOC merece destaque o Dr Bartholome
Celli, em Doenças Intersticiais, o Dr Marvin
Schwarz, em Hipertensão Pulmonar, Dr
Lewis Rubin, dentre outros. O programa é
bem abrangente, objetivo e com ênfase
na prática clinica.
Aconteceram reuniões entre as diretorias das Sociedades com a participação
do nosso Presidente Dr. Carlos Alberto de
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Congresso Brasileiro atinge objetivos
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que patrocinaram a presença de cinco

a discussão dos temas apresentados.

os dias 16 e 20 de outubro na capital
brasileira da pneumologia. Com a

palestrantes.
Na opinião do presidente da Comissão

A próxima edição do Congresso já está
marcada. Ela acontece em 2004, na capital

participação de mais de 2.200

Organizadora, Doutor Alberto Cukier, mais

brasileira do misticismo: Salvador. Depois,

congressistas, o XXXI Congresso

do que sucesso de público e crítica, o

em 2006, será a vez de Fortaleza sediar o

Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia,
realizado no Hotel Meliá discutiu temas

evento serviu para atender em cheio os
objetivos no campo político. Em alta, a

evento. Até lá.

atuais e as perspectivas para a

ligação com o Ministério da Saúde resultou

pneumologia no Brasil e no exterior. O

no envio de representantes para

sucesso do evento, que se tornou

participação dos pré-congressos.
A ação mais efetiva refere-se aos avanços

tradicional, pode ser avaliado já na
cerimônia de abertura, quando mais de
1.000 convidados estiveram presentes.

nas áreas de tratamento da asma e da
tuberculose.
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Entre eles, figuras de destaque no cenário
nacional, como o representante do
Ministro da Saúde, Dr. Neilton Araújo
de Oliveira, assessor especial da
Secretaria de Política de Saúde do MS, e
o secretário de Saúde do Estado de São
Paulo, Dr. José da Silva Guedes.
O Congresso deste ano trouxe ao Brasil
18 palestrantes internacionais, na maior
parte americanos. Considerados os
maiores expoentes na área, eles foram o
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As dependências do Hotel Gran Meliá
ficaram lotadas.

grande destaque do evento que

O evento deste ano apresentou novidades

apresentou

técnico

também na forma de apresentação dos

considerado muito bom, atendendo às
expectativas dos participantes.

trabalhos. Baseando-se nas fórmulas

um

nível

A vinda dos palestrantes estrangeiros

adotadas nos principais congressos
internacionais, a Comissão Organizadora

deve-se, em parte, às parcerias

instituiu uma norma para exposição dos

conquistadas
com
organismos
internacionais, como ATS e ACCP- Chest,

trabalhos encaminhados, dividindo-os em
três áreas: apresentação oral (minisimpósios), posters com discussão, e
posters. Segundo Dr. Alberto Cukier, a
novidade permite uma melhor dinâmica,
valorizando o pesquisador e incentivando

Dr. Luiz Carlos Correa da Silva, Presidente
da SBPT, recebe Placa Comemorativa do
p residente da ACCP, Sydney Bramann.

O presidente do XXXI Congresso, Dr Alberto
Cukier, foi conclusivo: “o trabalho foi muito
gratificante e estamos bastante satisfeitos
com os resultados”, comemora.
Confira os trabalhos premiados:
PRÊMIO JOVEM PESQUISADOR
Dra. Sandra Reis Duarte - UNIFESP - SP
e-mail: sandra.reis@ig.com.br
Trabalho Nr. 75
Título: Comparação das respostas
cardiorrespiratatórias e de trocas gasosas nos
testes do degrau e cicloergômetro em
condições isometabólicas na doença
pulmonar intersticial (DPI)
MELHOR TEMA LIVRE GERAL
Dr. Rogerio de Souza - São Paulo, FMUSP
trabalho nr. 9
Título: Análise da Curva de Decaimento da
Pressão da Artéria Pulmonar em Pacientes
com Hipertensão Pulmonar
MELHOR RELATO DE CASO
Dr. Jônatas Reichert - Curitiba, PR
Trabalho nr. 555
Título: Pneumonite Intersticial em paciente
sob Tratamento com Leflunomide Toxicidade da Droga?

c o m u n i c a d o

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1 - I Consenso Brasileiro de Espirometria. Jornal de Pneumologia –Volume 22 (3), 1996.
2 - American Thoracic Society – Lung Function Testing: Selection of reference values and interpretative strategies. Am Rev Respir Dis. 144:1202-18, 1991.
3 - ATS – Standartization of Spirometry. Am J Respir Crit Care Medicine 152:1107-36, 1995.
4 - Crapo RO – Current Concepts – Pulomary Function Testing. N Eng J Med 331 (1): 25-30, 1994.
5 - Pereira CAC et al – Valores de referência para a espirometria em uma amostra da população brasileira adulta. Jornal de Pneumologia 18 (1):10-22, 1992.
6 - Ruppel GL (ed). Manual of Pulmonary Function Testing – 7th ed. Missouri : Mosby, 1998.
7 - Hyatt RE, Scanlon PD, Nakamura M (eds): Interpretation of Pulmonary Function Tests - A practical guide – 1st ed. Philadelphia: Lippincott-Raven
Publishers, 1997.

Roberto Rodrigues Júnior
Membro - Departamento de Função Pulmonar

APROVADOS NA PROVA PARA TÉCNICO EM ESPIROMETRIA 2002
Adriana Maria Ramos Quintanilha
Alberto Lúcio Cascaes
Alessandra Lúcia Barcellos de Freitas
Alex da Silva Farolti
Alvaro Camilo Dias Faria
Ana Lúcia Trubat dos Santos
Ana Paula Alves de Andrade
Ana Paula Guimarães
Antônio Fernandes Mantovan
Auriani do Nascimento Silva
Célia Claret Mesquita de Paula
Célia Maria Rufino de Morais
Cleudenice Andiara Martins Fuchs

Emanuele do Nascimento Lisboa
Eneida Parente Brazil
Fabiana da Silva Batistela
Flávia Alves de Souza
Joseana Majeau de Queiroz
Judivane Mendes Silva
Kristiane Silvane Ribeiro Hassin
Luciana de faria Cardoso
Luciana Gomes Santos de Almeida
Maria Cecília Dias
Maria Guilhermina Pereira Merçon
Maria Margareth da Silva Gomes
Nair Fischer Zimmermann

Paula Braga Villela Faria
Regina da Silva Rocha
Regina dos Santos
Rosa Antônia de Oliveira
Rosana Costa Figueira
Rosimara Costa Melo
Shirley Meira Buzo
Simone Abrantes Saraiva
Simone Menezes Damasceno
Sônia Regina de Faria Milas
Suzete Rejane de Carvalho
Thiago Prudente Bártholo
Vera Lúcia Arsenio Jordão
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SOBRE ESPIROMETRIA, EM RELAÇÃO A TABELA AMB-1990
O motivo deste comunicado é a insistência, por parte de alguns convênios médicos, da glosa (não pagamento) do exame espirométrico (de Função
Pulmonar) completo, e somente o pagamento da denominada “espirografia simples ou espirometria simples” da tabela AMB-1990, causando
obstáculo a realização do exame, com potenciais transtornos aos pacientes e aos médicos solicitantes, os quais provavelmente terão que trocar os
dizeres do pedido do exame, para que o paciente consiga realizar o mesmo.
O I Consenso Brasileiro de Espirometria, realizado em 1996 pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, mostra em sua pagina XXIII, no
glossário de definições, quais os parâmetros aferidos no exame, com seus respectivos símbolos. Estes parâmetros somente são obtidos ao realizarmos
uma prova completa (a qual inclui as etapas: espirometria simples + determinação da mecânica respiratória + Curva fluxo-volume com estudo dos
fluxos + prova Farmacodinâmica, subitens da tabela AMB-90).
Apenas o primeiro parâmetro (Capacidade Vital - CV), é obtido ao realizar-se uma espirografia ou espirometria simples. O mesmo consenso, na
página 105, no capítulo de Técnica, afirma que o Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) é a MEDIDA DE FUNÇÃO
PULMONAR MAIS ÚTIL CLINICAMENTE. Deve-se salientar que na chamada “espirometria simples” não é aferido o VEF1, sendo necessária a
determinação da mecânica respiratória para obtenção do VEF1. Ainda na mesma página, está a recomendação tácita de que os resultados
espirométricos devem ser expressos em gráficos de volume-tempo e fluxo-volume.
Portanto , é também necessária , conforme explícito no Consenso, a obtenção das curvas fluxo-volume (vide pg 106, aonde salienta-se a importância
das curvas fluxo-volume e volume-tempo). Aqui cabe também ressaltar que os critérios para a aceitação dos exames e das curvas são baseados nos
parâmetros PFE, CVF e VEF1, os quais NÃO SÃO obtidos na manobra denominada “espirometria simples” (pg. 125 a 127).
Mesmo assim, muitos médicos, por hábito , e desconhecendo os vários subitens do exame nas tabelas de convênio, solicitam o exame com os
dizeres “espirometria” ou “espirografia” ou “espirometria simples”.
Entretanto, caso realizemos somente a determinação da Capacidade Vital (CV), o próprio colega médico solicitante certamente não ficará satisfeito,
devido a escassez de dados espirométricos fornecidos na “espirometria simples”, impedindo que o mesmo faça o diagnóstico das doenças
pulmonares mais freqüentes, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Podemos inclusive verificar, no capítulo de interpretação do
referido consenso (pg. 140 a 142), que a DEFINIÇÃO dos distúrbios ventilatórios é realizada com base em parâmetros que NÃO SÃO obtidos na
manobra “espirometria simples”.
A própria classificação da gravidade do distúrbio é realizada baseada em parâmetros NÃO OBTIDOS na “espirometria simples” (pg. 145 e 146). O
mesmo pode-se afirmar em relação aos critérios de resposta ao broncodilatador (pg. 148). É extremamente importante, inclusive, as recomendações
sugeridas para a confecção do relatório final do exame (tabela 26-pg 149), aonde é OBRIGATÓRIA a colocação dos comentários sobre aceitação e
reprodutibilidade, interpretação e classificação dos distúrbios ventilatórios, alem da resposta ao broncodilatador. Óbvia e cristalina é a conclusão
que este relatório é IMPOSSIVEL de ser obtido através da “espirometria simples” da tabela AMB-1990.
Concluindo, exata e exaustivamente baseados nos dados do consenso, não é admissível a realização de um exame de função pulmonar adequado
somente com a manobra de “espirometria simples”, sendo necessária a determinação da mecânica respiratória, obtenção das curvas fluxo-volume
com estudo dos fluxos, e a prova broncodilatadora (também conhecida como farmacodinâmica).
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Carlos Alberto de Castro Pereira
Presidente da SBPT
Formado pela UFSC
Residência médica no HSPE-SP e Doutorado na Escola
Paulista de Medicina.
Tem 50 trabalhos originais publicados.
Editor do livro da SPPT, Pneumologia, Atualização e reciclagem.
Editor do I Consenso Brasileiro sobre Espirometria, das
Diretrizes para Testes de Função Pulmonar, e do II Consenso
Brasileiro no Manejo da Asma, da SBPT.
Ex-presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia
Membro da American Thoracic Society (ATS), American
College of Chest Physicians (ACCP), European
Respiratory Society (ERS), WASOG e ALAT.
Coordenador dos grupos de doenças intersticias
(UNIFESP-EPM) e responsável pelo Setor
de Função Pulmonar do HSPE.

Mauro Zamboni
Presidente Eleito da SBPT
Presidente do DER (2002-2004)
Pneumologista do Serviço de Tórax do
Hospital do Câncer - INCA/MS.
Mestrado em pneumologia pela UFF e
especialização em Pneumologia e
Endoscopia Respiratória pela AMB.
Vice-Presidente do Departamento de
Endoscopia Respiratória da Asociación
Latino Americana do Tórax, a ALAT.
Presidiu a Sociedade de Pneumologia
e Tisiologia do Estado do Rio de
Janeiro no período de
1997 a 1999.

Clarice Guimarães Freitas Santos
Secretária Geral da SBPT
Formada pela UERJ
Residencia Médica em Clinica Médica e Pneumologia
Hospital de Base/DF
Especialista em Pneumologia pela SBPT e em Endoscopia
Peroral pela AMB
Presidiu a Sociedade Brasiliense de Doenças
Torácicas em 1995 e biênio 98-99
Fellow of The American College of Chest Physicians
Preceptora da Residência médica e Médica da
Unidade de Pneumologia do
Hospital de Base/DF.

anuncio
novartis

Antonio Carlos Moreira Lemos
Presidente XXXII Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Mestre e Doutor em Medicina
Professor Adjunto de Pneumologia da
Faculdade de Medicina (FAMED) da UFBa
Coordenador do Serviço de Pneumologia
do Hospital São Rafael, Salvador-Ba
Coordenador do Núcleo de
Pesquisa de Pneumologia
(NUPEP).

Antonio Carlos Moreira Lemos
Presidente XXXII Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Mestre e Doutor em Medicina
Professor Adjunto de Pneumologia da
Faculdade de Medicina (FAMED) da UFBa
Coordenador do Serviço de Pneumologia
do Hospital São Rafael, Salvador-Ba
Coordenador do Núcleo de
Pesquisa de Pneumologia
(NUPEP).

Geraldo Lorenzi Filho
Diretor de Divulgação da SBPT
Formado pela USP
Residência em Pneumologia - USP/1989
Doutorado - USP - 1993
Pós-Doutorado - U niversity of Toronto - 1996/98
Médico Assistente de Pneumologia, HC-USP,
reconhecido como Professor da FMUSP, 2000
Trabalha período integral no complexo HC-FMUSP
Coordenador Grupo de Defesa Pulmonar,
FMUSP/1999
Fundador e Diretor Médico do Laboratório do
Sono, Disciplina de Pneumologia,
Instituto do Coração (InCor), HCFMUSP, desde 2000.

Miguel Abidon Aidé
Diretor de Assuntos Científicos da SBPT
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas de
Volta Redonda
Mestrado em Pneumologia pela UFF
Pós-graduação em Citologia Pulmonar - Regshospitalet –
Copenhague – Dinamarca
Doutorado em Pneumologia - Universidade Federal de São Paulo
Professor Adjunto IV do Departamento de Medicina Clínica da
Faculdade de Medicina da UFF - Disciplina de Pneumologia.
Professor Permanente do Curso de Pós-graduação em Medicina da
UFF– área de concentração em Pneumologia.
Ex-Presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia
do Estado do Rio de Janeiro
Chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário
Antonio Pedro, da UFF.
Presidente do Conselho Deliberativo da
Ricardo Martins
Sociedade de Pneumologia e Tisiologia
Secretário Adjunto da SBPT
do Estado do Rio de Janeiro.

Médico Formado pela UnB
Residência em Clínica Médica e
Mestrado em Pneumologia pela UnB
Professor Assistente da UnB
Chefe da Divisão Médica do
Hospital Universitário de
Brasília/UnB
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OVA DIRETORIA
002/2004

Nuno Ferreira de Lima
Tesoureiro da SBPT
Diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do
Hospital Universitário de Brasília - DF
Membro da Society of Thoracic Surgeons - 1998
Doutor em Medicina - Pneumologia pela
UFRGS - 1996
Fellow - University of Virginia - USA
Mestre em Cirurgia Torácica UFF - 1989
Especialista em Cirurgia Torácica AMB e SBCT - 1986
Médico formado pela
UCPel - 1981
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Comissão de Asma
Presidente: Dra. Jussara Fiterman - fiterman@pucrs.br
A Comissão de Asma propõe para o biênio 2003/2005 a realização do
Congresso de Asma, que será organizado pela regional do Rio Grande
do Sul com gerenciamento da SBPT.
Uma das metas do Congresso é valorizar a presença dos convidados
nacionais como forma de divulgar os trabalhos desenvolvidos no
Brasil. Com relação ao Consenso de Asma, a Comissão pretende
promover uma ampla divulgação do III Consenso, através de PECS,
cartazes em emergências e ambulatórios, slides no site, e cursos de
treinamento e capacitação em diversos estados. A campanha deve
atingir também outras especialidades envolvidas no tratamento e
atendimento dos asmáticos. Pretende ainda promover ações com a
comunidade, através da elaboração de material educativo para a rede
pública e plano junto à mídia de conscientização contínua, sobre a
necessidade de manutenção do tratamento e conhecimento da doença.
A prioridade desta Comissão será acompanhar a implantação e
implementação do Plano Nacional de Asma, através do Comitê
permanente composto por membros da SBPT, já em atividade, junto
ao Ministério da Saúde. Assim, pretende criar e ministrar cursos de
capacitação no manejo da Asma, mantendo interface com as
Universidades e Secretarias de Saúde, para a multiplicação destes
cursos, em estados e municípios, usando o III Consenso como Norma
Técnica Brasileira. Tem ainda como objetivo, elaboração de projeto
de Pesquisa epidemiológica nas diversas regiões do Brasil a fim de
estudar morbi-mortalidade por Asma.

Comissão de Tuberculose
Presidente: Dra. Margareth Pretty Dalcolmo
- mdalcomo@openlink.com.br
A Comissão de Tuberculose apresentou à diretoria da SBPT cinco
metas de trabalho a serem desenvolvidas durante 2003/2004.
A primeira diz respeito à continuidade do projeto de implementação
do ensino da tuberculose nas universidades e cursos de medicina
com a distribuição do Livro Tuberculose – Integração Ensino Serviço.Além do livro visa a elaboração de um CD com material didático
e imagens da patologia para aplicá-los em nível de graduação nas
Universidades.
A Comissão deseja, também, integrar os grupos que desenvolvem
pesquisa no campo da tuberculose no Brasil, quer da área básica,
quer das áreas clínico-epidemiológicas, junto à indústria farmacêutica nacional e multinacional, para interação nas políticas de formulação e distribuição de medicamentos no Brasil, hoje questão estratégica no controle da tuberculose.
Pretende ainda promover a integração do Ministério da Saúde junto
à Rede TB de pesquisa, orgãos internacionais e SBPT. Outro ponto de
destaque é a participação ativa no site da SBPT, com divulgação de
slide e nos módulos dos PECS, visando aprimorar o conhecimento
em regiões onde a doença tenha maior prevalência.
Para 2004, a Comissão prevê revisão do I Consenso de Tuberculose,
realizado em 1997 e publicado em 1998.

Comissão de Terapia Intensiva
Presidente: Dr. Marcelo Alcântara Holanda marceloalcantara@baydenet.com.br
Um dos objetivos da Comissão é implementar atividades de educação
continuada em terapia intensiva, em especial assistência ventilatória
mecânica, tipo cursos, PECS, etc.
Será feito um levantamento das residências de Pneumologia com
treinamento em Terapia Intensiva e assistência ventilatória.
Na área de pesquisa, a Comissão vai iniciar trabalhos científicos, tipo
estudos observacionais multicêntricos no Brasil, na área de ventilação
mecânica e UTI.
A Comissão quer também integrar a SBPT às Sociedades afins na área de
Terapia Intensiva, além de estimular a participação dos sócios da SBPT
na Comissão de Terapia Intensiva.

Comissão de Circulação Pulmonar
Presidente: Dr. Rogério de Souza - rogerio.souza@incor.usp.br
A Comissão pretende desenvolver centro de referência no diagnóstico e
tratamento de hipertensão pulmonar, distribuídos nacionalmente, com
divulgação permanente e participação ativa no site da SBPT. Além disso,
quer criar e implantar um Registro Nacional de Hipertensão Pulmonar,
e organizar os cursos sobre tromboembolismo e hipertensão pulmonar.
Pretende ainda normatizar junto ao Ministério da Saúde um tratamento
adequado para os pacientes com hipertensão pulmonar. Visa ainda a
integração dos centros de estudo nacionais em circulação pulmonar e o
engajamento em protocolos multicêntricos em desenvolvimento, além
de estímular o intercâmbio entre as Universidades, com relação aos
casos de alta complexidade.

Comissão de Pleura
Presidente: Dr. Antonio Chibante - chibante@domain.com.br
O planejamento proposto pela Comissão de Pleura prevê a elaboração
de uma diretriz na abordagem diagnóstica da Doenças Pleurais, além de
um questionário para definir como vem sendo a conduta no Brasil nas
Doenças Pleurais. Pretende ainda padronizar a realização de dosagem
de ADA e uma conduta básica diagnóstica da tuberculose pleural.
A Comissão ainda pretende ter participação ativa no site da SBPT.

Comissão de Infecção Respiratória
Presidente: Dr. Rodney L. Frare e Silva - rodneyfrare@uol.com.br
Entre as metas e idéias da Comissão para o biênio está a continuidade de
participação como colaboradores no Curso de Atualização, no PEC, e
no Pneumo Rom. Propõe-se ainda a implementação de uma política do
uso de antibióticos e um questionário sobre a conduta atual no tratamento
de pneumonias (pneumologistas, infectologistas e clínicos).
Pretende ainda divulgar os níveis de resistência bacteriana dos centros
de vigilância no Jornal de Pneumologia e incentivar a implantação das
diretrizes da SBPT sobre Pneumonias Adquiridas na Comunidade, e
fazer gestão junto ao Ministério da Saúde para fornecer medicamentos
para o tratamento de Paracoccidioidomicose.

Comissão de Tabagismo
Presidente: Dr. Carlos Alberto Viegas - sbsono@abordo.com.br
A Comissão de Tabagismo quer manter e incrementar a parceria com o
Instituto Nacional do Câncer – INCA, com a divulgação aos sócios da
SBPT do Consenso Nacional sobre Tratamento do Tabagismo e
disponibilização de todo material das campanhas anti-tabagisticas. Ainda
em parceria com o INCA, a Comissão pretende revisar o Consenso sobre
Abordagem e Tratamento do Fumante, para 2004.
Propõe, também: incluir no PEC o Curso de Abordagem e Tratamento
do Fumante de forma sistemática, apoiar efetivamente o V Congresso
Asma/DPOC/Tabagismo, a realizar-se em 2005, desenvolver pesquisas
sobre tabagismo no país com a estimulação e incrementação do prêmio
Mario Rigato. A Comissão quer, ainda, programar e realizar eventos
anti-tabáticos nas seguintes datas: Dia Mundial sem tabaco – 31 de maio,
Dia Nacional de Combate ao Fumo – 29 de agosto, Dia Nacional de
Combate ao Câncer – 27 de novembro. A Comissão vai sugerir ao
departamento de Ensino da SBPT a inclusão de disciplina específica
sobre tabagismo nos currículos das universidades. Além disso, vai
estimular as sociedades regionais para que juntamente com as
coordenações estaduais de tabagismo a criação de leis de proteção aos
fumantes passivos, especialmente crianças, adolescentes e gestantes.
Pretende ainda instituir uma comissão de tabagismo que atue
conjuntamente com a AMB/INCA/SBPT.

Comissão de Distúrbios Respiratórios do Sono (DRS)
Presidente: Dra Lia Rita A. Bittencourt - liapsicobio.epm.br
Propõe a participação ativa no site da SBPT, com link com a Sociedade
Brasileira de Sono, permitindo a atualização dos sócios quanto a normas
e programas em Sono.
Visa criar área de atuação em Sono na SBPT e implementar a Prova de
Título de Especialista em 2004.
Pretende também criar um Fórum para debater a atuação dos
pneumologistas na área de Medicina do Sono, em particular enfocando
os DRS, e promover consensos integrando as Sociedades à SBPT e à SBS
abordando: o Laboratório do Sono e DRS (Apnéia do Sono).

Comissão Doenças Intersticiais Pulmonares
Presidente: Dr Ronaldo Adib Kairalla - kairalla@uol.com.br
Reconduzido ao cargo de presidente da Comissão de Doenças Intersticiais
Pulmonares, o Dr Kairalla apresentou para o biênio 2003/2005 os
seguintes projetos: manutenção do Curso Anual de Atualização –
diversificando o tema central do evento, mas mantendo a intensa discussão
prática de casos; a concretização em todas as regiões centros de Referência
em Doenças Intersticiais Pulmonares, com troca de experiências; o
estimulo ao desenvolvimento de protocolos multicêntricos envolvendo
os principais centros de referência, com patologistas treinados em Doenças
Intersticiais Pulmonares; e a caracterização do meio onde a incidência
das doenças intersticiais é maior e consolidação da central de comunicação
de casos incomuns. A Comissão também quer produzir um livro texto e
divulgar no Jornal de Pneumologia critérios diagnósticos de Doenças
Intersticiais Pulmonares. Ainda pretende disponibilizar tratamento
adequado para DIP no Ministério da Saúde.

Comissão Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais
Presidente: Dr. Ericson Bagatin - ebagantin@aso.fcm.unicamp.br
A Comissão quer estimular a inserção nas disciplinas de Clínica Médica
ou Pneumologia, tópicos padronizados e estruturados inerentes ao tema
Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais.
Também está sendo proposto, o desenvolvimento de centros de referência
regionais para proporcionar pesquisa e pós-graduação e a realização de
cursos de atualização em Doenças Respiratórias Ambientais e
Ocupacionais visando o aprimoramento dos conhecimentos e as
oportunidades que o mercado de trabalho oferece. Pretende instituir
uma norma para a espirometria e testes funcionais, e também a integração
com o Ministério da Saúde. Por último quer criar uma base de dados
nacional sobre as doenças Ambientais e Ocupacionais que permita
subsidiar ou referendar políticas de saúde embasadas no perfil da morbimortalidade e seu conseqüente custo social.

Comissão de Epidemiologia
Presidente: Dra. Ana Maria Batista Menezes - anamene@terra.com.br
Para o biênio 2003/2005, a Comissão quer promover maior divulgação
da epidemiologia das doenças respiratórias, através dos diversos meios
de comunicação da SBPT. Além disso, pretende oferecer curso básico de
epidemiologia com enfoque nas doenças respiratórias, durante congressos
ou outros eventos promovidos pela Sociedade.
A Comissão objetiva, ainda, participar do curso IRE-ATS como responsável
por um de seus módulos, estreitando o vínculo entre as duas sociedades
e outras da América Latina.
Pretende realizar parcerias de pesquisa com outras instituições nacionais
e internacionais envolvendo o nome da SBPT, e também auxiliar as
demais comissões da SBPT no que diz respeito aos aspectos
epidemiológicos das diversas patologias respiratórias.

Comissão de Câncer de Pulmão
Presidente: Dr. Fernando Cesar David Silva - ferdavidtorax@aol.com
A Comissão quer instituir estudos multicêntricos sobre Câncer de Pulmão
no Brasil, além de estabelecer Consensos na abordagem do Câncer de
Pulmão e estimular a produção científica sobre o tema. Ainda visa estabelecer
parceria com o INCA, para atividades científicas práticas na área.
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Comissão de DPOC
Presidente: Dr. José Roberto Jardim - josejardim@yahoo.com.br
A programa da Comissão de DPOC para os próximos dois anos de gestão
contempla a criação de uma Comissão Executiva, composta de quatro
membros, com sócios moradores na cidade de São Paulo, para agilização
das ações propostas.
Pretende criar também uma Comissão de Assessoria de oito membros,
com sócios de vários estados, e uma seção na Comissão intitulada
“Cuidados Respiratórios”, que possa constituir um núcleo de atração
para todos os profissionais de saúde que se interessem pela Reabilitação
Pulmonar. Serão revistas as Diretrizes de Oxigenoterapia. A Comissão
quer ainda trabalhar na divulgação do programa de reabilitação pulmonar
com baixo custo.
A Comissão vai continuar dando apoio ao Projeto GOLD Brasil, e fazer
gestões junto ao Congresso Nacional, com contatos com deputados
médicos e Ministério da Saúde, para a implantação de uma taxa extra ao
comércio de produtos do tabaco denominada “Seguro do Fumante”,
para a implantação de Núcleos de Cessação do Tabagismo, Centros de
Reabilitação Pulmonar e Ambulatórios de Oxigenoterapia, para o
atendimento gratuito dos fumante e ex-fumantes. Pretende ainda participar
ativamente do Congresso Asma/DPOC/Tabagismo em 2005.

9

EDITAIS
S ociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
Prova de Título de Especialista em Cirurgia Torácica
EDITAL - 2003
Conforme estabelecido pelo Estatuto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT), o exame anual de 2003 será realizado durante as
atividades do XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica, em Maceió AL, no dia 28 de março de 2003. Abaixo estão contidas as informações
para os interessados em realizá-lo.

INSCRIÇÃO
Poderão candidatar-se ao Título de Especialista em Cirurgia Torácica (TECT), os médicos formados há 6 anos ou mais no Brasil ou no exterior,
que possuam inscrição definitiva em Conselho Regional de Medicina Estadual e que tenham exercido a Especialidade por 4 anos ou mais, 2 dos
quais obrigatoriamente em Programa de Residência Médica ou Estágio em Cirurgia Torácica reconhecidos pela SBCT.
Deverá ser feita através da Secretaria da SBCT, mediante pagamento da taxa de R$ 190,00 para Sócios quites e R$ 380,00 para não-quites ou
não-sócios,impreterivelmente até o dia 26 de dezembro de 2002 . Poderá ser realizada pessoalmente ou por carta registrada (preferencialmente
SEDEX). O recibo do registro do correio vale como prova da data de inscrição.

boletim

SBPT
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Apresentar lista com no mínimo 50 (cinqüenta) operações torácicas de médio e grande porte feitas pelo candidato, das quais 50% deverão
corresponder a lobectomias e/ou pneumectomias, contendo as iniciais e o número de registro do paciente operado, nome do Hospital, cidade,
estado, tipo de intervenção, data e diagnóstico. A lista deverá ser autenticada pelo Chefe do Serviço e pelo Chefe do Arquivo Médico. Os
procedimentos abaixo relacionados não poderão exceder 20% do total das operações apresentadas pelo candidato: toracoscopia convencional
(pleuroscopia), mediastinoscopia, mediastinoscopia ou mediastinotomia exploradora paraesternal, biópsia de pulmão a céu aberto ou
videotoracoscópica, toracostomia aberta (pleurostomia) e pericardiostomia;
Não serão considerados para fins de avaliação os documentos não relacionados com a especialidade e toda a documentação será
posteriormente devolvida ao candidato.
Caso a documentação apresentada seja insuficiente, a taxa de inscrição será devolvida, descontada a taxa de serviço de 20% (vinte por cento),
entretanto, caso o candidato não compareça à prova, perderá integralmente a taxa de inscrição. Não serão aceitas inscrições condicionais.
COMISSÃO JULGADORA
1.A Comissão Julgadora do TECT será composta pelo Presidente da SBCT e por 4 (quatro) Membros Titulares por ele indicados, devendo
obrigatoriamente, um destes Membros ter participado do concurso anterior. Nenhum Membro da Comissão Julgadora poderá integrá-la por
mais de 3 (três) concursos sucessivos. A Comissão Julgadora será presidida pelo Presidente da SBCT e um dos seus Membros será indicado
como Coordenador.
2.Caberá à Comissão Julgadora: elaborar a prova e zelar pelo seu sigilo; divulgar uma lista com os pontos sobre Cirurgia Torácica, até 3 (três)
meses antes da prova e organizar, realizar e proceder ao julgamento das provas.
EXAME
1.O exame constará de Prova Escrita, podendo esta ser composta por questões dissertativas e/ou testes de múltipla escolha; Prova Oral, inclusive
com análise clínica de casos documentados, considerados básicos na formação do Cirurgião Torácico Geral; Prova Prática quando a banca
julgar pertinente (a critério da Banca) e Julgamento do Curriculum vitae.
2.Os resultados finais serão divulgados na forma de lista de aprovados, não sendo divulgada nota final, nem classificação.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.DIAGNOSIS OF DISEASES OF THE CHEST – FRASER AND PARÉ (WB SAUNDERS 1991)
2.THORACIC SURGERY – PEARSON, DESLAURIERS, GINSBERG E COLS. (CHURCHILL AND LIVINGSTONE 1995)
3.SURGERY OF THE CHEST – SABINSTON AND SPENCER (WB SAUNDERS 1995)
4.THORACIC ONCOLOGY – ROTH, RUCKDESCHEL AND WEISENBURGER (WB SAUNDERS 1995)
5.GENERAL THORACIC SURGERY – SHIELDS (LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS 2000)
6.CIRURGIA TORÁCICA – CLÍNICA BRASILEIRA DE CIRURGIA – CBC – XIMENES NETO E SAAD JÚNIOR (ATHENEU 1997)
7.ATLAS OF GENERAL THORACIC SURGERY – RAVITCH AND STEICHEN (WB SAUNDERS1988)
8.ADVANCED THERAPY IN THORACIC SURGERY – FRANCO AND PUTNAN (BC DECKER 1998)
9.DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LUNG CANCER: An Evidence-Based Guide for the Practicing Clinician– DETTERBECK, RIVERA E COLS. (WB SAUNDERS 2001)
10.PLEURAL DISEASES – LIGHT (WILLIAMS AND WILKINS 1995)

A SBPT divulga a lista dos aprovados
na prova de TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA E
TISIOLOGIA, realizada em 20 de
outubro de 2002, em São Paulo - SP.
Confira os nomes:
1. Adriana Jardim Borges
2. Raimundo Adriano Rieger
3. Airton Hajime Sanomia
4. Ana Lúcia Moura Pereira
5. André Luiz dos Santos Becker
6. Andreia Luisa Simões Francisco
7. Ângela Beatriz John
8. Carlos Eduardo Ventura G. dos Santos
9. Clarice Emiko Fuzi
10. Claudio Luiz dos Santos
11. Cyntia Maria Sampaio Viana
12. Daniela Salvador Alves
13. Edivaldo José Trindade M. da Silva
14. Eduardo Felipe Barbosa Silva

Confira também os aprovados na
prova de TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM CIRURGIA TORÁCICA, realizada
no dia 18 de outubro de 2002, em São
Paulo – SP.

15. Eduardo Lyra de Queiroz
16. Eliane Viana Mancuzo
17. Fabian Biscaino Hernandes
18. Fabiano Luis Schwingel
19. Fábio Figueiró Tavares
20. Fabíola Paula Lovetro Galhardo
21. Fabricio Piccoli Fortuna
22. Fernanda Maciel de Aguiar
23. Giovanni Roncalli Caixeta Ribeiro
24. Guilherme Jorge Costa
25. Ivanice Duarte Freire
26. João Adriano de Barros
27. José Geraldo Félix de Seixas Maciel
28. José Laerte Rodrigues da Silva Junior
29. Juliana Carvalho Ferreira
30. Júnia Gontijo Figueiredo
31. Leandro Heusi dos Santos
32. Leonardo Pinheiro Nunes
33. Licurgo Pamplona Neto
34. Lilian Pinto de Azevedo Oliveira
35. Marcela Gonçalves Trindade Tófani
36. Marcelo Coelho Machado

37. Marcelo Jorge Jacó Rocha
38. Marcelo Zanchetin
39. Marcos de Carvalho Borges
40. Marcus Vinícius Oliveira da Costa
41. Michele Mallmann
42. Mônica Flores Rick
43. Nelson Morrone Junior
44. Oliver Augusto Nascimento
45. Paulo Cesar de Oliveira Zica
46. Pedro Medeiros Junior
47. Renata Maria Araújo Pinto
48. Ricardo Braga Palla
49. Ricardo Luiz de Menezes Duarte
50. Rita de Cássia T. G. L. Morrone
51. Rodrigo Bortoli
52. Rodrigo Santana Dutra
53. Rosane Beatriz Toso
54. Roseliane de Souza Araújo
55. Samia Stephan
56. Sebastião Alves de Souza Junior
57. Soria Ramos Barbosa
58. Thamine Lessa Espírito S. Andrade

1. Alexandre José Gonçalves Avino
2. Carlos Henrique R. Boasquevisque
3. Elias Amorim
4. Federico Enrique Garcia Cipriano
5. Federico Enrique Garcia Pereda
6. Jayme Oliveira Rios

7. Maurício Guidi Saueressig
8. Miguel Angel Corrales Coutinho
9. Ney Conceição Alvarenga Figueira
10. Paulo Roberto Kriese
11. Rodrigo Afonso da Silva
12. Saulo Cocio Martins Filho

SNPT TEM NOVA DIRETORIA
A Sociedade Norteriograndense de Pneumologia e Tisiologia - SNPT elegeu recentemente sua nova Diretoria para o
biênio 2002/2004. Veja quem são os eleitos:
Presidente

Comissão de Honorários e

Comissão Científica

Dr. Marcelo Montoril Filho

Defesa Profissional

Dra. Betânia Maria Caldas de Medeiros

Secretário-Geral

Dra. Soraia M. Lettieri G. da Costa

Dr. Paulo Roberto de Albuquerque
Secretário-Adjunto

Dr. Paulo Roberto de Albuquerque

Dr. Ana Valgácia de M. R. Ferreira

Dr. Francisco das Chagas Silva

Dr. Fernando Peçanha de Vasconcelos

Tesoureiro
Dr. Renato de A. Medeiros

Diretoria de Divulgação

Segundo-Tesoureiro
Dr. Soraia Bernardo M. Cardoso

Dr. Fernando Antonio Torres de Araújo
Dra.Tassiana Claudia de Souza

Dra. Andréa Louiza C. de Araújo
Dr. Carlos Alberto A. de Araújo
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IV CURSO ANUAL DE DOENÇAS
INTERSTICIAIS PULMONARES
Data: 14 a 15 de março de 2003
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Local: Centro de Convenções
Rebouças, São Paulo/SP
TÓRAX 2003
Promoção: Sociedade Brasileira
Data: 26 a 29 de março
de Pneumologia e Tisiologia
Local: Hotel Meliá – Maceió / AL
Informações: 0800616218
Informações e inscrições: MEP Eventos
e-mail: sbpt@terra.com.br
Fone/Fax: (82) 231-8238 e 231-1335
e-mail: mep@ofm.com.br

IX CONGRESSO DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Data: 04 a 07 de junho
Local: Hotel Glória - Rio de Janeiro
Tel/fax: (21) 3852-3677
e-mail: sopterj@ig.com.br
site: www.sopterj.com.br

VII CONGRESSO MINEIRO DE
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PNEUMOLOGIA
Data: 28 a 31 de agosto
Local: Belo Horizonte - MG
informações: somiti@mkm.com.br
Tel.: 31 3213 3197

IV CURSO NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA
Data: 03 a 05 de abril de 2003
Local: Blue Three Ibirapuera, São Paulo/SP
Promoção: Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia
Informações: 0800616218
e-mail:sbpt@terra.com.br

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ASMA
Data: 26 a 28 de junho de 2003
Local: Gramado / RS
Promoção: Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia
Informações: 0800616218
e-mail: sbpt@terra.com.br

III CONGRESSO DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA DO CENTRO-OESTE
Data: 3 a 5 de setembro de 2003
Local: Campo Grande, MS
Contato: HMELO publicidade
Fone (67) 321 78 45
e-mail hamellopub@enersulnet.com.br

X CONGRESSO PAULISTA
DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Data: 06 a 09 de novembro de 2003
Local: São Paulo/SP
Promoção: Sociedade Paulista
de Pneumologia e Tisiologia
Informações: 0800.171618
e-mail: sppt@sppt.org.br

internacionais
ERS 2003
Data: 27 de setembro a 1º de outubro
de 2003
Local: Viena, Áustria

ATS 2003
Data: 16 a 21 de maio de 2003
Local: Seattle, Washington, U.S.A.
Informações: www.thoracic.org
CHEST 2003

Informações: www.ersnet.org

Data: 25 a 30 de outubro de 2003
Local: Gaylord Palms Resort and Conference
Center, Orlando/EUA
Informações: www.chestnet.org

