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2007: Um ano de conquistas para SBPT

O

s trabalhos da atual diretoria praticamente começaram em janeiro de 2007, e neste editorial
comentaremos como foi este ano para a SBPT.
Lembro-me que durante a assembléia onde tomou
posse a atual diretoria, disse que já era tarefa árdua manter
os atuais programas promovidos pela SBPT. Ousamos e colocamos como metas adicionais: inserir a SBPT em projetos
de pesquisa, disponibilizar um site dinâmico, atualizado e
com programas de educação médica permanente e avançar
na área de ensino. Isto tudo sem esquecer a defesa profissional no que estivesse ao nosso alcance.
Assim, na área de pesquisa criamos o Fundo de Pesquisa
da SBPT, e para tal disponibilizamos 20% do fundo de Congresso. Uma vez oficialmente constituído estaremos lançando o primeiro edital de pesquisa em área a ser definida na
próxima reunião de diretoria, que acontecerá no dia 23 de
fevereiro de 2008. Ademais, os contatos com Ministério da
Saúde/CNPq, já permitiram que pelo menos um projeto de
pesquisa em asma fosse merecedor de verbas para um melhor entendimento desta patologia. Posso assegurar que outros editais para licitação de projetos de pesquisa em asma,
DPOC e pneumonias serão comtemplados em 2008. Temos,
em conjunto com o GARD Brasil e a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, iniciado reuniões no sentido
de viabilizar a implantação da estratégia PAL (recomendada
pela Organização Mundial de Saúde como uma “Practical
Approach in lung Disease - PAL”) como uma maneira de
abordar os sintomáticos respiratórios e assim melhor identificar e tratar as doenças respiratórias mais prevalentes em
nosso país. Para tal a SBPT estará patrocinando um segundo
encontro no dia 16 de fevereiro de 2008.
Na área de ensino realizamos em outubro de 2007, em São
Paulo, o “I Fórum de Ensino da SBPT” com ampla participação das escolas médicas do Brasil, do Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e de representante do Ministério da Educação. Importantes deliberações
foram tomadas e assim, decidiu-se por encaminhar à CNRM
pleito para que o pré-requisito de dois anos de residência
em clínica médica, como exigência para fazer o concurso
para residência em pneumologia, fosse reduzido para um
ano. Também se aprovou que o concurso fosse apenas um,
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ou seja, o egresso de medicina ao fazer o concurso para
clínica médica já seria dirigido também para pneumologia,
de sorte que ao terminar o primeiro ano de residência em
clínica médica ele estaria já incluído como médico residente
do primeiro ano de pneumologia. Isto é possível, já acontece com outras especialidades e foi posto pelo Presidente da
CNRM. Também se deliberou por aprovar outras áreas de
atuação em pneumologia, a exemplo de: Sono, Tisiologia,
Tabagismo e Métodos avançados em doenças respiratórias.
Finalmente, o fórum reconheceu que há lacunas no ensino da pneumologia nos cursos de graduação das diferentes
escolas médicas do Brasil e que não há disponibilidade na
grade curricular para se corrigir tal distorção. Assim, decidiu
que a SBPT deveria prover um curso on-line para os estudantes das escolas médicas que aderirem ao programa. Neste
sentido, A SBPT está programando um curso presencial com
12 assuntos, os mais relevantes, que seria gravado e serviria
de plataforma para o curso on-line a ser disponibilizado no
nosso site. Através de Link seria acessado pelos estudantes de medicina. O curso presencial acontecerá em maio de
2008, na mais ancestral escola de medicina do Brasil, e será
uma homenagem da SBPT ao bicentenário da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal da Bahia.
O nosso site, dos três temas mencionados é o que tem
melhor visibilidade e dispensa uma maior avaliação. No
entanto, posso salientar que o número de consultas diárias
passou de cerca de 900 para cerca de 14.000. Isto demonstra o interesse dos nossos associados pelo seu conteúdo
e sua constante atualização. Já estamos ansiosos a cada
semana pelo SBPT news, que sempre traz notícias importantes e temas em atualização. São várias as plataformas
de educação permanente que podemos encontrar. Em breve, contaremos com o Congresso On-line, onde poderemos
acessar todo o conteúdo do Congresso de Asma, DPOC e
Tabagismo realizado em BH no ano passado.
Finalmente, mais uma grande notícia. A partir de janeiro
de 2008 a publicação do Jornal Brasileiro de Pneumologia
será mensal, sendo que até junho deste ano terá uma publicação com menor número de artigos, que será crescente
e a partir de julho 2008 terá o mesmo número de artigos
publicados nas edições bimensais atuais.
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Pós Chest reúne pneumologistas em Araxá
2007".
Idealizado com o objetivo de promover uma atualização
sobre os temas discutidos no Chest, o encontro na cidade mineira de Araxá reuniu cerca de 300 pneumologistas
convidados pela empresa patrocinadora.
O Pós Chest teve como ponto marcante o alto nível
científico das apresentações, ministradas por expoentes
da especialidade. O evento também consolidou a parceria
da SBPT com a Astrazeneca e o American College Chest of
Physicians (ACCP), uma das conceituadas entidades médicas do mundo, responsável pela organização do Chest,
principal evento da América sobre pneumologia e doenças
respiratórias, realizado no período de 20 a 25 de outubro,
em Chicago, Illinois/EUA.
A importância e o prestígio da SBPT nesse contexto pode
ser avaliado pela presença do presidente da ACCP, Dr. Alvin
Thomas, no evento em Araxá, onde realizou duas apresentações, abordando os temas: Tromboembolismo Pulmonar
e Hipertensão Pulmonar e Doença Falciforme.
Na avaliação do presidente da SBPT, Dr. Antônio Carlos Moreira Lemos, a participação do presidente do ACCP
é uma conquista que reflete o bom momento da SBPT
no cenário mundial. “A presença do Dr. Alvin aqui, em
Araxá, demonstra o prestígio da pneumologia brasileira”, afirma.
Para ele, o Pós Chest foi uma oportunidade excelente
para reunir grandes nomes da pneumologia, formadores
de opinião em torno de discussões da prática clínica em
pneumologia. “O nível de apresentação de todos os palestrantes foi excelente. E esse formato de imersão, permite
um contato mais próximo entre os médicos de todas as
localidades do Brasil, gerando uma oportunidade de conversamos sobre linhas de pesquisa e atuação. Além disso,
propiciou também um momento de confraternização entre
os pneumologistas”.
O dirigente máximo da SBPT ressaltou também a parceira com a indústria farmacêutica que possibilitou a rea-

Setembro/Outubro 2007

Fotos Araxá: Carla Mesquita

A

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, em parceria com a Astrazeneca, promoveu
nos dias 7 e 8 de dezembro, no Grande Hotel
Araxá (MG), o evento "Atualização Pós Chest

lização do Pós Chest.
Por fim, Lemos destacou o aspecto ético da parceria,
resultando na total independência da SBPT para a seleção
dos temas abordados no evento. “Nós temos que ter essa
compreensão, de que a SBPT ficou à vontade para escolha
dos temas apresentados. Foi um grande evento científico,
com uma festa de abertura inovadora. Fico contente por
estabelecer essa parceria entre a SBPT e Astrazeneca que
coroou com o selo do Chest no evento”, comemora.
Para o Doutor Emílio Pizzichini, presidente da Associação Catarinense de Pneumologia, o evento foi muito pro-
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lida e interessante. “Espero que possamos ampliar e até
trazer outras pessoas no futuro, para que outros colegas
da pneumologia possam ter, também, a oportunidade de
participar de um evento científico alto nível, como foi
esse”, diz.
Doutora Jussara avalia que a presença do Dr. Alvin
Thomas, presidente da ACCP, no evento representa uma
importante questão científica e política para SBPT. “Essa
é a relação que nós, como Sociedade Brasileira, temos
conseguido firmar com as sociedades internacionais,
como Chest, ALAT, ERS e ATS. O intercâmbio entre as
diretorias das sociedades internacionais com a SBPT , ao
lado da nossa produção científica mostrada nos congressos internacionais têm sido fatores determinantes nessa
relação.
Para a dirigente, o papel da Diretoria Executiva da
SBPT é revigorar esse aspecto, mostrando e levando para
as sociedades internacionais o que vem acontecendo com
a desenvolvimento da pneumologia brasileira.
_

dutivo e atingiu seus objetivos.
“Ele foi capaz de trazer um grupo
seleto para discutir de maneira
livre os temas mais importantes
da pneumologia atual. A clareza
das apresentações e a franqueza
dos debates foram pontos fundamentais para o sucesso do evento.
Num grupo seleto como esse, as
discussões transcorrem em um nível muito mais alto e, sem dúvida
nenhuma, a participação de expoentes fizeram com que as discussões fossem profícuas”, avalia.
De acordo com ele, esse tipo de
iniciativa, que conta com o suporte da indústria farmacêutica
deveria ser estimulado e ser mais
freqüentemente repetido.
“Assisti tudo e considero que a
idéia da concepção do projeto foi
muito boa”. A afirmação é do Dr.
Carlos Alberto de Castro Pereira (SP). Segundo ele, esse
formato de evento foi muito interessante. “Acho que foi
válido, muito bom. As pessoas passaram muito bem as
informações e, em termos científicos, aprendi bastante. Só
acho que as discussões poderiam ser um pouco mais interativas”, sugere. Quanto à parceria com a Astrazeneca, ele
diz que o laboratório teve sua parte dentro do programa,
o que é normal. “Sem o apoio do laboratório esse evento
não seria possível. Essa parceira foi fundamental.”
Presidente eleita da SBPT, Dra. Jussara Fiterman foi
importante para que os participantes puderam compartilhar o conhecimento e as novidades da pneumologia
vistas no Chest. “Procuramos trazer o que foi apresentado lá, em Chicago. As aulas foram interessantes. Tivemos
uma programação científica avançada do ponto-de-vista
do conhecimento. Não foi uma revisão”, afirma.
Para ela, a parceria com a indústria farmacêutica é necessária e quando feita de forma ética, onde não exista
a ntervenção no conteúdo dos palestrantes, é muita vá-
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prenda a respiracao!
O universo e o nosso limite!
_
www.sbpt.org.br
O site do Pn eumologis ta Bra sileiro
Acesse e veja a s n o vidades
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Entrevista: Dr. Alvin Thomas
Presidente American College of Chest Physicians (ACCP)
1 - Qual a importância de um evento desse porte, que
te como foco discutir avanços na pneumologia mundial,
recentemente apresentados no Chest?
AT – Avalio que é muito importante para os médicos
conheceram os avanços nas suas áreas de atuação.
2 - Que reflexos ou avanços ele pode gerar para a
pneumologia brasileira?
AT – Eu não sou brasileiro e não posso falar com propriedade sobre isso, mas o impacto é semelhante ao dos
eventos realizados em qualquer lugar do mundo, como
nos Estados Unidos, por exemplo, e pode modificar a
conduta clínica dos médicos.

AT – Penso que nos últimos anos nós temos aprendido muito sobre o genoma humano e a genética está
começando a gerar a gerar explicações ao diagnóstico e
ao tratamento de doenças. Esse pode ser considerado o
principal avanço.
4 - Qual o principal desafio da especialidade na atualidade?
AT – O primeiro ponto é melhorar a nossa compressão sobre as doenças respiratórias para poder melhorar a
saúde das pessoas e a forma de tratamento. Junto a isso,
uma melhor maneira de ensinar os nossos pacientes sobre as suas doenças e condições clínicas. O outro aspecto
seria conseguir fazer com que os médicos adotem os guidelines, ferramentas e metodologias para o diagnóstico e
tratamento.
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5 - Como o senhor avalia o nível acadêmico dos trabalhos apresentados?
AT – Eu assisti várias palestras e todas elas com um
nível científico excelente. São resumos do estado da arte
do conhecimento muitos bem apresentados. Tivemos
apresentações tão boas quanto as realizadas nos Estados
Unidos. Eu não tenho sugestões para melhorar. Mas acho
que as apresentações foram muitos boas e, por exemplo,
tivemos aqui, nesse evento, algo que considero muito positivo para o melhor entendimento e condução dos trabalhos, que foi a tradução simultânea, algo que não tivemos
na Coréia, por exemplo, onde estive recentemente.
6 - Qual a opinião do senhor sobre a parceira entre a
SBPT e a ACCP?
Acredito que é uma parceira que está crescendo, se desenvolvendo e, do ponto-de-vista da ACCP, vai continuar
a crescer. Estamos comprometidos com isso.

2EDUZ O APRISIONAMENTO AÏREO
2EDUZ SIGNIlCATIVAMENTE A DISPNÏIA 

"ULA E REFERÐNCIAS NO CORPO DESTA EDI¥ÎO

3 - Qual é o hoje o grande avanço na área científica na
pneumologia mundial?

Foto abaixo: Dr. Alvin Thomas e esposa (centro); Dr Octávio
Messeder (Coordenador da Comissão de Relações Internacionais da
SBPT) e esposa (à esq.); Dr. Antônio Carlos Lemos (presidente da
SBPT) e Dr. Paulo Feitosa (Secretário Geral da SBPT)

0OSOLOGIA  VEZ AO DIA
!PRESENTA¥ÜES  CÉPSULAS COM (ANDI(ALER¸
 CÉPSULAS COM (ANDI(ALER¸  CÉPSULAS EM RElL

2EDUZ AS EXACERBA¥ÜES E AS HOSPITALIZA¥ÜES
-ANTÏM O PACIENTE ATIVO POR MAIS TEMPO
-ELHORA A QUALIDADE DE VIDA
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João Pessoa, na Paraíba, sediou no período de 31 de outubro a 04 de novembro o XI Congresso Brasileiro de Pneumologia
Pediátrica e XI Jornada Brasileira de Fibrose Cística. O evento, que contou com o apoio da Sociedade Paraibana de Pneumologia e Tisiologia/SBPT, foi realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego/FUNESC, e reuniu aproximadamente 720
participantes. Na ocasião, foram homenageados os professores doutores: Tatiana Rozov e Otelo S. Ferreira – como presidentes de honra nacionais – e Edson Petrucci, Epitácio Pinto Vidal e Carlos Alberto B. Lima – como professores locais.
Na Foto, da esq. p/ dir: Doutores João Medeiros Filho (VicePres. CRM), José Dirceu Ribeiro (Pres Depto Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria); Antônio Carlos Moreira Lemos (Pres SBPT), Mário Toscano de Brito (Coord. de Gestão
Hospitalar de João Pessoa), Paulo Augusto Camargos (Coord
da XI Jornada de Fibrose Cística), Costantino Giovanni Braga
Cartaxo (Pres Congresso), Paulina Maia (Secr. Exec. Saúde do
Estado), Dioclécio Campos Jr. (Pres SBP), Gilka Carvalho Gomes (Pres Sociedade Paraibana de Pediatria), Isac Medeiros
(Pró Reitor de Pós Graduação da UFPB), Jefferson de Carvalho
Martins (Repr. Associação Médica da Paraíba)

No período de 15 a 18 de novembro, a SPPT realizou o XII
Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia. O evento
aconteceu no Centro Fecomércio de Eventos e contou com a
presença de aproximadamente 1.200 participantes.
Na foto ao lado, registro da Cerimônia de abertura, realizada
no auditório do MASP.

Realizado no período de 20 a 25 de outubro, em Chicago (EUA),
o Chest reuniu para debates e atualização científica os grandes da pneumologia mundial. O evento, organizado pela ACCP
(American College of Chest Physicians), atraiu médicos ligados
à área respiratória de diversos países do mundo. A SBPT também esteve presente. Não somente assistindo às apresentações,
mas negociando com as lideranças da ACCP acordos para a
promoção do desenvolvimento da pneumologia no Brasil.
Na foto ao lado, registro das duas diretorias (ACCP e SBPT) após
reunião preparatória para realização do Pós Chest 2007, realizado em Araxá (ver páginas 3, 4 e 5). O Pós Chest foi somente
um, dentre os vários tópicos tratados durante o encontro.
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Participação nos Cursos da SBPT aumentou em 2007

U

m levantamento promovido pela SBPT mostrou
que a média de participantes nos cursos oferecidos pela SBPT sofreu um aumento em 2007. A
grande surpresa do ano foi o Curso de Atualização, realizado em São Paulo, de 19 a 21 de Abril. Em sua
sétima edição o evento contou com a presença de 325 participantes, registrando um crescimento superior a 25%.
Outro dado apurado no levantamento revela que o PEC,
realizado em 11 cidades em 2007, contou com a participação total de 658 médicos e outros profissionais ligados
à área de saúde, como pode ser observado abaixo. O destaque foi Feira de Santana (BA), com 145 participantes
(foto ao lado).
O Curso de Imagem aconteceu em quatro cidades em
2007. No total, 206 profissinais participaram das atividades. Destaque para Brasília (DF). O evento realizado na Capital Federal, de 19 a 21 de abril, reuniu 79 participantes.
Ainda de acordo com a pesquisa, os eventos organizados

pela SBPT levaram atualização em Pneumologia a mais de
1.500 profissionais de saúde de todo o Brasil, difundo o
conhecimento na especialidade.
Cursos

PEC 2007

Inscritos

PEC 2007 - 11 Cidades

658

Curso de Imagem 2007

206

II Curso Nacional de Doenças Intersticiais 2007

212

VIII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia

325

I Curso Nacional de Circulação Pulmonar

120

Total

1521

Cidade/Local

Participantes

Goiania (GO)

27

Manaus (AM)

64

Teresina (PI)

53

Belém (PA)

80

Cabo Frio (RJ)

30

Porto Alegre (RS)

44

Vitória (ES)

44

Cidade

Curitiba (PR)

77

Brasília (DF)

79

Aracaju (SE)

38

Campinas (SP)

46

Feira de Santana (BA)

145

Florianópolis (SC)

40

Cuiabá (MT)

56

Salvador (BA)

41

TOTAL

658

Total

206

Média

51

MédiaAnun Avalox 19.5x5
xxxx

03.02.06

15:09

Page 59
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Eficácia e rapidez
1-5
nas infecções respiratórias

Curso de Imagem 2007
Número de Participantes

Nas pneumonias, sinusites e bronquites,
conte com a eficácia que lhe traz
tranqüilidade: Avalox.6-8

Para maiores informações,
consulte a bula ou a Bayer S.A. Produtos Farmacêuticos
Rua Domingos Jorge, nº 1.000 - São Paulo - SP - CEP: 04779-900
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Câncer: 500 mil novos casos até 2009

N

os próximos dois anos, o número de novos casos de câncer no Brasil deverá chegar a marca
dos 470 mil. Desse total, o câncer de pulmão
atingirá 27.270 pessoas. Os dados foram publicados no estudo Estimativa 2008 de Incidência do Câncer
no Brasil, produzido pelo Instituto Nacional do Câncer
(Inca), e divulgados no Dia Nacional de Combate ao Câncer, 27 de novembro, durante o 2º Congresso Internacional
de Controle de Câncer (ICCC 2007/INCA), realizado de 25 a
28 de novembro, no Rio de Janeiro.
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi criado em
1988 para ampliar o conhecimento da população sobre
o tratamento e, principalmente, sobre a prevenção da doença. A Portaria do Ministério da Saúde GM nº 707, de
dezembro de 1988, que regulamenta as comemorações, estabelece que a data seja uma oportunidade para "evocar o
importante significado histórico das entidades de combate
ao câncer, de consagração aos inumeráveis e valiosos serviços prestados ao país e proporcionar importante mobilização popular quanto aos aspectos educativos e sociais na
luta contra o câncer”.
Presente ao evento, o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão aproveitou para orientar o Inca a trabalhar com
o Ministério da Educação em um programa voltado às escolas, uma vez que a prevenção ao câncer deve começar
o mais cedo possível, ainda na infância. O diretor-geral
do Inca, Luiz Antonio Santini, entendeu o recado. “Todo
mundo sabe que parar de fumar é difícil. O melhor é não
começar”. Segundo Santini, a prevenção e a detecção precoce ainda são as formas mais importantes de controle do
câncer. “Pelo menos um terço dos novos casos de câncer
que ocorrem no mundo todos os anos poderiam ser evitados”, diz.
Entre os homens, o câncer de pulmão, de acordo com
os estudos, terá uma incidência de 19/100.000. Em 2006,
20% dos homens e 13% das mulheres fumavam nas principais cidades brasileiras. O custo dos tratamentos à base
de quimioterapias realizadas pelo SUS aumentou 450%
nos últimos anos, pulando de R$ 18 milhões para R$ 82
milhões, como resultado do envelhecimento da população
brasileira e da chegada de novas drogas e tratamentos.
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Na Foto 1, população do DF recebeu cartilhas com informações
sobre a prevenção do câncer.
Foto 2, a boneca Altina.
A Foto 3, página ao lado, mostra
o secretário de Saúde do DF, Dr.
José Geraldo Maciel (à esq.) e o
Dr. Celso Antônio Rodrigues da
Silva, pneumologista responsável pela campanha do DF.

2
Houve também crescimento de ações judiciais movidas
por pacientes que pedem que os governos custeiem as despesas com os novos medicamentos contra o câncer.
Um outro estudo, patrocinado pelo Banco Mundial, e
também apresentado ICCC 2007, mostrou que a real situação do tabagismo no país. Os dados revelam que o número
de fumantes teve grande redução da década de 1990 para
cá, mas está estabilizado nos últimos anos. A pesquisa que
serviu de base para o estudo avaliou o hábito de fumar
de habitantes de 14 capitais brasileiras, comparando os
anos de 1989 e 2003. A constatação é de que o número
de fumantes diminuiu de 30,2% para 19,4% no período
avaliado. O estudo também mostra que as ligações para o
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serviço telefônico que atende pessoas interessadas em parar de fumar, divulgado nos maços de cigarro, cresceram
de 30 mil para mais de 200 mil por ano.
A proposta dos especialistas que assinam o documento
é investir no aumento de preços do cigarro e no combate
mais rigoroso ao comércio ilegal como formas de reduzir o
consumo. "Os impostos sobre o tabaco são muito baixos, a
acessibilidade ao cigarro é muito grande e o contrabando
atua neste caminho – para superar, é preciso agir em colaboração com os países vizinhos", resume Vera Luiza da
Costa e Silva, consultora da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre tabagismo e uma das autoras do estudo.
De acordo com a especialista, "na verdade, a recente
estabilização do nível de consumo do tabaco está ligada
ao fato de termos atingido um bom nível de informação
sobre os efeitos nocivos do cigarro entre a população. O
trabalho mostra muito claramente que, apesar do setor
econômico do governo estar na contramão das medidas
de controle do tabagismo, conseguimos, através de outras
medidas, ter um impacto positivo do ponto de vista de
saúde pública sobre os indicadores de consumo: já apa-
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recem os primeiros sinais de redução de enfermidades e
mortes por doenças tabaco-relacionadas. No entanto, o
estudo também aponta que se não avançarmos na questão
dos preços do tabaco, corremos o risco de estabilizar e
até de regredir nas conquistas consolidadas", afirma. "O
financiamento regular do programa anti-tabagismo, revitalizando suas atividades nos níveis estaduais e municipais, também precisa ser retomado com o objetivo de
descentralizar mais efetivamente suas ações educativas e
oferecer de forma mais eficiente o tratamento do fumante
na rede SUS", completa.
O estudo aponta que o uso do tabaco é de 1,5 a 2 vezes
mais alto entre aqueles que possuem pouca ou nenhuma
escolaridade e que as taxas de câncer de pulmão durante
o início da vida adulta caíram entre os homens entre 1980
e 2004, mas aumentaram entre as mulheres. De 1996 a
2005, foram registradas mais de um milhão de hospitalizações com causas atribuídas ao fumo, o que significou
custos de aproximadamente meio bilhão de dólares para o
sistema público de saúde.
"O governo brasileiro já atende a muitas orientações da
Convenção Quadro da OMS sobre o Controle do Tabaco,
mas apenas indiretamente aplicou instrumentos relacionados a preços", opina o economista Roberto Iglesias, professor da PUC-RJ, que também assina o estudo. "A curto
prazo, a proposta é voltar ao preço real dos cigarros praticado em 1993. Para isso, seria necessário um aumento
de 23% sobre o preço médio de 2005, ou de 118% sobre
a taxa média do IPI de 2005. Tendo como base os preços
de 2005, isso resultaria em um preço médio de varejo de
R$2,72, o que reduziria o consumo em cerca de 11%, ou
em torno de 100 cigarros legais per capita por ano", afirma, ressaltando que os reajustes nos preços do tabaco não
acompanharam a inflação, o que explica o preço real do
produto estar mais baixo.
No Distrito Federal, a SBPT, em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu uma ação na rodoviária do Plano Piloto, local de grande concentração popular. A movimentação durou todo o dia. No local foram montados
estandes e distribuídos informativos de prevenção para a
população.
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Atua lidades

SBPT divulga lista dos aprovados em Espirometria
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia divulga a lista dos aprovados no exame para Técnico de Espirometria – 2007. As provas foram aplicadas no dia 26 de outubro, simultaneamente, em 10 Centros de Referência em
Pneumologia espalhados pelo país.

Nome

UF

Nome

UF

1

Alexandra Ignes Bruni

PR

23

Manoel de Matos Neto

MG

2

Aline da Silva Martins

SP

24

Marcela Belchior

SP

3

Ana Carolina Durante Pereira

MG

25

Marcia Oliveira Santos

SP

4

Ana Paula Ferrera Galvão

ES

26

Marinalva da Silva Nascimento

SP

5

Antônio Carlos dos Santos Mocelo

RJ

27

Marli Aparecida de Sousa Domingos

MG

6

Cledson Silva Leite

MG

28

Marli Teresa Wiechorik

RS

7

Daniela Ike

SP

29

Marx Wanderley Vaz

DF

8

Deilda Domingues da Silva

PR

30

Patricia Carneiro Aredes Martins

SP

9

Divone Pereira Vizzotto

RS

31

Patricia Provazi Marques

MG

10

Fabiana Bars

SP

32

Priscila Parochi Neves

SP

11

Fabiana Pereira

SP

33

Raquel Leandro Cherez

SP

12

Flávia Fontoura Peruchim

SP

34

Rejane Cristina Lini

SC

13

Geisa Poliana Sabino Vieira

MG

35

Sandra Alvarenga

SP

14

Gisele Correia da Silva

SP

36

Sandro Rogério dos Santos

MG

15

Heloisa Encarnação M. Hernandes

SP

37

Simone Dias Rodriguez

RS

16

Ingrid Almeida Miranda

RJ

38

Simone G. De Andrade Holsaphel

SP

17

João Benedetti Netto

PR

39

Sirley Barbosa de Oliveira

GO

18

Jocelaine da Silva Bortoli

RS

40

Solange Elias

SP

19

Jozina Cerqueira Maia de Godoi

GO

41

Thatiane Machado Pereira

SP

20

Juliana da Silva Jacobi

RS

42

Tiziana Martins Arena

RS

21

Ligia Maria Camargo

SP

43

Vanessa De Araújo Lopes

SP

22

Lucas Rodrigues Borges

SC

44

Viviane das Graças Martins de Souza

RJ
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Site

Site da SBPT mostra o universo da pneumologia

C

aros Colegas da SBPT, nosso site já é um sucesso!
Isso se deve em parte ao crescimento do seu conteúdo, tanto em quantidade, mas especialmente
em qualidade. Nossa distância para os maiores
sites internacionais de Pneumologia esta encurtando. Se
você ainda não acessou veja o que esta perdendo!

- Links em diversos temas, até o momento mais de 100,
incluindo três sites excepcionais sobre radiologia do tórax.
- Biblioteca Online com resumo de artigos coordenada
pelo Dr. Benedito Cabral (DF). Lista de publicações internacionais de autores brasileiros, acesso aos anais de Congressos da SBPT e mais 100 Consensos e Diretrizes nacionais e internacionais.
- Defesa Profissional com Resoluções e Portarias sobre
Residência Médica, tratamento da asma, medicamentos de
alto custo e tabelas do CBHPM. Seção de concursos, empregos e oportunidades, que pode melhorar proporcionalmente a participação dos associados.
- Educação Continuada – Acesso aos vídeos e áudios de
várias aulas de destaque proferidas em eventos científicos
da SBPT, Biblioteca, Coleção de slides, PEC- online, Equações e Tabelas. Em breve, ativaremos as seções de banco
de teses e simpósios online.
- Curso Online - Em novembro liberamos o acesso para
22 horas de aulas do Curso de Atualização em Pneumologia, realizado em abril de 2007 (veja nossa lista de aulas).
- Casos Clínicos – vários casos interessantes muito bem
discutidos, com base nas evidências médicas, sob a coordenação do Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira (SP).
- Equações e Tabelas – Mais de uma dezena de tabelas
interessantes para uso diário na prática clínica, sendo a última com o resumo do CID 10 em pneumologia, sob a Coordenação dos Drs. Luiz Pereira (MG) e Bruno Horta (MG).

- Temas em Revisão – Revisões atualizadas, baseadas
em evidências e aliadas à prática clínica, sendo a última
sobre o teste do degrau e da escada escrita pelo Dr. José
Alberto Neder.
- Ensino – Bibliografia da Prova de Título, Educação
Continuada, Especialização e Estágios, Pós-graduação, Residências, Revalidação do Título e Título de Especialista.
- Agenda – Todos os eventos nacionais e internacionais
mais importantes em Pneumologia, bem como lista das
datas comemorativas de luta contra doenças relacionadas
à nossa área de atuação.
- Imprensa – Acesso ao Pneumomidía e o SBPT na mídia, com informações, sobre a especialidade, coletadas nos
principais veículos de comunicação do país.
- Comissões, Departamentos e Sociedades Estaduais –
Um canal direto com as Comissões e Regionais, que carece
de incentivo dos respectivos coordenadores e presidentes,
bem como dos associados para tornar-se mais uma ferramenta de interação entre a SBPT e os pneumologistas.
- Notícias – objetivas e atualizadas sobre a sociedade e
a pneumologia.
- Congresso Online - em breve disponibilizaremos
o congresso de Asma, DPOC e Tabagismo realizado em
agosto de 2007 em Belo Horizonte/MG.
Para continuarmos crescendo será necessário maior
contribuição de todos que gostam da SBPT. Finalizando,
gostaria de justificar que o atraso do lançamento do site
para leigos se deve em parte, a dificuldade na captação de
conteúdo atualizado e bem escrito para as suas mais de
30 sessões.
Luiz Fernando F. Pereira (MG)
Diretor de Divulgação da SBPT

.OTA NESTA PUBLICA¥ÎO FOI INCLUÓDO UM RESUMO DA BULA DO PRODUTO COM AS PRINCIPAIS INFORMA¥ÜES SOBRE INDICA¥ÜES CONTRA INDICA¥ÜES PRECAU¥ÜES INTERA¥ÜES MEDICAMENTOSAS REA¥ÜES ADVERSAS POSOLOGIA E
ADMINISTRA¥ÎO ALÏM DO NÞMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO -INISTÏRIO DA 3AÞDE ANTES DE PRESCREVER PORÏM RECOMENDAMOS A LEITURA DA #IRCULAR AOS -ÏDICOS BULA COMPLETA PARA INFORMA¥ÜES
-ARCA REGISTRADA DE -ERCK  #O )NC 7HITEHOUSE 3TATION .* %5!
DETALHADAS SOBRE O PRODUTO
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Nota s

Novas diretorias regionais

Tomou posse no dia 25 de agosto de 2007, para o
Biênio de 2007/2009, a nova Diretoria da Sociedade
Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Ela será
integrada pelos Doutores:
Presidente: Luiz Eduardo Mendes Campos
Vice-presidente: Frederico Thadeu Assis F. Campos
Vice-pres. da Zona da Mata: Bruno do Valle Pinheiro
Vice-pres. do Triângulo Mineiro: Wilson Carneiro S. Jr.
Vice-pres. do Sul de Minas: José Renato de Melo
Vice-pres. do Norte de Minas: João Antônio Pimenta
de Carvalho
Secretária Geral: Valéria Maria Augusto
1º Secretário: Bruno Horta Andrade
2ª. Secretária: Cláudia Di Sabatino Guimarães Lisboa
Secretário de Finanças: Mauricio Meirelles Góes
Secretário de Divulgação de Atividades Científicas:
Guilherme Freire Garcia

SOCIEDADE PAULISTA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
A nova Diretoria da SPPT para o biênio 2008/2009
será integrada pelos Doutores:

SOCIEDADE BRASILIENSE DE DOENÇAS TORÁCICAS
Eleita no dia 28 de novembro de 2007, a Diretoria
da Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas para o
biênio 2007-2009. Ela será composta pelos Doutores:
Presidente: Dr. Ricardo Luiz de Melo Martins
Vice-Presidente: Dra. Maria Margarete S. Zembrzuski
Primeiro Secretário: Dr. Antônio Teodoro de A. Filho
Segundo Secretário: Dr. Ricardo Brito Campos
Tesoureiro: Dr. Luiz Carlos de Resende Lopes
Diretores Científicos: Dra. Clarice Guimarães Freitas e
Dr. Benedito Francisco Cabral Junior
Conselho Deliberativo: Dr. João Daniel Bringel Rego,
Dra. Terezinha do Socorro Macêdo Lima, Dra. Séfora
Cristiane Xavier Almeida, Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues, Dra Fernanda Lara Fernando Bonner Araújo
Riscado e Dr. Marco Antônio Alves de Oliveira

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA DO RS
A SBPT divulga a nova Diretoria da Sociedade de
Pneumologia e Tisiologia do RS, para o biênio 20082009, eleita e empossada dia 01 de dezembro de 2007.

Presidente: José Eduardo Delfini Cançado
Vice-Presidente: Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
Secretária Geral: Regina Maria de Carvalho Pinto
1º Secretária: Ricardo Millinavicius
2ª Secretário: Valéria Cristina Vigar Martins
Diretor de Finanças: Oliver Augusto Nascimento
Diretor de Assuntos Científicos: Gustavo S. Prado
Diretor de Divulgação: Paulo Manuel Pêgo Fernandes

Presidente: Paulo José Zimermann Teixeira
Vice-Presidente: Paulo De Tarso Roth Dalcin
Diretor Científico: Maria Eunice Moraes De Oliveira
Diretor Financeiro: Luiz Octávio Madureira Freire
Diretor Administrativo: Sérgio Pinto Ribeiro
Diretor Exercício Profissional: Elaine Black Ceccon
Diretor Divulgação: Paulo Roberto Goldenfun
Diretor Ass. Extraordinários: Fabio Maraschin Haggstram
Coord. das Ações Contra Tb: César Augusto Espina
Coord. Página Eletrônica: Marcelo Tadday Rodrigues

Conselho Fiscal: Efetivos - Ana Luisa Godoy Fernandes, Alberto Cukier e Carlos Alberto de Castro Pereira
Suplentes - Rafael Stelmach, Roberto Stirbulov e Mário Terra Filho

Conselho Fiscal: Ana Luiz Schneider Moreira, Marcelo
Basso Gazzana e Marcus Herbert Jones.
Suplentes: Cláudia Loss Reck, Dayse Carneiro Alt e
Maria da Graça Cunha
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CIRURGIA TORÁCICA

Fa la Pn eumologis ta

Aprendizagem
Diz o ditado que para se ter sucesso em qualquer empreendimento é preciso ter 5% de inspiração e 95% de transpiração. Mineiramente, acresceria à fórmula original, dois ingredientes: planejamento e paixão.
Digo isso baseado na experiência em que nós, da Sociedade Mineira de Pneumologia, tivemos em 2007, um ano de
árduo, com muito trabalho, mas que rendeu bons resultados.
Exemplo craso foi o Congresso de Asma, que promovemos em agosto.
Na ocasião, reunimos na capital mineira mais de 1.000 congressistas vindos de todas as partes do país, em busca
de atualização e de aumentar seus conhecimentos no campo da pneumologia.
O evento, em si, foi precedido de um longo e detalhado planejamento que privilegiou uma programação científica
de qualidade, destacada pelos participantes.
O elogio, aliás, foi a nossa maior conquista e o reconhecimento de que o nosso esforçado trabalho valeu a pena.
É importante, nesse momento, destacar também o apoio que recebemos em diferentes níveis e esferas administrativas. Da SBPT, através do presidente, Antônio Carlos Lemos, tivemos uma deferência ímpar que serviu para estimular nosso trabalho e consolidar nossa parceria com a instituição. Lemos, de forma acertada, nos ofereceu todas
as condições e infra-estrutura administrativa necessárias para realização do evento. O resultado não poderia ser
outro. Conseguimos realizar um dos maiores eventos da história da pneumologia mineira. O evento foi também o
mais lucrativo da história da SPBT.
Não podemos deixar de registrar o apoio que obtivemos também do governo local, que tem investido em ações vitoriosas para a promoção do estado, como a construção do Centro de Convenções, onde poderemos abrigar eventos
de maior porte.
Agora, com um pouco mais de expertise, buscamos galgar degraus. Queremos aplicar esse nosso know-how para
futuros eventos da pneumologia nacional em nossa terra.

Diretoria da SBPT (Biênio 2006-2008)

Renato Maciel

Presidente dos Congressos de
Asma, DPOC e Tabagismo

Expedien te
Presidente

Antônio Carlos Moreira Lemos – BA
acmlemos1@gmail.com
Presidente Eleita

Secretário Adjunto

Jussara Fiterman - RS
fiterman@pucrs.br

Eduardo Felipe Barbosa Silva – DF
efbsbpt@sbpt.org.br

Diretor de Assuntos Científicos

Diretor Financeiro

Luiz Carlos Sell - RJ
lsell.respirar@medlar.com.br

Benedito Francisco Cabral Jr. – DF
cabralmarcia@terra.com.br

Diretor de Ensino e Exercício Profissional

Presidente do XXXIV Congresso da SBPT

Sérgio Saldanha Menna Barreto - RS
smenna@terra.com.br

Carlos Alberto de Assis Viegas - DF
pneumo@unb.br

Diretor de Divulgação e Defesa Profissional

Presidente do Conselho Deliberativo

Luiz Fernando Ferreira Pereira – MG
luizffpereira@uol.com.br

Mauro Zamboni - RJ
mauro.zamboni@gmail.com

Secretaria da Sociedade
SEPS 714/914, Bloco E, salas 220/223
CEP: 70390 -145 – Brasília - DF

Secretário Geral

Diretor Responsável pelo Boletim SBPT

Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Telefone: 0800 616218
www.sbpt.org.br / sbpt@sbpt.org.br
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Jornalista Responsável

Eduardo Soares
RP DF 02.283-JP
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Even tos Naciona is
Evento

III Curso Nacional de Ventilação Mecânica

IX Curso Nacional de Atualização em Pneumologia

Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia Prova Especial

2008

Data

Local

Informações

28 e 29 de março

Hotel Braston
Rua Martins Fontes, 330 – Consolação, São Paulo/SP

0800616218
sbpt@sbpt.org.br

18 a 20 de abril

Hotel Othon
Av. Atlântica, 3264
– Copacabana.
Rio de Janeiro/RJ

0800616218
sbpt@sbpt.org.br

21 de abril

Hotel Othon
Av. Atlântica, 3264
– Copacabana.
Rio de Janeiro/RJ

0800616218
sbpt@sbpt.org.br

15º Encontro de Pneumologistas, Pneumopediatras
e Cirurgiões do Tórax do Rio Grande do Sul,

01 e 02 de maio

Bento Gonçalves/RS

CCM EVENTOS
(51) 3029 3877
(51) 8119 9805
www.ccmeventos.com.br

III Encontro Nacional de Tuberculose

18 a 21 de junho

Bahia Othon Palace
Av. Oceânica, 2294
- Salvador/BA

0800616218
sbpt@sbpt.org.br

III Curso Nacional de Infecções Respiratórias

08 e 09 de agosto

Associação Médica
de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG

0800616218
sbpt@sbpt.org.br

21 a 25
de novembro

Brasília/DF

0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
V Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
VI Congresso da Associação Latinoamericana do Tórax
X Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória

Even tos In ternacionais
Evento

2008

Data

Local

Informações

ATS 2008

16 a 21 de maio

Toronto, Canadá

www.thoracic.org

ERS 2008

04 a 08 de outubro

Berlin, Alemanha

www.ersnet.org

CHEST 2008

25 a 30 de outubro

Filadélfia, Pensilvânia/EUA

www.chestnet.org

