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ANÚNCIO ALTANA

XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
A Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia realizou no período entre 11 e 14 de Novembro de 2005, na cidade de São Paulo, no Cen-

tro de Convenções Rebouças, o XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia. O tradicional evento contou com a participação de 1.313 
participantes. Recebemos congressistas dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Sergipe, constituindo  30 % dos congressistas.

Realizamos 5 cursos Pré-Congresso a saber: Cirurgia Torácica, Imagem, Métodos Diagnósticos, Pneumopediatria e Tuberculose, com um 
total de 427 participantes.

O Congresso teve um conteúdo programático rico e completo, atendendo aos anseios das mais variadas tendências das especialidades en-
volvidas. Os temas centrais foram: DPOC, Hipertensão Arterial Primária e Câncer de Pulmão. Além dos temas específicos das especialidades, 
discutimos tópicos importantes como Residência Médica, Bioética, Tabelas Médicas e conduta com o Paciente Pneumológico Terminal.

Recebemos 310 Trabalhos, os quais foram divididos em 3 categorias: Temas Livres, Pôster Temático e Pôster de Relato de Caso. A inovação 
desse congresso foi a inclusão dos temas livres na grade do congresso, fazendo parte das mesas-redondas. Dessa forma, os autores tiveram a 
oportunidade de discutir seus trabalhos com o público participante. Os melhores trabalhos de cada categoria receberam os Prêmios “Nelson 
Morrone”, “Vicente Forte” e “Tatiana Rosov”, sendo agraciados com pacotes completos para o Congresso Brasileiro de 2006, em Fortaleza.

O evento contou com a participação dos convidados estrangeiros: Peter Calverley (Reino Unido), Lorenzo Fernandes Fau (Espanha), José 
Maestre (Espanha) e Richard Channick (EUA), que ministraram conferências sobre os temas centrais do Congresso, respectivamente DPOC, 
Câncer de Pulmão e Hipertensão Pulmonar Primária. 

Procuramos realizar um evento que conciliou aspectos práticos com avanços científicos, sempre com a preocupação de buscar na intera-
tividade a participação do congressista.

A área de exposição contou com 25 empresas de medicamentos e equipamentos e 6 entidades, dentre as quais destacamos a Sociedade 
de Portadores de DPOC, a Sociedade Paulista de Mucoviscidóticos, e a Associação Brasileira de Asmáticos, que foram homenageadas na 
abertura do congresso.

Roberto Stirbulov 
Presidente do XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
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Cursos SBPT 2006

Aprovada a Convenção-Quadro
“A saúde pública conseguiu uma grande vitória sobre o poder econômico”. A frase é do 

Doutor Ricardo Meirelles e resume bem o sentimento do presidente da Comissão de Tabagis-
mo da SBPT após a ratificação no Senado, dia 27 de outubro, da Convenção-Quadro para o 
Controle do Uso do Tabaco.

A aprovação foi decidida em votação em Plenário, após a leitura do parecer favorável à ratifi-
cação do acordo, do relator da proposta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), 
senador Heráclito Fortes. O senador disse que chegou à decisão após se certificar de que “a vida 
dos agricultores ligados ao tabaco, ou seja, suas atividades, não estaria em jogo”. 

Vários senadores, como Paulo Paim (PT-RS) e Pedro Simon (PMDB-RS), que representam o 
Rio Grande do Sul, principal estado produtor de tabaco do país, afirmaram que a ratificação 
só foi possível porque o governo federal se comprometeu – por meio de um documento assi-
nado por seis ministros – em garantir a atividade dos produtores de fumo.

O Brasil foi um dos primeiros países a assinar a Convenção-Quadro, mas faltava ratificá-la 
no Senado – o acordo já tinha sido aprovado na Câmara.

A SBPT disponibilizou no Congresso Paulis-
ta de Pneumologia, realizado em São Paulo, 
dias 11 e 14 de novembro, um livreto com os 
principais cursos e atividades científicas que 
promoverá no ano de 2006.

Cuidadosamente elaborados, a fim de con-
templar, com opções de cursos, todas as 
áreas da pneumologia, os eventos da SBPT 
têm conquistado espaço e a confiança não 
só dos associados, mas também de clínicos 
gerais, pediatras, geriatras e profissionais de 
outras especialidades, pela alta qualidade 
das discussões e dos temas apresentados.   

Um dos mais procurados, o Programa de 
Educação Continuada (PEC) se firma cada 
vez mais como uma das eficazes formas de 
atualização oferecidas pela SBPT. 

Teremos, ainda, os Cursos de Imagem e de 
Função Pulmonar, de Infecções Respiratórias, 
de Tuberculose, de Ventilação Mecânica, e o 
de Atualização, um dos mais importantes da 
nossa programação. 

Fechando o ano de 2006, a SBPT promove 
em Fortaleza, no período de 1 a 5 de no-
vembro, o XXXIII Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia. Evento máximo 
da nossa sociedade e da nossa especialida-
de, ele está sendo pensado em seus mínimos 
detalhes com o propósito de oferecer aos 
associados, além do momento especial de 
congraçamento, a grande oportunidade de 
trocar experiências e se atualizar através 
dos mais destacados especialistas nacionais 
e internacionais.

É importante destacar que todas essas ati-
vidades contarão pontos para o Certificado 
de Atualização Profissional, obrigatório a 
partir do próximo ano.

 Conhecido internacionalmente como um dos pioneiros na luta contra o tabagismo no Bra-
sil, o médico pneumologista José Rosemberg faleceu no dia 24 de novembro, aos 96 anos. 

Rosemberg foi presidente do comitê coordenador do Controle do Tabagismo no Brasil 
e da comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, e membro da comissão 
de Tabagismo do Conselho Federal de Medicina. Em 1992 tornou-se membro da Câmara 

Técnica de Controle do Tabagismo do INCA (Instituto 
Nacional do Câncer), contribuindo de forma genero-
sa e brilhante para a instituição e para as secretarias 
estaduais e municipais de Saúde.

Incansável no combate ao tabagismo, o médico re-
cebeu várias menções honrosas e reconhecimentos, 
inclusive o da Organização Mundial de Saúde, ex-
presso na medalha Tabaco ou Saúde, em 1991. Foi 
condecorado também pelo Governo Francês, com a 
¨Palmes Academiques¨, pela pesquisa sobre a vacina 
BCG e difusão no Brasil da ciência Francesa. Doutor 
Rosemberg foi o presidente de honra dos últimos três 
Congressos Brasileiros sobre Tabagismo.

Luta contra o tabagismo perde aliado 
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SBPT propõe cobrança de anuidade única

Pela primeira vez na história da SBPT, re-
presentantes da Diretoria e das associa-
ções estaduais se reuniram para discutir 

pontos de interesse da Sociedade. A reunião, 
realizada no dia primeiro de agosto, em São 
Paulo, contou com a presença de todos os pre-
sidentes das regionais e deliberou, entre outros 
pontos, sobre a Residência Média em Pneumo-
logia e a anuidade única. Quanto ao primeiro 
item ficou definido, por unanimidade, que o 
atual processo de seleção para a escolha dos 
residentes será mantido. 

Em relação à anuidade única, que já é pratica-
da por diversas associações de especialidades 
no país, foi criada uma Comissão para analisar 
o caso e elaborar uma proposta com os obje-
tivos de fortalecer as associações estaduais e 
de agregar à Sociedade os filiados das regionais 
não sócios da SBPT, tornando-a mais forte e a 
representante maior dos pneumologistas bra-
sileiros.

Após amplo e minucioso estudo econômico-
financeiro, a Comissão, formada pelos Doutores 
Marcelo Palmeira Rodrigues (Diretor Financei-
ro da SBPT), Marcelo Fouad Rabahi (Pres. So-
ciedade Goiana), Antônio Soares Aguiar Filho 
(Pres. da Sociedade Pernambucana) e Guilhar-
do Fontes (Presidente da Soc. Baiana), finalizou 
os trabalhos e encaminhou, no dia 24 de outu-
bro, a proposta aos presidentes das associações 
estaduais, baseada nas seguintes condições: 

- O valor de R$ 90,00 (noventa reais) seria 
acrescido à anuidade atual  da SBPT – R$210,00 
(duzentos e dez reais) – perfazendo um total de 
R$ 300,00 (trezentos reais).

- Para as associações estaduais com até 25 
sócios, a SBPT repassaria o valor de R$ 90,00 
por sócio pagante, acrescido do valor de R$ 
90,00, o que daria um total de R$ 180,00.  As 
associações estaduais que estão nessa situação 
possuem um total de 143 sócios. Nesse caso, se 
todos os associados pagassem a anuidade se-

riam repassados R$ 25.740,00 para as regionais 
e R$ 17.160,00 para a SBPT.

- Para as associações estaduais que possuem 
de 26 a 50 sócios, haveria o repasse de R$ 
90,00 acrescidos de 60% desse valor, o que da-
ria R$ 144,00.  As associações estaduais nessa 
situação possuem um total de 114 associados.  
Nesse caso, se todos os associados pagassem a 
anuidade totalizaria R$ 16.416,00 para as re-
gionais e R$ 17.784,00 para a SBPT.

- Para as associações com mais de 51 sócios, 
haveria o repasse somente dos R$ 90,00. As 
associações estaduais nessa situação possuem 
um total de 2.565 sócios.  Nesse caso, se to-
dos os associados pagassem a anuidade tota-
lizaria R$ 230.850,00 para as regionais e R$ 
538.650,00 para a SBPT.

A instituição da anuidade única, caso seja 
aprovada, deverá cumprir os seguintes requi-
sitos:

-  A adesão pela anuidade única seria opcional 
para cada sociedade estadual.

- A anuidade única seria feita pela SBPT e 
o repasse a cada sociedade estadual seria de 
acordo com o número de sócios pagantes.

- A associação estadual se comprometeria 
a manter um cadastro único com a SBPT, não 
permitindo que haja associado sem vinculação 
com a SBPT.

- A associação estadual deverá enviar anu-
almente uma cópia de seu livro caixa para os 
arquivos contábeis da SBPT, com a finalidade 
de comprovação dos sócios pagantes.

Atualmente, existem 22 associações estaduais 
e o número de sócios ativos da SBPT é de 2.810. 
Desse total, 2.112 são associados à SBPT e à sua 
sociedade estadual. 710 pneumologistas não 
são sócios da SBPT, e 698 são sócios da SBPT e 
não são sócios da sociedade estadual. 

Efetivação – Para que a proposta seja efeti-
vada, ela terá que ser aprovada pela Diretoria 

da regional, pelos associados, pela Diretoria e 
pelo Conselho Deliberativo da SBPT. 

O prazo para as manifestações, com resposta 
formal à Diretoria da SBPT, terminou no dia 20 
de novembro de 2005 e as regionais do Mato-
Grosso, Aracaju, Santa Catarina, Bahia, Mara-
nhão, Piauí e Espiríto Santo, através de seus 
respectivos presidentes, demonstraram apoio 
à iniciativa. 

Os ex-presidentes da SBPT Doutores Paulo 
Tavares, Luiz Carlos Corrêa da Silva  e Carlos 
Alberto de Castro Pereira também se posicio-
naram a favor da cobrança única.

Dois ex-presidentes e membros do Conse-
lho Deliberativo da SBPT, os Doutores Murilo 
Guimarães e Roberto Pirajá, se manifestaram 
contrários à proposta baseados na disparidade 
sócio-econômica regional do Brasil. De acordo 
com o Doutor Murilo Guimarães em estados 
mais pobres da Federação esses R$90,00 adi-
cionais podem pesar. “Isso será definitivamente 
verdade em alguns estados do Norte e Nordeste 
do Brasil, onde a anuidade pode ser estipulada 
em níveis mais baixos, tudo de acordo com as 
posses dos médicos da região.” Outro problema, 
segundo o Doutor Murilo, é a sociedade esta-
dual ser mais ou menos ativa. No caso, cada 
sociedade estadual repassaria o valor que cobra 
dos seus associados, e esse valor - não obriga-
toriamente os R$90,00 - seria cobrado junto 
com os R$210,00 da SBPT. 

Para o Doutor Roberto Pirajá, “some-se a isso 
o fato de o médico, principalmente clínico, não 
aguentar mais trabalhar e pagar inúmeras so-
ciedades, taxas, imposto etc”.

Em resposta, o presidente da SBPT, Doutor 
Mauro Zamboni, esclarece que a sugestão da 
anuidade única partiu exatamente das associa-
ções estaduais com menor número de associa-
dos. “Além do mais, a cobrança única é opcio-
nal, e caso a associação estadual não queira, 
não será obrigada a participar.”

ANÚNCIO FLUIMUCIL
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Comissão de Tuberculose

Seguindo as propostas apresentadas no início desta gestão, a Comissão de TB procurou implementar as ações previstas para este 
biênio, entendendo que as Comissões Científicas das doenças de grande magnitude, como a tuberculose, devam ter um desempenho 
participativo junto às esferas de governo, para as ações de controle e intervençâo epidemiológica; junto às instituições universitárias 
para incentivar e fazer parte de pesquisas consideradas de interesse da pneumologia e da comunidade científica brasileiras; e ainda, 
junto aos órgãos não governamentais, contribuindo para aumentar o conhecimento sobre a doença no seio da sociedade civil.

Com relação à  Meta 1, que seria, com os recursos advindos no novo Convênio com o Ministério da Saúde, acordado na gestão anterior, 
dar continuidade ao projeto de implementação das Diretrizes Brasileiras de Tuberculose, (cuja primeira edição está esgotada), não pode ser 
concretizado por problemas inerentes à liberação do recurso financeiro do Convênio, o que só  foi efetivado neste final de exercício. 

Com a revisão de conteúdo técnico das Diretrizes já efetuada, será possível, assim, para o primeiro semestre de 2006, publicar uma 
nova edição, em número maior, para ser distribuída também em atividades do MS, e incorporando a revisão das Normas do MS, no 
sentido de compatibilizar as recomendações constantes dos dois documentos. 

Por iniciativa da SBPT buscamos integrar os grupos que hoje desenvolvem pesquisa no campo da tuberculose no Brasil, quer da área 
básica, quer das áreas clínico-epidemiológicas; ou mesmo 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. Para tal, par-
ticipamos do Seminário de produção da dose única para fármacos anti-TB, ocorrido em dezembro de 2004, em Farmanguinhos, com 
o apoio do Ministério da Saúde. O objetivo é a formulação dos três fármacos anti-TB (RHZ) a serem produzidos em comprimido único 
facilitando a adesão ao tratamento. Esse projeto foi acompanhado e em 2006 será possivel contar com a formulação em dose única 
desses medicamentos, expectativa de há muito alimentada pelos pneumologistas brasileiros.  

Apoiamos a participação da SBPT em seu fortalecimento das relações internacionais junto aos órgãos congêneres  como as Comissões da 
ATS, ERS, ALAT, e IUATLD,  e junto aos grupos STOP TB e Global Alliance. Cumpre registrar a participação de membros da Comissão de Tuber-
culose da SBPT como palestrantes, nos recentes Congressos Internacionais, da UNION, na França, e do Chest Physicians, em Montreal.

Junto à Diretoria de Assuntos Científicos da SBPT e aos presidentes de federadas revimos as prioridades de conteúdo sobre tuberculose 
nos Módulos do PEC, incluindo no maior número possível, com vistas a aprimorar o conhecimento nas cidades / regiões onde o problema 
seja de maior relevância. Observamos, ainda, que, apesar da grande magnitude do problema , o tema tuberculose não mereceu a deman-
da necessária, tendo sido objeto de conteúdo de dois PECs, durante este ano, em Montes Claros – MG e Campo Grande-MS.

A louvável criação de uma sub-editoria especializada no Jornal Brasileiro de Pneumologia e a excelente qualidade de nossa publicação 
oficial, incentivaram a  participação dos pneumologistas brasileiros, tendo-se observado um aumento na captação, revisão e publicação 
de trabalhos relacionados ao tema da Tuberculose. 

Permanecem como propostas e atividades previstas para o exercício de 2006: 1) a criação de um site sobre tuberculose com interação 
permanente de consultas e divulgação científica. Para tal, já existe uma proposta apresentada pelo Membro da Comissão Dr. Fernando 
Fiúza de Melo, ao Ministério da Saúde e Fundação Ataulpho de Paiva, à qual propusemos integrar a SBPT. Nossa proposta seria ainda 
integrar uma outra ONG, o MSH, solicitando o financiamento e a retro-alimentação do site; 2) organizar e coordenar o II Encontro 
Nacional  de Tuberculose, junto aos demais patrocinadores (Ministério da Saúde e Rede Tb de Pesquisa em Tuberculose), a exemplo do 
I Encontro realizado em julho de 2004, dando sequência bianual a esta atividade, como já previsto. O acordo para o II Encontro está 
acertado, e ele será realizado em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, em julho de 2006.

Dra. Margareth Pretti Dalcolmo
Presidente 
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A Comissão de Infecção Respiratória e Micoses Pulmonares inicialmente criou e distribuiu funções entre quatro grupos de estudos. Um 
grupo encarregado de Pneumonia adquirida na comunidade, um grupo de estudos de Pneumonia associada à ventilação, um grupo de 
estudos de Bronquiectasia e doenças supurativas, e um grupo de Micoses pulmonares.  

O grupo de PAC, cuja responsabilidade é compartilhada entre os pneumologistas Dra Rosali Rocha (SP) e Dr. Rodney Frare (PR), parti-
cipou do Curso Nacional de Atualização na cidade de São Paulo e dos PECs nas cidades de Manaus - AM, Aracaju - SE, Vitória da Con-
quista – BA. Negociou a reimpressão das Diretrizes brasileiras e sua distribuição, participou de reuniões com o Ministério da Saúde, na 
formulação de protocolo de coleta de dados de agentes etiológicos de PAC em crianças abaixo de cinco anos e adultos acima de 65 anos, 
protocolo em implementação pelo Ministério da Saúde, e com resultados parciais previstos para junho de 2006. Participou também da 
discussão da formulação da grade de PAC para o Congresso Brasileiro de 2006.

O Grupo de PAV, através dos Drs. Paulo Teixeira (RS) e Carlos Carvalho (SP), iniciou as discussões para atualizar a Diretriz Brasileira em 
Pneumonia Hospitalar e Pneumonia associada à ventilação, organizou a sua participação no II Curso Nacional de Infecção, a ser realiza-
do em Junho de 2006, e discutiu a grade com a comissão científica do Congresso Brasileiro de 2006. O grupo ainda elaborou Inquérito 
clinico sobre PAV a ser realizado em corte transversal, em data a ser determinada no ano de 2006, através de página própria localizada 
no portal da SBPT.

O grupo de Bronquiectasia e doenças supurativas, com os Drs. Sérgio Ricardo e Mauro Gomes (SP), participou das discussões do II Curso 
Nacional de Infecção, da grade do Congresso brasileiro de 2006, e da elaboração de um banco de dados nacional, a ser disponibilizado 
em página própria no portal da SBPT, com o intuito de organizar grupo multicêntrico de pesquisa em Bronquiectasia.

O Grupo de micose, com os Drs Miguel Aidé (RJ) e Luiz Carlos Severo (RS), elaborou a participação na grade do Curso Nacional e no 
Congresso Brasileiro de 2006.  

A Comissão, através do Dr. Ricardo Martins (DF) participou das discussões sobre a gripe aviária no grupo de estudos organizado pelo 
Ministério da Saúde. A comissão ainda esta terminando artigos de revisão nacional sobre temas de infecção respiratória a serem apre-
sentados no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Em conjunto com o Departamento de Pediatria da SBPT, Dr. José Dirceu (SP) e Dra Helena 
Mocelin (RS) está sendo organizado a primeira diretriz brasileira de PAC na infância.

A CIR está organizando um trabalho de coleta de informações e de grupos de trabalho multicêntrico nacional das doenças infecciosas 
mais encontradas no nosso meio. 

Os grupos de trabalho contarão com uma página na SBPT, onde pneumologistas de todo o Brasil poderão se inscrever, recebendo código 
de acesso para registro dos seus casos. Os trabalhos originados desses bancos de dados terão como co-autores todos os participantes 
de cada grupo. A CIR planeja abrir a página de registro de acesso para Micoses Pulmonares, PAC, PAV, Bronquiectasias e Abscesso de 
Pulmão no primeiro trimestre do próximo ano.

Dr. Fernando Lundgren
Presidente 

Comissão de Infecção Respiratória e Micoses Pulmonares

1. Participação no Curso de Atualização em Pneumologia da SBPT, com uma palestra e Discussão Interativa de dois casos clínicos.

2. Realização do II Curso Nacional de Câncer de Pulmão, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18 de novembro de 2005.

3. Sugestões de temas e nomes de convidados internacionais para o programa científico do XXXIII Congresso da SBPT.
Dr. Walter Roriz de Carvalho

Presidente 

b a l a n ç o Comissão de Câncer de Pulmão
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A Comissão de Pleura desenvolveu as seguintes ações no ano de 2005:
 1. Apresentação do programa de atividades da Comissão de Pleura em reunião conjunta com as Comissões da SBPT para planejamento 

das ações no biênio 2005-2006;
2. Participação no Curso Nacional de Atualização em Pneumologia 2005, no Módulo de Atualização em Doenças da Pleura;
3. Elaboração de Pesquisa Nacional de Abordagem Diagnóstica e Terapêutica das Doenças Pleurais, vinculada no site da SBPT;
4. Elaboração do Manual de Solicitação de Exames Complementares em Pleura para a AMB e CFM;
5. Participação na elaboração do programa do Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia 2005;
6. Participação na sugestão de temas para o programa do Curso Nacional de Atualização em Pneumologia de 2006;
7. Início dos trabalhos para elaboração das “Diretrizes em Doenças da Pleura” da SBPT, a ser publicado em 2006;
8. Participação na elaboração dos temas relativos às doenças pleurais para inclusão no programa do Congresso Brasileiro de Pneumo-

logia e Tisiologia 2006;
9. Elaboração de casos clínicos em pleura para a revista de casos clínicos da SBPT;
10. Elaboração de informes de atualização em doenças da pleura para os boletins de atualização da SBPT.

Comissão de Pleura

b a l a n ç o

Assumi a Comissão de Circulação Pulmonar da SBPT em setembro de 2005. A Comissão, sob a coordenação inicial do Doutor Rogério 
Souza, já fez um grande trabalho neste biênio 2004-2006 com a edição das Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Hipertensão Pulmo-
nar, fruto de um esforço conjunto de diversos profissionais.

Gostaria de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos por esta comissão, e acredito que passamos por um bom momento, quando 
enfim vemos a possibilidade de contar com alguns medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar em nosso país.

Para o próximo ano temos algumas metas a serem atingidas. Nos dias 31 de março e 01 de abril de 2006, acontecerá o I Curso Nacional 
de Circulação Pulmonar que abordará principalmente os temas hipertensão arterial pulmonar e a tromboembolia pulmonar. Está sendo 
organizado na forma de aulas, porém enfatizando a possibilidade de debate e interação com a platéia. Além do objetivo de divulgar 
novos conhecimentos, visa também à congregação dos profissionais que atuam na área, permitindo a troca de experiência inclusive com 
a presença de um convidado estrangeiro.

Programamos também a realização de três PECs (Programa de Educação Continuada), abordando os temas de hipertensão arterial 
pulmonar e tromboembolia pulmonar nas cidades de Salvador, Brasília e Porto Alegre.

Os principais temas de interesse na área da circulação pulmonar serão abordados também no Curso de Atualização e no Congresso 
Brasileiro de Pneumologia.

Já iniciamos a elaboração das Diretrizes para o manejo da tromboembolia pulmonar, que devem ser finalizadas no próximo semestre.
Além das atividades científicas, a comissão tem papel fundamental na atuação com os órgãos governamentais para viabilizar o forne-

cimento de novos medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar de forma criteriosa e também divulgar os centros 
que atuam na área, estabelecendo a via de referência e contra-referência aos pacientes. 

Contando com a colaboração e participação de todos, esperamos atingir com sucesso os nossos objetivos para o próximo ano.

Comissão de Circulação Pulmonar

Dr. Evaldo Marchi
Presidente 

Dra. Jaquelina Sonoe Ota Arakaki 
Presidente 
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A Comissão de Terapia Intensiva da SBPT assumiu suas atividades no biênio 2005-2006 com o compromisso de dar continuidade às 
ações de sucesso iniciadas em gestões anteriores e implantar outras, no intuito de fortalecer este segmento dentro da especialidade. 
Nesse sentido, consolidamos a Terapia Intensiva dentro dos programas de educação da SBPT com as seguintes ações:

- Atualização do II Consenso de Ventilação Mecânica, que se encontra em fase final de redação.
- II Curso Nacional de Ventilação Mecânica, que será realizado em São Paulo, em março de 2006.
- Disponibilização para a sociedade de um módulo básico de ventilação mecânica para o PEC (Programa de Educação Continuada), com 

padronização dos temas e relação de professores habilitados a ministrarem as aulas.
- Participação ativa na elaboração do programa do CBPT, em conjunto com a Comissão Científica desse evento.
Buscando uma maior interação com as demais comissões da SBPT, a Comissão de Terapia Intensiva participará da formulação das 

Diretrizes sobre Pneumonia Hospitalar, em conjunto com a Comissão de Infecção. Já em relação à interação com outras sociedades, 
conseguiu-se junto à AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) a presença permanente de dois representantes da SBPT em seu 
Comitê de Ventilação Mecânica.

Temos como um de nossos objetivos principais o início de estudos multicêntricos em terapia intensiva, inaugurando assim uma nova área 
de atuação da comissão. Estudos preliminares estão em andamento, em conjunto com a Comissão de DPOC, para que, como “pontapé 
inicial”, avaliemos o perfil das exacerbações da DPOC em nossas unidades de terapia intensiva.

Por fim, estamos incentivando os membros da Comissão a participarem ativamente de suas atividades, sugerindo e criticando. Convida-
mos outros sócios da SBPT, interessados em terapia intensiva, a nos ajudar.

Comissão de Terapia Intensiva

Dr. Bruno do Vale Pinheiro
Presidente 

b a l a n ç o

1) Organização do I Congresso Brasileiro de Tabagismo da SBPT, realizado entre os dias 08 a 11 de junho de 2005, no Rio de Janeiro.

2) Mobilização a favor da ratificação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco pelo Brasil (CQCT): 
- envio de uma carta a todos os Senadores da República do Brasil, solicitando apoio para a ratificação da CQCT;
- visita a alguns Senadores, em seus gabinetes no Senado Federal, marcando a posição da SBPT, e solicitando apoio;
- participação em audiências públicas nos municípios de Irati (PR), Florianópolis (SC) e Camaquã (RS);
- participação, junto com outras entidades, de uma audiência com o Presidente do Senado, Sen. Renan Calheiros.

3) Comemoração das datas alusivas ao tabagismo: 31 de maio (Dia Mundial sem Tabaco), e 29 de agosto (Dia Nacional de Combate ao Fumo).

4) Aprovação da proposta de inclusão da abordagem e tratamento do tabagismo no Programa de Educação Continuada (PEC) 2006.

Comissão de Tabagismo

Dr. Ricardo Henrique Sampaio Meirelles
Presidente 
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b a l a n ç o Comissão de Asma

1) Elaboração e participação no planejamento e organização do IV Consenso Brasileiro de Asma
2) Interação com a população leiga e médica sobre asma através do site
3) Elaboração do Manual de procedimentos em Asma
4) Participação na Comissão organizadora do Congresso de Asma do Rio de Janeiro
5) Participação na Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro de Fortaleza. Conseguimos patrocínio para vinda de 2 convidados 

estrangeiros renomados.
6)  Participação no projeto Novos Ares, em parceria com 26 Prefeituras do Brasil. Foram ministradas aulas sobre os Consensos de Asma e 

DPOC para médicos de Postos de Saúde em 26 cidades brasileiras. Em vários municípios, conseguimos que as secretarias de saúde adqui-
rissem medicamentos inalatórios adequados, que estão sendo prescritos por médicos capacitados. 

7) Participação em 3 PECs com módulos de Asma.
8) Participação na Organização do Módulo de Asma do Curso Nacional de Atualização, em São Paulo.
9) Organização de eventos públicos em 6 capitais brasileiras no Dia Nacional da Asma.
10) Diversas participações na mídia leiga, falada, escrita e televisionada, com temas sobre asma.
11) Interação com Associação Brasileira de Asmáticos, participando de eventos em parques públicos e em atividades educacionais para leigos.

Dr. Roberto Stirbulov 
Presidente 

b a l a n ç o Comissão de Doenças Respiratórias 
Ambientais e Ocupacionais

- Em decorrência da Portaria 777 de 28 de Abril de 2004, que dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos 
à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinelas especifico, nos Sistema Único de Saúde – SUS, a Comissão participará na elaboração e na 
construção do Protocolo Nacional de Pneumoconioses, solicitado pela Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde.

- Apoio e participação nos Cursos de Capacitação em Leitura Radiológica de Pneumoconioses promovido pelo Ministério da Saúde e FUNDA-
CENTRO, desenvolvidos em diversas regiões do País, para médicos dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador da Rede Nacional de Ação 
Integral em Saúde do Trabalhador (RENAST) e da rede do Sistema Único de Saúde - SUS.

- Atendendo a solicitação do Conselho Federal de Medicina/Associação Médica Brasileira elaboração do Manual de solicitação de exames 
complementares para a área de doenças pulmonares ocupacionais.

- Organização de plataforma de ensino à distância com objetivo de disponibilizar atualização permanente com o tema de Pneumoconioses.
- Participação da programação do XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia, em duas Mesas-Redondas com temas sobre Doenças 

Pulmonares Ocupacionais e Ambientais, realizado em São Paulo, no período de 11 a 14 de Novembro de 2005.
- Participação na elaboração da programação do XXXIII CBPT, em Fortaleza/CE, em 2 mesas-redondas, 1 mini-conferência e uma Conferência, 

além de preparação de Curso Pré Congresso em Leitura radiológica (30/10 e 31/10) e Tomografia Computadorizada de Alta Resolução de tórax 
(01/11/06), com 3 convidados internacionais (Drs. John Parker/USA, Igor Fedotov/OIT e Kurt Hering/Alemanha) com apoio da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e FUNDACENTRO.

- É objetivo ainda desta gestão discutir, junto ao Departamento de Função Pulmonar e Diagnóstico por Imagem, formas de disciplinar e ter 
um controle de qualidade das Espirometrias e radiografias realizadas em trabalhadores e ex-trabalhadores expostos a situações de risco para 
doenças pulmonares ocupacionais.

Dr. Jefferson Benedito Pires de Freitas
Presidente 
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Após a realização dos 13 Cursos de Imagem previstos para 2005 (o terceiro ano que os cursos se realizam), algumas considerações 
podem ser feitas:

Essa integração entre radiologistas e pneumologistas é da maior importância, porque o aprendizado transmitido nos cursos, tanto em 
relação ao diagnóstico como em relação aos melhores protocolos e rotinas de exames, quando assimilado pelos radiologistas, reverte 
numa melhor qualidade do trabalho oferecido aos pneumologistas. 

Primeiramente, deve ser ressaltado o grande interesse dos pneumologistas pelos cursos. Mesmo naquelas cidades onde já havia acon-
tecido o curso em um dos dois anos anteriores, o número de participantes, de uma maneira geral, permaneceu estável ou aumentou em 
2005. Isso se deve, entre outros motivos, à maior divulgação feita também nas Sociedades Regionais de Radiologia.

Em algumas poucas cidades, contudo, o número de participantes foi preocupantemente baixo. Embora seja compreensível que cidades 
menores, com pequeno número de pneumologistas, obviamente tenham um número menor de participantes, o principal problema tem 
sido a falta de empenho de algumas sociedades regionais na divulgação local. Até para que possam assegurar futuras realizações de 
cursos naquelas cidades, os coordenadores locais precisam assumir um maior compromisso com a divulgação, não só entre pneumolo-
gistas, radiologistas e clínicos, como também nas Faculdades de Medicina, onde internos e residentes certamente poderão também se 
beneficiar dos cursos.

No total, os cursos tiveram a participação de 678 inscritos, com uma média de 52 pessoas por curso. Os cursos com maior número de 
participantes foram Porto Alegre, São Paulo e Curitiba, respectivamente com 125,105 e 95 inscritos. As surpresas positivas foram Manaus 
(65 inscritos) e Aracaju (50 inscritos). Os cursos com menor freqüência foram os de João Pessoa (11 inscritos) e São Luis (8 inscritos). A 
surpresa negativa foi Salvador, com apenas 31 participantes inscritos.

Os professores participantes foram selecionados para as diferentes cidades usando-se como critério não só a disponibilidade nas datas 
previstas, como também a diversificação. Tentamos, dentro do possível, naquelas cidades onde o curso já havia sido realizado em anos 
anteriores, enviar professores diferentes, para que os pneumologistas tivessem a oportunidade de ter abordagens diferentes, e verificar a 
competência e abrangência de conhecimento dos professores, independentemente de suas cidades de origem. Hoje, temos, no Departa-
mento de Imagem, um grupo de professores extremamente homogêneo, sem destaques individuais, cuja força está no trabalho coletivo, 
na constante troca de informações, o que tem, na prática, gerado pesquisas multiinstitucionais de qualidade reconhecida, publicadas, em 
número bastante grande, em revistas nacionais e internacionais indexadas.

Dessa maneira, o Departamento de Imagem vem tentando cumprir o seu objetivo maior, que é desenvolver o conhecimento e promover 
maior integração entre os radiologistas e pneumologistas.

Departamento de Imagem

b a l a n ç o

O Departamento Científico de Pneumologia Pediátrica (DCPP) tem recebido muito incentivo e apoio da Diretoria da SBPT e em particular 
do Presidente, Dr Mauro Zamboni. 

Nesta gestão, o DCPP reuniu seus doze membros da diretoria, com o apoio da GSK, em três ocasiões: em Salvador, durante as atividades 
do Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia da SBPT; em Cuiabá, durante as atividades da Jornada de Pneumologia realizada pelo 
Departamento e no Rio de Janeiro, durante as atividades do Congresso Brasileiro de Asma. Várias atividades científicas, administrativas e 
muitos assuntos foram tratados nessas reuniões, incluindo:

1) A participação e a grade teórica para o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia que será realizado em Fortaleza em 2006, onde, 
também, serão realizadas as provas para o Titulo de Habilitação em Pneumologia Pediátrica. Tivemos grande apoio da Dra Márcia Alcântara.

2) Acrescentamos vários assuntos do Departamento junto ao site da SBP juntamente com e-mails e endereços residenciais e dos sócios com THPP. 
4) Estamos montando o Histórico da Pneumologia Pediátrica no Brasil e dos 10 Congressos anteriores de Pneumologia Pediátrica ante-

riores (local, fotos, pessoas envolvidas, temas discutidos, fatos ocorridos, etc).
5) Realizamos as normas critérios para credenciamento e registro de serviços credenciados em residência médica e estágios em Pneu-

mologia Pediátrica no Brasil. Os serviços estão cadastrados no site da SBP e a seguir serão encaminhados à SBPT.
6) Motivamos e enviamos vários trabalhos científicos para O Jornal de pediatria (Medline) e Jornal de Pneumologia (Lilacs e Scielo) 
7) Sob a coordenação do Prof Dr Fernando Lundgren estamos participando da realização das diretrizes nacionais sobre o tratamento das 

Pneumonias Adquiridas na Comunidade na Infância.
8) Estamos participando das Diretrizes Brasileiras sobre o uso de anticorpos monoclonais contra o Vírus Sincicial respiratório em lactentes.

Departamento de Pneumologia Pediátrica 

Dr. Edson Marchiori
Presidente 

Dr. José Dirceu Ribeiro
Presidente 
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No dia primeiro de novembro de 2006 os organizadores do SBPT 2006 estarão perfilados, na cidade de Fortaleza, para receber to-
dos os pneumologistas do Brasil que vierem para esse ponto de encontro da ciência pneumológica brasileira, que vai ser o XXXIII 
Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, o SBPT 2006. 

Fundada há 275 anos por Martins Soares Moreno, conhecida como “Terra do sol do mar e da luz” ou como “Loura desposada do sol”, 
Fortaleza é a capital do Ceará.

Hoje com mais de 2,1 milhões de habitantes, é tida como mãe de um povo forte alvissareiro e bem humorado.
Além de seu povo vibrante e acolhedor, essa cidade é muito rica em predicados naturais: contornada por 25 km de praias de águas tépidas 

e mar de verde profundo, tem três mil horas de sol por ano e sua média de temperatura é de 27°C.
Esses “mimos” convidam todos aos mais diversos tipos de atividades turísticas. Durante o dia se tem os prazeres dos banhos de mar; o 

deleite e a emoção dos esportes aquáticos como “windsurf”, iatismo e surf e de parques aquáticos; apreciação e deslumbramento frente 
a um sem número de paisagens marítimas Pode-se coroar tudo com as delícias culinárias repletas de frutos do mar, frutas suculentas e 
nutritivas como o caju e sua castanha.

Durante a noite há outro tanto de atrações: o riso farto pode ser encontrado nas “performances” teatrais e humorísticas dos atores 
cearenses e o arrasta pé nas  noitadas de forró acontecem nos quatro cantos da cidade durante todos os dias da semana. Nem as segun-
das-feiras escapam.

O pôr-do-sol em Fortaleza é inebriante, evocando sem limite a sensualidade e o aconchego de pares.
Como se não bastasse, por aqui o artesanato é de uma delicadeza singular, expressando em suas rendas de bilros, utensílios em barro, 

palha ou couro as habilidades natas de artistas populares.
Por tudo isso e, muito mais, se quiserem vir, venham! Teremos o maior prazer em recebê-los nesse ponto de encontro da ciência pneu-

mológica brasileira. 
Nossa próxima conversa será sobre nossos convidados estrangeiros, como e porque chegamos a eles. Até lá.

Doutora Márcia Alcântara
Presidente do XXXIII CBPT 

XXXIII Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia

Centro de Convenções 
Fortaleza/CE

01 a 05 de novembro de 2006

Ponto de encontro
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Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia

Prova para Obtenção do 
Título de Especialista em 
Pneumologia e Tisiologia

Candidatos Aprovados

ALINE COSTA MATHIAS

ANA CARLA CAMPELO DUARTE

ANA LÚCIA PEREIRA ALVES DIAS

ANDREA ARVAI PEREIRA PICARELLI

ANTÔNIO DELFINO DE OLIVEIRA JÚNIOR

BENEDITO FRANCISCO CABRAL JUNIOR

CARLOS FERNANDO GOSSN GARCIA

CRISTIANO RABELO NOGUEIRA

DENISE ANTUNES PADILHA KROTH

EDGARD PASSOS DE SOUZA

EDIMAR PEDROSA GOMES

FÁBIO MACCHIONE DOS SANTOS

GIOVANNY LEONARDO DE LANA

GLÁUCIA CADAR DE FREITAS ABREU

GUSTAVO FILISTOFFA VERAS CORREIA

IRINEI MELEK

JACYR ANTÔNIO ABBUD FILHO

JOSÉ GREGÓRIO HERRERA URDANETA

JOSÉ HENRIQUE SANTANA

KÁTIA CRISTINA MATOS CARVALHO

LEANDRO ANTÔNIO GRITTI

LEANDRO BAPTISTA PINTO

LEANDRO FIGUEIREDO VIANNA

LUCIANA ARGOLLO FERREIRA

LUCIANO CABRAL CARVALHO

MÁRCIO GOMES CUNHA

MAURO HERBERT DE CARVALHO LANDIM

MÔNICA SILVEIRA LAPA

PAULO ROBERTO GOLDENFUM

RICARDO LUIZ DINIZ DOS SANTOS

RICARDO MILINAVICIUS

ROBERTO RINCON GALVES JUNIOR

RODRIGO GARCIA TODARO

RONALDO DE SOUZA

SAULO DA CRUZ MONTEIRO

VANESSA TEIXEIRA BARSALINI RUIVO

Neste livro, também dirigido aos pacientes, a pneumologista 
Iara Nely Fiks - autora também do livro Asma - Superando 
mitos e medos, publicado pela editora Claridade - descreve, 
com uma linguagem simples e de forma bem humorada, os 
fatores de risco relacionados a essa doença, os sintomas e 
a repercussão global na saúde do indivíduo, que afeta, por 
conseqüência, as suas relações familiares e sociais.

A autora esclarece que a DPOC tem tratamento, sim! E que 
o paciente pode melhorar muito sua qualidade de vida.

DPOC

A determinação de publicar um livro de cirurgia torácica ge-
ral em língua portuguesa se efetivou com a união de esforços 
dos quatro editores da obra, que sentiram a necessidade de 
divulgar os progressos atuais na especialidade ao se conside-
rar o crescente número de cirurgiões torácicos em atividade 
em todo o país e o aumento do número de serviços e de 
programas de residência.

Esta obra constitui o terceiro livro do gênero no mundo e, 
desta forma, nós nos sentimos muito satisfeitos em termos 
contribuído para que se tornasse uma realidade. O texto 
foi dividido em 20 partes, com 148 capítulos escritos por 
218 colaboradores do Brasil e do exterior. Como a cirurgia 
torácica é multidisciplinar e nenhum aspecto foi omitido, acreditamos 
que os cirurgiões de tórax do Brasil e os demais profissionais que lidam com os pulmões, 
pleura, diafragma, parede torácica, via aérea, mediastino e esôfago irão certamente se 
beneficiar deste empenho coletivo realizado pelos editores e colaboradores.

O livro companheiro da Cirurgia Torácica Geral, a Cirurgia do Esôfago, que conta com a 
colaboração de renomados professores do Canadá, Bélgica, Estados Unidos e França tem 
a previsão de estar disponível em Junho de 2006. Desta maneira todos os profissionais 
que lidam com a caixa torácica serão beneficiados com o segundo volume desta obra. 

Esperamos que críticas e sugestões sejam feitas, as quais serão mais do que bem-vindas, 
objetivando aprimorar as futuras edições.

Doutores Roberto Saad Junior, Walter Roriz de Carvalho, 
Manoel Ximenes Netto e Vicente Forte

Cirúrgia Torácica

Sociedade Brasiliense de Cirurgia Torácica

A Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas comunica a composição de sua nova Dire-
toria, eleita para o biênio 2005-2007. 

Presidente: Dr. João Daniel Bringel Rego
Vice-Presidente: Dr. Mario Sérgio Nunes
Secretário-Geral: Dr. Benedito Francisco C.  Júnior
Secretário-Adjunto: Dra. Maria Margarete da Silva Zembrzuski
Tesoureiro: Dra. Heloisa Glass
Direção Científica: Dra. Fernanda Lara Fernando Bonner Araújo Riscado e Dra. Nanci-

lene Gomes Melo e Silva
Conselho Deliberativo: Dra. Andrea Martha Antero dos Santos, Dr. Eduardo Felipe Bar-

bosa da Silva, Dr. Antônio Teodoro de Andrade Filho, Dr. Paulo Henrique Ramos Feitosa e 
Dra. Rosa Christiane Kill Leal.
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p r o g r a m e - s e a g e n d a

EVENTOS 2006
NACIONAIS

II Curso Nacional de Ventilação Mecânica
Local: Braston Hotel, São Paulo/SP
Data: 17 e 18 de março
Organização: Secretaria da SBPT 

VII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Local: Hotel Glória, Rio de Janeiro/RJ
Data: 20 a 22 de abril 
Organização: Secretaria da SBPT

II Curso Nacional de Infecções Respiratórios
Local: Porto Alegre/RS
Data: 16 a 17 de junho
Organização: Secretaria da SBPT
 
II Curso Nacional de Tuberculose
Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo/SP
Data: 13 a 15 de julho 
Organização: Secretaria da SBPT em Parceria com a 
Rede TB e Ministério da Saúde
   

XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Local: Centro de Convenções de Fortaleza, CE
Data: 01 a 05 de novembro de 2006
Organização: Arx Produções & Eventos
R. Júlio Siqueira, 970
60130-090   Fortaleza - CE
Fone: (85) 4011-1572
Fax: 4011-1573
www.arxweb.com.br 

INTERNACIONAIS

ATS 2006
Data: 19 a 24 de Maio
Local: San Diego, California/USA
Informações: www.thoracic.org 

14th World Congress for Bronchology
Data: 25 a 28 de junho 
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: http://www.wcb2006.com 

ALAT 2006
Data: 03 a 07 de Julho
Local: Cancún, México.
Informações: www.alatorax.com 

ERS 2006
Data: 02 a 06 de Setembro
Local: Munique, Alemanha
Informações: www.ersnet.org 

CHEST 2006
Data: 21 a 26 de Outubro 
Local: Salt Lake City/EUA
Informações: www.chestnet.org 

Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Data: 01 a 05 de dezembro
Local: Lisboa, Portugal
Informações: www.sppneumologia.pt 


