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Renovação
Prezados colegas e amigos associados à SBPT,
Este é o derradeiro Editorial que escrevemos como Presidente da atual Diretoria
da SBPT, que agora se despede. Nele, vocês encontrarão o balanço das ações das
Diretorias, das Comissões e dos Departamentos. Convidamos os participantes do
Congresso Brasileiro em Fortaleza a comparecer às Assembléias.
A Diretoria também preparou um Relatório de Gestão 2004 – 2006 que será
apresentado ao Conselho Deliberativo na Assembléia de Prestação de Contas e que,
após sua aprovação, será divulgado na nossa página na internet.
Por favor, leiam e analisem cuidadosamente os relatórios. Neles estão demonstrados, de forma clara e transparente, o que conseguimos e o que não conseguimos
realizar. Não foi pouco o que fizemos. E se o conseguimos foi porque encontramos
o embasamento seguro e o campo fértil, proporcionados pelas diretorias que nos
antecederam. Somente conseguimos tudo isto com o apoio, a colaboração e o trabalho árduo e dedicado de uma equipe coesa, tanto dos funcionários da SBPT como
de todos os Diretores e os responsáveis pelas Comissões e pelos Departamentos.
Sempre na base do diálogo franco e aberto, discutindo, no campo das idéias, as
nossas divergências.
Meus amigos, se muito fizemos, mais ainda temos por fazer. A continuação desta
missão foi outorgada ao Antonio Carlos Moreira Lemos e sua Diretoria, que, com
certeza, a desempenharão brilhantemente, e para quem desejamos sucessos e felicidades.
Meus agradecimentos já foram feitos na nossa última reunião de Diretoria, que
contou com a presença dos funcionários, dos atuais e dos futuros Diretores da SBPT.
Renovo aqui, os meus mais sinceros agradecimentos.
Estimados amigos e associados, leiam com atenção este Boletim e participem
das Assembléias durante o Congresso Brasileiro. É a única maneira de conhecermos
e participarmos da SBPT, que é de todos nós.
Não nos deixemos envolver pelos oportunistas e iluminados de plantão que esquizofrenicamente se acham anjos e ungidos pelos céus, e acreditam-se salvadores
da pátria, sem nunca terem feito nada por ela. Por falarem a língua dos deuses,
desconhecem a nossa. A palavra fóssil, utilizada recentemente por um dos anjos
de plantão, vem do termo latino “fossilis”, que significa “ser desenterrado”. Logo,
surge em minha mente a idéia do combustível fóssil - o petróleo -, que necessita
ser desenterrado e trazido à luz para desempenhar o seu papel de principal fonte de
energia do planeta, servindo de base para a formação de diversos produtos imprescindíveis na vida atual e tão valioso quanto inúmeras gemas preciosas. Mas também
motivo de cobiça, inveja e despeito.
As últimas diretorias da SBPT trabalharam arduamente para trazer à luz um produto precioso que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E o sucesso
incomoda muita gente.
Finalizando, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos pelo apoio recebido
por todos vocês na minha eleição para a ALAT. Tenham certeza de que não os decepcionarei.
Um abraço a todos,

Mauro Zamboni
Presidente da SBPT 2004-2006
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Diretoria

Inovar para Crescer
A gestão 2004-2006 foi marcada por
uma atuação ética, coerente e dinâmica, que incorporou importantes inovações como a implantação do Plano de
Cargos e Salários para os funcionários, a
criação das normas para realização dos
Congressos Brasileiros da SBPT, do Regulamento Interno e do Regimento das
Comissões e Departamentos, além da
contratação das assessorias de comunicação e jurídica.
As mudanças fizeram parte de um planejamento estratégico, que teve como
objetivo facilitar a implantação de todos
os processos necessários para trazer a
SBPT para mais perto dos sócios e fomentar o ensino qualificado em pneumologia, que tanto é necessário para o
crescimento da especialidade.
Hoje, a SBPT é uma das Associações
mais estruturadas e representativas que
existem no Brasil. Em 2004, contava
com 2.545 associados. O número subiu
no ano seguinte para 2.696 e chegou,
em 2006, a 2.730. O aumento registrado
durante esta gestão foi de 253 associados, o que representa um acréscimo no
quadro associativo de 10%.
Uma das prioridades da diretoria 20042006 foi a profissionalização administrativa da SBPT. Para executar a ação foi
contratada uma empresa especializada
em consultoria de gestão de recursos
humanos (CATHO), com o objetivo de
desenvolver e implantar um Plano de
Cargos e Salários (PCS) na SBPT, com
foco nas competências e habilidades necessárias às atividades executadas pelos
funcionários.
A idéia com isso é melhorar o processo
organizacional e gerencial, agilizando os
procedimentos internos, otimizando as
metas e resultados e, conseqüentemente, aumentando o grau de competitividade da empresa.
A Diretoria que se despede também foi
responsável pela confecção do Regulamento Interno e do Regimento para as
Comissões Científicas e Departamentos
da Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia. Os documentos, disponibilizados para todos os associados no site
Novembro/Dezembro 2006

www.sbpt.org.br, servirão para normatizar e estabelecer critérios profissionais
que regulamentam as atividades dos
membros que compõem o quadro diretivo, para que a SBPT siga os rumos de
crescimento com transparência.
Outra grande mudança implantada durante esta gestão foi a cobrança unificada. Em 2006, a SBPT efetuou cobrança unificada juntamente com algumas
estaduais que, formalmente, cumpriram
o prazo de 10/01/2006 e aderiram à cobrança de suas anuidades conjuntamente com a Sociedade Brasileira.
As estaduais que entraram para a cobrança unificada foram: Bahia, Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.
O valor da anuidade da SBPT foi mantido em R$ 210,00 (duzentos e dez reais)
e para os sócios das estaduais que aderiram à Cobrança Unificada foi acrescido o valor de R$ 80,00 (oitenta reais)
que estão sendo repassados as respectivas estaduais, após o processamento
das cobranças, o envio de documentos
das Estaduais e assinatura do Contrato
de parceria entre a SBPT/Estadual. Os

Diretoria

sócios residentes pagaram 50% desses
valores.
Para os Cirurgiões Torácicos, a SBPT
acrescentou o valor de R$ 120,00. É importante lembrar que os valores serão
aplicados também para os novos sócios
e a partir deste ano não houve mais a
opção de se associar somente a uma entidade, sendo compulsória a adesão às
duas Sociedades (SBPT e SBCT).
Os repasses as Soceidades Estaduais que assinaram o Contrato já foram
efetuados. Também foi feito um repasse
para Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, conforme acordo assinado entre
as duas Sociedades.
No quesito receita, o XXXII Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia,
realizado de 13 a 17 de novembro de
2004, em Salvador/BA, e presidido pelo
Doutor Antônio Carlos Moreira Lemos,
obteve um lucro de R$ 420.000,00, repassados no dia 20 de janeiro de 2005
para a SBPT, conforme disposição estatutária. No caso do V Congresso Brasileiro de Asma e I Congresso de DPOC e
Tabagismo, realizado de 08 a 11 de junho
de 2005, no Rio de Janeiro/RJ, e presidido pelo Doutor Alexandre Pinto Cardoso,
não houve repasse para a SBPT.
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Nesses últimos dois anos, junto à diretoria de Ensino e Exercício Profissional, realizamos algumas tarefas importantes em benefício dos
nossos associados. Sem dúvida, aquela que se destacou foi a elaboração da prova para obtenção do Título de Especialista em Pneumologia.
Contamos com a colaboração de algumas Comissões e Departamentos da SBPT no envio das questões, como também, questões enviadas
por palestrantes do Curso Nacional de Atualização em Pneumolgia – VII CNAP.
Contratamos uma firma oficial e especializada em elaboração de provas para concurso em diversas áreas, a Officium - Assessoria, Seleção
e Habilitação, sediada em Porto Alegre, RS que realizou o trabalho de correção e concordâncias do português, estruturação, formatação
etc, erros comuns em provas de concursos públicos. A Officium também ficou responsável pela impressão e aplicação da prova. Após a
aplicação e correção da prova, não houve nenhuma manifestação contraria às questões formuladas. Fato inédito em concursos da SBPT.
Outro ponto importante foi a valorização da pontuação da Residência Médica em Pneumologia para se somar aos pontos obtidos na prova.
Mudamos, também, o número de questões aplicadas, que passou 150 para 100, nas mesmas 5 horas de prova, aumentando o tempo de
análise e raciocínio para cada questão.
Tivemos, ainda, a importante tarefa de realizar o Curso Nacional de Atualização em Pneumologia e Tisiologia (VI e VII edições) em conjunto com a diretoria científica, prática adotada nesta gestão. Procuramos convidar os melhores palestrantes do país, aqueles de maior
experiência comprovada nos assuntos de maior relevância da pneumologia brasileira. Nas duas edições o número de participantes foi além
do estabelecido e a aprovação do curso foi a melhor possível.
Outro fato relevante foi o início da pontuação, em janeiro de 2005, para obtenção e validade do título de Especialista – TE em pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Divulgamos amplamente a todos os serviços de pneumologia do país para que
nos enviassem a programação cientifica para ser julgada pela Comissão Nacional de Acreditação(CNA), da Associação Médica Brasileira
(AMB) e pontuada por nós.
Centenas de atividades à distância e presenciais tais como, cursos, jornadas, congressos, simpósios, programas de Educação continuada
etc..., estão cadastrados na AMB e já valendo pontos para a revalidação TE.
Demos continuidade ao curso de pneumologia on-line da SBPT com o término das aulas – total de 23 aulas – em dezembro de 2005. A
partir de janeiro deste ano implantamos um novo curso on-line, junto a MedCenter, com um total de 13(treze) aulas iniciais, programadas
para ir ao ar neste segundo semestre, valendo pontos também para revalidação do TE.
Totalizamos quinze PneumoRom com aulas do mais alto gabarito, dos principais e relevantes assuntos em pneumologia, implantando e
inovando o estilo de apresentação em CD, isto é, uma verdadeira aula em vídeo e áudio, como se estivéssemos presentes à uma apresentação em sala de aula.
Também coube a esta direção, tarefeas como o julgamento de trabalhos científicos do Prêmio Altana, apreciação de fármacos enviados
pela ANVISA, reuniões na Associação Médica Brasileira em São Paulo, reuniões com Sociedades Americanas e Européias e avaliação de
tradução de artigos da revista, em língua inglesa, para publicação no Brasil.
Na certeza de ter realizado nesses dois anos de gestão na SBPT o melhor de nossa capacidade científica e intelectual, me despeço com a
sensação de ter contribuído para grandeza da SBPT.
Miguel Abidon Aidé
Diretor de Ensino e Exercício Profissional da SBPT

Divulgação e Defesa
Profissional

1- Aprimoramento da Página da SBPT na Internet - Abertura de links específicos ou albergar os conteúdos para as Regionais;
Abertura de links específicos ou albergar os conteúdos para os Departamentos e Comissões; Abertura de link específico para o
Congresso Brasileiro de Pneumologia; Trabalho em conjunto com o Jornal de Pneumologia.
2- Colocação dos Consensos on-line (aprimorar)
3- Manter Pesquisa de Satisfação on-line.
4- Participação ativa nas negociações para viabilização dos Congressos da SBPT.
5- Criação da Coluna Artigos da Semana (5 resumos dos mais importantes publicados na Literatura Estrangeira.
6- Participação junto à AMB e ao CFM na elaboração e correções da CHBPM (participação ativa do Departamento de Espirometria).
7- Participação junto à AMB e ao CFM na Defesa Profissional (com a colaboração do Dr. Miguel Lia Tedde)
8- Coordenação junto com o Presidente da SBPT na Revisão dos Regulamentos das Comissões e Departamentos.
9- Coordenação junto com o Presidente da SBPT na Revisão do Regulamento da SBPT.
10- Coordenação junto com o Presidente da SBPT na Atualização do Estatuto da SBPT.
11- Coedição do Livro da SBPT.
12- Participação ativa em todos os Eventos da SBPT.
13- Colaborar na Implantação pelo Presidente da SBPT de uma administração participativa envolvendo todas as Diretorias nas
decisões da SBPT.
Jairo Sponholz Araújo
Diretor de Divulgação e Defesa Profissional da SBPT
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DPOC

A Comissão de DPOC manteve sua constituição bastante inclusiva, mantendo um Comitê Executivo com 4 participantes, uma
Comissão Diretiva com 7 participantes e mais 5 subcomissões relacionadas à Oxigenoterapia, à Reabilitação, ao Tabagismo, à Informática e ao Registro de Alfa1, com um total de 22 participantes. Todas as discussões foram realizadas com todos os membros.
Principais realizações:
1 - Atualização de 4 capítulos do Consenso de DPOC de 2004, colocado à disposição dos membros na página da SBPT;
2 - Criação do site para Registro Brasileiro de Deficientes de Alfa 1 Tripsina, com colaboração da Sociedade Espanhola de Doenças Respiratórias e Cirurgia Torácica e a doação de 2.500 euros do Registro Internacional de Alfa1;
3 - Participação de reuniões do grupo de 18 países associados ao Registro Internacional de Alfa 1;
4 - Estabelecimento de acordo escrito de cooperação da SBPT com a Associação de Deficientes de Alfa1;
5 - Capítulo de DPOC para o Livro de Doenças Respiratórias da SBPT;
6 - Manutenção de Acordo de Trabalho com o Projeto GOLD Brasil;
7 - Estabelecimento de Acordo com o Projeto Internacional EPOCA para registro de pacientes com DPOC;
8 - Levantamento de laboratórios brasileiros que realizam exame de difusão para encaminhamento à ALAT;
9 - Manutenção do Acordo com os Laboratórios Pfizer e Boehringer Ingelheim para divulgação de DPOC no Brasil pelos Programas Respire e Viva e Respirar, via internet e presencial;
10 - Realização do I Congresso de DPOC da SBPT, no Rio de Janeiro, em julho de 2005;
11 - Desenvolvimento de todo o Programa referente à DPOC do Congresso da SBPT em Fortaleza, em novembro de 2006, e
realizado convite ao participante estrangeiro;
12 - Reuniões para o desenvolvimento do II Congresso de DPOC da SBPT, a realizar-se em agosto de 2007, na Cidade de Belo
Horizonte, já tendo discutido a grade, o programa preliminar e convidado os 2 participantes estrangeiros;
13 - Estabelecimento de contato com o Ministério da Saúde para criação de critérios de tratamento de pacientes com DPOC e
participação no Dia Mundial da DPOC de 2006. No momento, o Ministério estuda a viabilidade econômica do atendimento aos
pacientes com DPOC;
14 - Declaração à Promotoria de Defesa da Saúde do Estado de São Paulo, baseada no Consenso Brasileiro de DPOC de 2004,
para atendimento aos pacientes com DPOC no Estado de São Paulo. Ação ganha em Primeira Instância em 2006.
José Roberto de Brito Jardim
Presidente da Comissão de DPOC da SBPT

Infecção Respiratória

A Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses Pulmonares manteve a sua constituição bastante inclusiva e criou um
Comitê Executivo com 4 participantes, nas áreas de Pneumonia Comunitária, Pneumonia Associada à Ventilação, Micoses
Pulmonares e Bronquiectasias. Todas as discussões foram realizadas com todos os membros.
Principais realizações:
1 - Atualização da Diretriz de Pneumonia Associada à Ventilação, em conjunto com a SBI e AMIB (a Diretriz foi colocada
para discussão e sugestões a todos os membros das Sociedades participantes na página da SBPT, antes da conclusão);
2 - Realização da Primeira Diretriz Brasileira de Pneumonia na Infância em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria,
disponibilizando-a para discussão e sugestões na página da SBPT a todos membros das Sociedades participantes, antes da
conclusão;
3 - Criação do site para Registro Brasileiro de Bronquiectasias;
4 - Criação do Site da Comissão de Infecção Respiratória;
5 - Capítulo de Pneumonia Adquirida na Comunidade para o Livro de Doenças Respiratórias da SBPT;
6 - Realização do II Curso Nacional de Infecções Respiratórias da SBPT, em Porto Alegre/RS, em Junho de 2006;
7 - Desenvolvimento do Programa referente às Infecções respiratórias do Congresso da SBPT, em Fortaleza, em novembro
de 2006.
8 - Participação do desenvolvimento do plano nacional para Gripe Aviária junto ao Ministério da Saúde;
9 - Participação com a Diretoria de Ensino em Programa de Educação Continuada da SBPT;
Fernando Lundgren
Presidente da Comissão de Infecção Respiratória da SBPT
Novembro/Dezembro 2006

Comissões



Edição Especial
Epidemiologia

2004

Gestao

2006

~

1. Realização do 1º Curso de Epidemiologia Básica Aplicada à Pneumologia, ocorrida em Brasília nos dias 25 e 26 de novembro
de 2005.
2. Organização do Curso Pré-Congresso Princípios Epidemiológicos Básicos para Leitura e Redação de Artigos Científicos, para
o Congresso Brasileiro de Pneumologia, em Fortaleza, em novembro de 2006.
3. Organização do Curso Pré-Congresso Princípios Básicos para Leitura e Redação de Artigos Científicos (como ler um artigo
científico) para o Congresso Asma, DPOC e Tabagismo a se realizar em Belo Horizonte em 2007.
José Miguel Chatkin
Presidente da Comissão de Epidemiologia da SBPT

Asma

1 - Organização da Quarta Diretriz de Asma – Encaminhamos para publicação no JBP no dia 2 de outubro de 2006;
2 - Participação na edição do Primeiro Consenso Latino-Americano de Asma de Difícil Controle - Publicado na revista Drugs of
Today - Vol 42.2006;
3 - Participação no projeto EAGLE (Estudo da Asma Grave na América Latina) com participação da SBPT, ALAT e SEPAR. Através de
uma planilha dinâmica virtual foi elaborado cadastro dos asmáticos graves na América Latina, compreendendo o período entre 1994
e 2004. Estão previstos quatro artigos em revistas de impacto. O projeto vai fornecer dados importantes do perfil e das características
gerais do asmático grave em nosso meio.
4 - Elaboração do Projeto de Asma de Difícil Controle, encaminhado para o MS para complementar a portaria de Asma Grave (1318).
Estamos aguardando resposta do Ministério da Saúde.
5 - Elaboração de dois artigos no livro da SBPT.
6 - Envio de Casos para a revista RELATO DE CASOS da SBPT.
7 - Participação na elaboração do conteúdo programático de Asma de quatro PECs temáticos.
8 - Elaboração de questões de Asma para a prova de Título de Especialista em Pneumologia da SBPT.
9 - Participação na elaboração do conteúdo programático de Asma do Congresso Brasileiro de Fortaleza, incluindo contato com Palestrantes estrangeiros. Ouvimos as sugestões enviadas pelos membros da comissão, procurando atender todas as tendências, respeitando
a filosofia determinada pela comissão organizadora central.
10 - Participação na elaboração do módulo de Asma dos Cursos Nacionais de Atualização em Pneumologia do RJ e SP.
11 - Participação na elaboração do módulo de Asma dos congressos de Asma, DPOC e Tabagismo do Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
12 - Participação em congressos regionais de quatro estados.
13 - Diversas incursões na mídia escrita, falada e televisionada, versando sobre o Plano Nacional de Asma, tentando sensibilizar
o público leigo e o poder público.
14 - Divulgação das Portarias 2084 e 1318, para os associados da SBPT. Ministramos conferências sobre o tema em duas Sociedades Regionais.
15 - Administração de 43 aulas em vários estados do Brasil, sobre Diretrizes de Asma da SBPT e Recursos Legais para obtenção de medicamentos para Asma, em projetos patrocinados por Sociedades Regionais, Sociedades de Asmáticos, Prefeituras e
Industria Farmacêutica.
16 - Interação com a população leiga e médica, através de resposta a diversos e-mails, com as mais variadas dúvidas sobre Asma.
17 - Inclusão dos procedimentos relacionados à Asma na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.
18 - Projetos em parceria com a indústria farmacêutica: CONECTA (GSK); NOVOS ARES (Shering-Plough); JORNADAS ITINERANTES
DE CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA (Shering-Plough), COMO EU TRATO ASMA (Shering-Plough). ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE (Novartis).
Indicamos como palestrantes membros da Comissão de Asma dos diversos estados e nossa atuação foi abordando aspectos epidemiológicos, clínicos, funcionais e terapêuticos da Asma, nos isentando de qualquer ação que sugerisse propaganda de medicamentos fabricados pelas indústrias parceiras. Nossa ação ética e isenta foi condição indispensável para a participação. Dessa forma, conseguimos
recursos para levar a quase todos os estados brasileiros conceitos corretos para o controle e tratamento da Asma.
19 - Iniciamos estudos para a elaboração do Cadastro Nacional de Asmáticos. Trata-se de uma planilha eletrônica dinâmica que vai
estabelecer os mais variados aspectos do paciente asmático no Brasil. Tentaremos aplicar a tecnologia aplicada no Projeto EAGLE. Contaremos com a participação de todos os membros da Comissão de Asma, pretendendo tornar conhecido, de forma dinâmica, o perfil
quantitativo e qualitativo dos pacientes em todo o território nacional.
20 - Consultoria Científica de programas de Asma de algumas cidades brasileiras.
Roberto Stirbulov
Presidente da Comissão de Asma da SBPT
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A principal atividade da Comissão de Pleura na atual gestão foi elaborar e publicar as “Diretrizes na Abordagem Diagnóstica
e Terapêutica das Doenças Pleurais” (Jornal Brasileiro de Pneumologia 2006; 32(4):S32-S90), que envolveu a contribuição
de diversos serviços de Pneumologia, Cirurgia Torácica e Patologia do Brasil, sob a coordenação da Comissão de Pleura da
SBPT.
Trata-se de um trabalho inédito no campo das doenças da pleura, iniciativa da SBPT que tem procurado divulgar junto aos
seus associados e à comunidade médica em geral conceitos práticos de abordagem diagnóstica e terapêutica nas principais
doenças em Pneumologia.
Constam destas diretrizes:
1. Coleta e preservação do líquido pleural e biópsia;
2. Toracocentese e biópsia pleural;
3. Tuberculose pleural;
4. Derrame pleural neoplásico;
5. Derrame pleural parapneumônico e empiema;
6. Quilotórax;
7. Derrame pleural de origem indeterminada;
8. Pneumotórax*.
*O trabalho final foi publicado e divulgado em forma de CD para consulta prática a todos os associados da SBPT.
A comissão de Pleura ainda participou na coordenação de diversas atividades científicas, incluindo a Comissão Científica do
XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia da SBPT e na sugestão e elaboração de programas científicos para congressos, simpósios e jornadas.
Evaldo Marchi
Presidente da Comissão de Pleura da SBPT

Distúrbios Respiratórios do Sono
ACORDA PNEUMOLOGISTA
Durante o útlimo Curso de Atualização promovido pela SBPT no Rio de Janeiro, em reunião informal com o Dr. Flávio Magalhães (RJ) e o Dr. Carlos Alberto de Assis Viegas (DF) discutimos a criação de metas de médio e longo prazo para a Comissão dos
Distúrbios Respiratórios de Sono.
As metas elencadas como prioritárias foram:
1. Lançar a campanha, intitulada ACORDA PNEUMOLOGISTA. O objetivo é aumentar o nível de interesse do pneumologista
pelos distúrbios respiratórios do sono. Chama a atenção para a apnéia do sono, que é extremamente comum apesar de ser ainda
pouco reconhecida. Estudos recentes mostraram de forma inequívoca que a apnéia do sono leva, além de piora da qualidade de
vida, ao aumento da morbidade e da mortalidade.
2. Educação - Em 2005, foi feito um curso pré-congresso de apnéia do sono durante congresso de Asma e DPOC promovido pela
SBPT. Durante o curso de Atualização da SBPT ficamos impressionados como o tema levantou muito interesse na platéia.
Por outro lado, reconhecemos que atividades isoladas são insuficientes. A maioria dos pneumologistas não possui um treinamento em sono, simplesmente porque no passado não muito distante a apnéia do sono era ignorada.
Necessitamos, portanto, de cursos continuados e de fácil acesso para toda a sociedade na área de sono.
3. Acesso ao diagnóstico - A maioria dos profissionais tem dificuldade de acesso a uma polissonografia completa. Precisamos
validar sistemas simplificados de monitorização respiratória. Em um segundo momento, treinar e acreditar os pneumologistas
a utilizar esses sistemas de monitorização respiratória. Estudos nesse sentido já foram iniciados no Rio de Janeiro e em São
Paulo.
4. Os aparelhos de CPAP não são cobertos por sistemas de saúde tanto privado como público. Devemos seguir os moldes exemplares do oxigênio domiciliar, luta antiga dos Pneumologistas. Precisamos nos organizar e traçar estratégias para que possamos
fornecer CPAP aos pacientes do SUS.
Geraldo Lorenzi-Filho
Presidente da Comissão de Distúrbios Respiratórios do Sono da SBPT
Novembro/Dezembro 2006

Comissões



Edição Especial
Doenças Pulmonares
Ambientais e Ocupacionais

2004

Gestao

2006

~

Atividades em 2005
1 - Elaboração e construção do Protocolo Nacional de Pneumoconioses, solicitado pela Área Técnica de Saúde do Trabalhador
do Ministério da Saúde, para atender a Portaria 777, de 28 de Abril de 2004, que dispõe sobre os procedimentos técnicos para a
notificação de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinelas específicas, no Sistema Único de Saúde – SUS.
2 - Apoio e participação nos Cursos de Capacitação em Leitura Radiológica de Pneumoconioses promovido pelo Ministério da Saúde
e FUNDACENTRO, 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 básica do Sistema Único de Saúde – SUS.
3 - Elaboração do CAPÍTULO: SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA A ÁREA DE DOENÇAS PULMONARES OCUPACIONAIS, para o Manual de Solicitações de Exames Complementares (AMB/CFM).
4 - Plataforma de ensino à distância com o tema “Pneumoconioses”.
5 - Participação da programação do XI Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia, em duas Mesas-Redondas com temas
sobre Doenças Pulmonares Ambientais e Ocupacionais, realizado em São Paulo, no período de 11 a 14 de Novembro de 2005.
Atividades em 2006
6 - Participação na apresentação do Protocolo de Pneumoconioses para profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS,
dentre eles técnicos dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, das Unidades Básicas de Saúde e do Programa da Saúde
na Família, para as Regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste do País.
7 - Apoio e participação no Simpósio Latino-Americano de Asbesto, realizado de 25 a 27 de Abril de 2006, e do Seminário Internacional
de Sistema Respiratório e Poeiras Minerais, em 28 de abril de 2006, realizado em São Paulo, no Conselho Regional de Química.
8 - Lançamento em CD-ROM do Suplemento do Jornal de Pneumologia sobre Doenças Pulmonares Ambientais e Ocupacionais,
elaborado na gestão anterior e divulgado na atual gestão.
9 - Participação na organização de “Seminário do Projeto Marmorarias”, a ser realizado, juntamente com a FUNDACENTRO,
Ministério Público do Trabalho, IPT, DRT, SEBRAE, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Sindicato Patronal e dos Trabalhadores do setor de Mármores e Granitos do Estado de São Paulo, que visa à eliminação da exposição à sílica aos trabalhadores
do setor, através de elaboração de Portaria Ministerial que proíba o trabalho de acabamento de peças ornamentais a seco.
10 - Realização do Curso Internacional de “Classificação Radiográfica Internacional das Pneumoconioses” e “Classificação
Internacional de Tomografia Computadorizada de Alta Resolução de Tórax para Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais”, com a participação de dois docentes nacionais “B Reader” (Drs. Eduardo Algranti/FUNDACENTRO-SP e Eduardo de Melo
Capitani/UNICAMP-SP) e 3 convidados internacionais (Drs. John Parker/USA, Igor Fedotov/OIT-Suíça e Kurt Hering/Alemanha),
como cursos Pré-Congresso do XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, realizados no período de 30/10, 31/10
e 01/11/06, em Fortaleza/CE.
11 - Participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, em Fortaleza/CE, no período de 01/11/06 a
05/11/06, em Módulos sobre Doenças Ocupacionais e em Fóruns sobre “Silicose nas diversas regiões do Brasil”; em Conferências
Internacionais sobre “Programa Global de Eliminação da Silicose” e “Diagnóstico de imagem nas Pneumoconioses” e de Mesaredonda sobre “Efeitos da poluição no ar no trato respiratório”.
Proposta para atividades a serem realizadas pela próxima gestão, que não foram concretizadas pela atual
- Discussão 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.
Agradecimentos
Agradecimentos a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para aquilo que foi proposto quando do início da nossa
gestão, em especial para os seguintes companheiros:
Eduardo Algranti – FUNDACENTRO/SP, Eduardo Melo de Capitani – UNICAMP/SP, Elizabete Coeli Mendonça – FUNDACENTRO/SP,
Fernanda Giannasi – DRT/SP, Golda Schwartzman – SMS/SP, Hermano Castro de Melo Albuquerque – FIOCRUZ/RJ, Luiz Carlos
Morrone – FCMSCSP/SP, Marcia Alcântara Holanda – Presidente do XXXIII CBPT/CE, René Mendes – UFMG/MG
Ubiratan de Paula Santos – INCOR/USP.
Jefferson Freitas
Presidente da Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais da SBPT
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Tuberculose

Em continuidade às propostas apresentadas no início da presente 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 intervenção epidemiológica;
junto às instituições universitárias para incentivar e fazer parte de pesquisas consideradas de interesse da pneumologia e da
comunidade científica brasileira; e ainda, junto aos órgãos não governamentais, contribuindo para aumentar o conhecimento
sobre a doença no seio da sociedade civil.
Permanecem como propostas e atividades previstas para o exercício de 2006: criar 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 à Fundação Ataulpho de Paiva, a qual propusemos integrar a SBPT. Nossa
proposta seria ainda integrar uma outra ONG, o MSH, solicitando o financiamento e a retro-alimentação do site.
Além das participações nos PECs que contemplaram assuntos relacioandos à tuberculose, a Comissão organizou e coordenou o
II Encontro Nacional de Tuberculose, junto aos demais patrocinadores, o Ministério da Saúde e a Rede Tb de Pesquisa em Tuberculose, realizado no Centro de Convenções Pompéia, em São Paulo, em julho.
A participação de representantes das áreas acadêmicas, de serviços públicos de saúde, pesquisadores de área básica, indústria farmacêutica, e organizações não governamentais, com representação da sociedade civil, de par com as intervenções dos convidados
internacionais, congregando um universo de 550 participantes, assegurou ao Encontro, não apenas grande densidade científica e
amplo debate sobre todos os temas mas, sobretudo, sua viabilidade como evento regular a ser incorporado às atividades da SBPT.
Com a realização dos I e II Encontros, e o sucesso alcançado, inclusive pela organização conjunta pluri-institucional, representando a grande maioria dos atores que hoje tem suas atividades e prioridades voltadas ao controle da tuberculose, podemos
assegurar sua sequência bianual de realização.
Com os recursos advindos no novo convênio com o Ministério da Saúde, pudemos reiniciar o projeto de implementação das II
Diretrizes Brasileiras de Tuberculose, cuja primeira edição está esgotada. Com a revisão de conteúdo técnico das Diretrizes já
iniciada, deixamos, para a próxima gestão, a sugestão de editar e 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, participamos 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, e das reuniões técnicas que se seguiram a essa. O objetivo
é a formulação dos três fármacos anti-TB (RHZ) serem produzidos em comprimido único facilitando a adesão ao tratamento.
Em 2007 será possivel contar com a formulação em dose única desses medicamentos, expectativa há muito alimentada pelos
pneumologistas brasileiros.
Vale regsitrar o aumento do número de membros da Comissão de TB, entre os sócios da SBPT, verificado nos últimos anos,
havendo hoje, mais de 200 colegas inscritos.
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 aos grupos STOP TB e Global Alliance. Cumpre registrar a participação de membros da
Comissão de Tuberculose da SBPT como palestrantes nos recentes Congressos Internacionais, da UNION e do Chest Physicians.
Reiteramos nosso apoio à louvável criação de uma sub-editoria especializada no Jornal Brasileiro de Pneumologia e a excelente
qualidade de nossa publicação oficial, que tem incentivado a participação dos pneumologistas brasileiros, gerando um aumento
na captação, revisão e publicação de trabalhos relacionados ao tema da Tuberculose.
Agradecemos o apoio permanente da Diretoria da SBPT às iniciativas da Comissão, bem como aos parceiros que contribuiram
para o sucesso de nossas atividades, e expressamos os mais calorosos votos de que a gestão que nos sucede, tenha todo o êxito
em suas iniciativas, contando sempre com a ampla participação dos membros da Comissão.
Margareth Pretti Dalcolmo
Presidente da Comissão de Tuberculose da SBPT
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A Comissão de Tabagismo da SBPT, gestão 2005-2006, teve como objetivo manter as conquistas alcançadas com as gestões
anteriores e implementar novas ações para o controle do tabagismo no Brasil.
Nesses dois anos, destaca-se a mobilização para a aprovação pelo Congresso Nacional e posterior ratificação da ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco pelo Brasil (CQCT), conseguida em outubro de 2005. Para que esse objetivo fosse alcançado
a SBPT teve papel fundamental, através da sua Comissão de Tabagismo com apoio irrestrito do Presidente e Diretoria da nossa
Sociedade, com as seguintes ações:
- envio de carta a todos os Senadores da República, solicitando apoio para a ratificação da CQCT;
- visita a alguns Senadores (Paulo Paim, Cristóvam Buarque, Sérgio Zambiasi, Heráclito Fortes), 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), Camaquã (RS);
- participação, junto com outras entidades, de uma audiência com o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros.
No ano de 2005, a Comissão de Tabagismo implementou as seguintes ações:
1 - participação na comissão organizadora e científica do I Congresso Brasileiro de Tabagismo da SBPT, entre os dias 08 a 11
de junho no Rio de Janeiro (programação do evento, indicação e convite aos palestrantes, indicação de premiação para o Prof.
José Rosemberg)
2 - participação na sugestão de temas e nomes para o Curso Nacional de Atualização em Pneumolgia, em São Paulo;
- participação em eventos alusivos ao tabagismo no Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio) e Dia Nacional de Combate ao Fumo
(29 de agosto);
3 - elaboração de informes para o Boletim da SBPT;
4 - aprovação da proposta de incluir a abordagem e o tratamento do tabagismo no Programa de Educação Continuada (PEC)
em 2006;
5 - participação no início da elaboração da grade do módulo tabagismo no Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, em
Fortaleza 2006, junto com a comissão de tabagismo local.
Em 2006, dando continuidade, tivemos as seguintes ações:
6 - realização de quatro PECs sobre tabagismo, em Vitória (ES), Recife (PE), São Luiz (MA) e Goiânia (GO);
7 - participação em eventos alusivos ao tabagismo no Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio) e Dia Nacional de Combate ao
Fumo (29 de agosto);
8 - participação com palestra, no Congresso Paranaense de Clínica Médica;
9 - elaboração de editorial sobre a aprovação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco pelo Brasil para o Jornal Brasileiro
de Pneumologia;
10 - participação da Comissão de Estudo Especial Temporária de Tabaco e Produtos de Tabaco, coordenada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
11 - participação ativa na programação final do módulo tabagismo no Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, em Fortaleza 2006, junto com a comissão de tabagismo local.
12 - participação na Comissão Científica do II Congresso Brasileiro sobre Tabagismo da SBPT em Belo Horizonte (agosto de 2007).
Durante esses dois anos a Comissão de Tabagismo da SBPT trabalhou em parceria com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo do INCA/MS e com as Comissões de Tabagismo do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira.
Ricardo Henrique Sampaio Meirelles
Presidente da Comissão de Tabagismo da SBPT

Câncer de Pulmão

1. Realização do Curso de Câncer de Pulmão no período de 17 a 18 de novembro de 2005, na cidade do Rio de Janeiro;
2. Participação na Comissão Científica do XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, para avaliação dos temas
livres e posters na área de câncer de pulmão;
3. Elaboração do capítulo “Câncer” no projeto de “Diretrizes em Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar” a ser publicado pela SBPT;
4. Participação na reunião mensal conjunta da Seção de Cirurgia Torácica do Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
Secional Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, e o Departamento de Cirurgia Torácica da Sociedade de
Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro.
Walter Roriz de Carvalho
Presidente da Comissão de Câncer de Pulmão da SBPT

10

Comissões

Boletim SBPT

Edição Especial
2004

Gestao

2006

~

Imagem

Primeiro, e mais importante, deve ser ressaltado o grande interesse dos pneumologistas pelos cursos. Mesmo na maior parte das cidades
onde já havia acontecido o curso em anos anteriores, o número de participantes aumentou neste biênio. Isto se deve, entre outros motivos,
à maior divulgação feita também nas Sociedades Regionais de Radiologia. 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.
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 devem assumir um maior compromisso com a divulgação, não só entre pneumologistas, radiologistas e clínicos, como também nas Faculdades de Medicina, onde internos e residentes certamente poderão também se beneficiar dos cursos.
No ano de 2005, foram realizados 13 cursos (ver páginas 15 e 16) com 678 participantes, com uma média de 52 inscritos por curso.
Em 2006, por uma decisão da Diretoria da SBPT, em virtude do Congresso Brasileiro, foram realizados apenas 3 cursos, com 214
participantes, média de 71 inscritos por curso.
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 Departamento 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 internacionais indexadas. Em um levantamento preliminar, conseguimos localizar cerca de 40 artigos científicos publicados com a participação de professores de Radiologia que ministraram aulas nos Cursos de
Imagem, sendo 17 deles em literatura internacional indexada (Medline), e 23 em revistas nacionais indexadas no Scielo ou Lilacs. Os
professores participaram também no fornecimento de casos para a Revista de Casos Clínicos da SBPT e, sempre que convidados, nos
eventos científicos organizados pela SBPT e Sociedades Regionais.
Desta 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.
Edson Marchiori
Presidente do Departamento de Imagem da SBPT

Função Pulmonar
1 - Realização, em associação com o Departemento de Ensino, de Cursos de Função Pulmonar Básico e Avançado em diversas cidades
do país (ver páginas 15 e 16).
2 - Campanha para ampliação do quadro de Associados do Departamento - No início da gestão, o Departamento contava com 18
associados. Atualmente, o número de associados é de 124 colegas (aumento de quase 700 % no contingente de associados);
3 - Elaboração de proposta do Regimento do Departamento;
4 - Realização do processo seletivo para Técnico em Espirometria em 2005 (78 inscritos / 21 aprovados);
5 - Atuação junto à AMB na elaboração da nova CBHPM;
Modificação do campo Espirometria (que abrangia diversos testes de função pulmonar) para FUNÇÃO RESPIRATÓRIA;
Espirometria (ou Prova de Função Pulmonar): Valor prévio - R$ 78, Valor pleiteado - R$ 96, Valor concedido (www.amb.org.br) - R$ 88;
Ergoespirometria: Valor prévio - R$ 203, Valor pleiteado - R$ 238 - Valor concedido (www.amb.org.br) - R$ 214,50;
Elaboração do CAPÍTULO: SOLICITAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS EM PNEUMOLOGIA: EXAMES DE FUNÇÃO RESPIRATÓRIA
para o Manual de Solicitação de Exames Complementares (AMB-CFM);
6 - Elaboração de diversos pareceres do Departamento acerca de: a) competências para realização e interpretação de espirometria; b) periodicidade na realização de exames de espirometria; c) atuação de profissionais não-pneumologistas; d) utilização
da espirometria no meio ocupacional; e) critérios para remuneração do teste pelas empresas de medicina de grupo e seguradoras; f) equipamentos de função pulmonar.
7 - Outras atuações: a) atuação nas empresas para a redução do preço de filtros de espirômetro; b) apoio às empresas para a
validação de seringas de calibração; c) realização de Curso de Função Pulmonar no Congresso da SPPT (2005); d) presença nos Congressos da American Thoracic Society e European Respiratory Society para a verificação de novos equipamentos e softwares.
José Alberto Neder
Presidente do Departamento de Função Pulmonar da SBPT
Novembro/Dezembro 2006
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Jornal Brasileiro de Pneumologia - Editor-Chefe: José Antônio Baddini Martinez
Ao longo dos últimos 24 meses procuramos consolidar o processo de mudanças e modernização do Jornal Brasileiro de Pneumologia iniciado pelos
editores que nos precederam. A independência editorial da revista foi garantida e a separação das funções entre o Diretor de Divulgação e o Editor-Chefe
do Jornal implementada.
As principais medidas tomadas para o aprimoramento do Jornal podem ser assim resumidas:
1. Medidas visando priorizar a divulgação via Internet do conteúdo do Jornal: Implantação operacional do sistema de submissão e avaliação de artigos on-line; Reformulação da homepage do Jornal que conta agora com uma versão em português e outra em inglês; Divulgação e aprimoramento do
acesso livre aos artigos publicados no Jornal via Internet, tanto na sua versão em português como também em inglês, na homepage do Jornal e no sistema Scielo, e disponibilização online, no próprio endereço eletrônico do Jornal, de todos os Suplementos e Diretrizes publicados pela SBPT no período.
2. Medidas visando o equilíbrio econômico da Revista: Dispensa do serviço de assessoria de jornalista; Recadastramento de hospitais e bibliotecas, no
país e no exterior, para os quais o Jornal é enviado gratuitamente; Adequação da tiragem do Jornal frente aos custos crescentes de sua confecção. Desse
modo, a tiragem impressa da revista caiu de 5.000 fascículos em janeiro de 2005 para 3.800 em janeiro de 2007 e a publicação de alguns suplementos
de difícil patrocínio foi realizada na forma de CD.
3. Medidas visando a indexação da revista junto ao MEDLINE: Convites para confecção de artigos de revisão por autores estrangeiros; Contratação
dos serviços especializados de bibliotecárias atuantes na área de editoria científica, para supervisionar e orientar aspectos técnicos da revista; Visita do
Editor-Chefe e do Presidente da SBPT ao Executive Editor do MEDLINE em Bethesda no mês de maio de 2006, para travar conhecimento e orientações,
e submissão de pedido para indexação junto ao MEDLINE em março de 2006.
4. Medidas visando adequar a revista ao número crescente de artigos submetidos e aceitos para publicação: Aumento do número de artigos publicados
por fascículos de 13 até maio/junho de 2006, para 15 em julho/agosto e setembro/outubro, e 18 a partir de novembro/dezembro do mesmo ano.
5. Publicação dos seguintes Suplementos: Vasculites pulmonares; Diretrizes Brasileiras para Manejo da Hipertensão Pulmonar-2005; I Congresso
Brasileiro de Fibrose Cística; Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais; II Encontro Nacional de Tuberculose; Diretrizes na abordagem diagnóstica e terapêutica das doenças pleurais; Diretrizes para o manejo da tosse; Diretrizes para o manejo da asma-2006 e XXXIII Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia.
6. Suplementos em fase de confecção: Diretrizes para o diagnóstico e tratamento das pneumonias hospitalares e Diretrizes para o diagnóstico e tratamento das pneumonias na infância.
7. Informações complementares: Número de artigos submetidos - 2004: 43; 2005: 155; 2006 (até metade de setembro): 118; Percentual de artigos
rejeitados - 2004: 21%; 2005: 34%; 2006 (até metade de setembro): 27%; Tempo médio entre submissão e decisão editorial - 2004: 160 dias; 2005:
102 dias; 2006 (até metade de setembro): 70 dias.

Revista Atualização por Discussão de Casos Clínicos - Editor: Antonio Carlos Moreira Lemos
Os princípios que norteiam a existência da SBPT estão fundamentados em ações positivas e conjuntas que visem benefícios para os associados. Ações
no campo da defesa profissional, na realização de eventos regionais e nacionais, no incentivo à publicação de artigos científicos, no ensino a distância
através de aulas on-line e na atualização através das publicações de casos clínicos.
Sabemos o quanto é difícil, corrida e atribulada a vida dos médicos brasileiros. São jornadas prolongadas de trabalho, plantões no final de semana,
falta de tempo para o lazer e um salário incompatível com a atividade que desempenhamos. Todos esses fatores resultam em cansaço e falta de tempo
para leitura de atualização.
A Revista de Casos Clínicos da SBPT foi criada com o propósito de preencher essa lacuna. Para se tornar um canal aberto onde os nossos colegas pneumologistas pudessem relatar suas experiências clínicas. Lidamos diariamente com casos clínicos, que são os nossos pacientes. Nossas decisões devem ser
sempre embasadas em evidências, demonstradas na literatura, e através da habilidade dos atores médicos em conduzir o diagnóstico e a terapêutica.
Por tudo isso, acreditava que a Revista teria cada vez mais casos clínicos para discussão.
A realidade, porém, foi mais severa e o envio de casos, mais raro. A tarefa de buscar novos artigos e colaboradores se tornou pesado fardo para ser
carregado. Com isso, a SBPT decidiu não mais publicar a revista. Entristece-me fechar esse canal de informações. Sei, porém, que essa foi a saída mais
viável e propícia para a situação. Espero que num futuro não tão distante possamos fazer um novo planejamento e com a colaboração de todos ressuscitar a revista de Atualização por Discussão de Casos Clínicos da SBPT.

Boletim da SBPT - Editora: Terezinha Lima
O Boletim da SBPT também foi renovado nesta gestão. Ganhou novos projetos gráfico e editorial. A idéia foi criar uma nova identidade para
o produto e tornar sua leitura mais agradável. Para isso, foi priorizada uma diagramação mais clean, com cores mais leves.
Quanto ao aspecto editorial, o Boletim passou a ter um foco, além de informativo, cultural. A primeira mudança foi a introdução dos abstracts, que teve como objetivo divulgar para nós mesmos, pneumologistas, o resumo dos trabalhos e das pesquisas científicas apresentados
por colegas brasileiros nos mais importantes congressos internacionais de nossa especialidade.
O Boletim também foi recheado com textos literários e artigos fornecidos por colaboradores. Pretendeu-se com isso, tornar a publicação
um canal onde os associados também pudessem exercer o democrático direito de expor seus pensamentos e emitir suas opiniões.
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Aumenta a visitação aos sites da SBPT

M

ais do que nunca, a internet se
tornou um instrumento cotidiano fundamental para a propagação da informação. Através dela, navegamos livremente em nossas caravelas
cibernéticas em busca de conhecimento,
de experiências, de soluções, de estudos,
da cura. Num clique, visitamos bibliotecas, museus, universidades centenárias,
grandes hospitais e renomados centros
de pesquisas.
A SBPT tem colaborado com essa disseminação de conhecimento, disponibilizando e alimentado dois sites – www.
sbpt.org.br e www.jornaldepneumologia.
com.br – com informações preciosas sobre os avanços e a atividade brasileira no
combate às doenças pulmonares.
Um levantamento realizado pela coordenação do site da SBPT revelou que
o número de acesso aos dois sites tem
crescido consideravelmente. O site da
SBPT, em setembro deste ano, por exemplo, contabilizou 34.342 acessos (gráfico
1), sendo 18,37 % visitantes de outros
países.
A pesquisa também mostrou que o site

Visitas ao www.sbpt.org.br

gráfico 1
Visitas ao www.jornaldepneumologia.com.br

gráfico 2

tem sido fonte permanente de consulta.
De acordo com os dados apresentados,
os visitantes imprimiram 87.828 documentos e 105.357 páginas a partir das
informações disponibilizadas no site.
No mesmo mês, o site do Jornal Bra-

gráfico 3

sileiro de Pneumologia obteve uma média diária de 889 acessos (gráfico 2). O
percentual de visitantes internacionais
manteve um índice parecido com o da
SBPT e os americanos lideraram as visitas ao site (gráfico 3).

Parcerias de Sucesso

D

urante esta gestão, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia fortaleceu, , as parceiras firmadas com a Indústria
Farmacêutica ao conquistar novos aliados.
Um dos principais motivos para esse ganho foi a valorização da Marca SBPT, obtida com o processo de profissionalização
implantado nos últimos dois anos.
Os parceiros, assim como em qualquer grande projeto, são fundamentais para movimentar toda a estrutura que a SBPT oferece aos
seus associados, como cursos, congressos, feiras, agendas e os informativos (Boletim da SBPT e Jornal Brasileiro de Pneumologia).
As parcerias firmadas também reforçam o sucesso do trabalho desenvolvido pela SBPT e sua importância no contexto médico,
uma vez que as principais casas farmacêuticas multinacionais participam dos projetos liderados pela Sociedade, agregando suas
marcas e produtos.
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Eventos: a marca registrada da SBPT

A

grande oferta de eventos é uma
das características marcantes da
SBPT. Na análise estratégica da atual
Diretoria, a opção por cursos, congressos e seminários foi a oportunidade
ideal para os pneumologistas trocarem
informações sobre as novidades no tratamento e combate às doenças relacionadas ao aparelho respiratório.
Durante esta gestão, essa forte tendência acadêmica se manteve. Nos
últimos dois anos, foram montados e
organizados pela SBPT 61 eventos que
atrairam mais de 4.836 pneumologistas e outros profissionais ligados à
área de saúde.
PEC - Um dos destaques da grade de
produtos oferecidos pela SBPT, o Programa de Educação Continuada (PEC)
se consolidou como principal meio de
atualização dos pneumologistas brasileiros. Prova disso, é o aumento na
média de participantes nos eventos. Em
2005, o PEC foi realizado em 11 cidades, com presença média de 70 participantes. O destaque foi o evento na
cidade baiana de Vitória da Conquista,
que reuniu 125 pessoas.
Neste ano, 15 cidades receberam o
PEC. Foram 12 eventos voltados para
Pneumologia geral e três para Circulação Pulmonar. O mais concorrido foi
em Cuiabá (MT) com 136 inscritos. No
total, o PEC 2006 foi acompanhado por
1.303 pessoas. Em média, 87 participantes em cada etapa do Programa, o
que representa um aumento, em comparação ao ano passado, de 24,5%.

Na foto superior, registro do V Curso Nacional de Atualização em Doenças Intersticiais Pulmonares
realizado nos dias 18 e 19 de março de 2005, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo e
que reuniu 256 pessoas. Abaixo, o PEC de Porto Alegre/RS, que aconteceu nos dias 31 de março e
01 de abril de 2006.

Imagem & Função – Em 2005, o Curso de Imagem foi realizado em 13 cidades. Foram 678 participantes com média de 52
inscritos. A edição de Porto Alegre foi a mais procurada, com 125 participantes.
O Curso de Função Pulmonar aconteceu em 8 cidades: 4 no módulo básico e 4 para o avançado. A média de participantes
foi de 21 pessoas.
Em 2006, os dois cursos passaram por reformulação com o objetivo de diminuir os gastos e otimizar a participação dos
interessados, sendo realizados em três cidades cada um (página 16).
O Curso de Ventilação Mecânica, em sua segunda edição, atraiu 198 participantes. Também promovido pela segunda vez, o
Curso de Tuberculose demonstrou ser o mais concorrido dos eventos promovidos pela SBPT. Em 2006, o evento contou com
458 inscritos.
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Eventos Científicos 2005

Programa de Educação Continuada

Curso de Função Pulmonar

Curso de Imagem

O curso de Imagem em Curitiba reuniu um bom público na Associação
Médica do Paraná, nos dias 24 e 25 de junho. Foram 95 participantes.
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Eventos Científicos 2006

Programa de Educação Continuada

Curso de Função Pulmonar

Curso de Imagem

PEC de Maceió-AL, realizado nos dias 31 de março e 01 de abril

Na foto acima, o II Encontro Nacional de Tuberculose, realizado de 19 a 22 de julho, em São Paulo.
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