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Ao longo desse tempo 
à frente da Sociedade 
Brasileira de Pneumo-

logia e Tisiologia (SBPT), te-
mos realizado muitos esforços 

para colocar em foco a medicina respiratória em todo 
o país e o empenho da atual diretoria, dos departa-
mentos, comissões e das regionais fazem a diferen-
ça para colocar nossa sociedade no patamar que 
estamos hoje. Para o ano que vem, muito precisa 
ser feito e tantos problemas nos movem em busca 
de soluções efetivas e duradouras.

Temos realizado muitas ações pelo país todo e 
a participação dos pneumologistas nessa luta pela 
saúde respiratória tem sido determinante e deve ser 
permanente. Eventos, reuniões, aproximação com 
governo, imprensa e políticos, interação com outras 
sociedades médicas e uma relação clara com a in-
dústria farmacêutica mostram que estamos num ca-
minho bem definido, somos assertivos e temos posi-
ções objetivas no cenário da saúde pública.

Desafios
Contudo, muitos desafios nos apontam nessa 

trajetória e o papel da SBPT é fundamental para 
sermos bem sucedidos em tantas questões e sem-
pre dar voz ativa para a nossa SBPT. Nesses 76 
anos de existência, construímos uma história de 
êxitos, mas muitas questões atuais nos afligem, tais 
como: qualidade dos serviços prestados, honorários 
médicos, inserção de tratamentos de alto custo para 
várias doenças respiratórias, ato médico, Programa 
Mais Médicos, necessidade de maior capacitação 
dos pneumologistas, políticas públicas efetivas para 
muitas doenças (como asma grave, DPOC, tabagis-
mo etc.) entre outras questões.

São muitos aspectos, muitos emergenciais, e 
que preenchem nossas pautas e agendas todos os 
dias. Em 2014, isso tudo continua e dependemos de 
você, pneumologista, para juntar forças e manter o 
foco da SBPT na luta diária para promover a melhor 
saúde em todo o país. Reiteramos que o papel do 
pneumologista é indispensável nos mais variados 
serviços de saúde, sejam públicos ou privados e em 
todo o Brasil. Nossa atuação deve primar pela quali-
dade e sobretudo com comprometimento onde quer 
que seja.

Congresso
Queremos reforçar que teremos muitos even-

tos pelo Brasil ao decorrer do próximo ano. No final 
do ano, em Gramado (RS), o Congresso Brasileiro 
da SBPT será um novo marco e todos serão bem-
-vindos. Os participantes terão oportunidades de 
troca de informações e conhecimentos e tudo está 
sendo devidamente organizado para que haja uma 
programação extensiva e com os mais reconhecidos 
pesquisadores do Brasil e do mundo em suas res-
pectivas áreas de atuação.

Em 2014, a nossa SBPT estará de portas aber-
tas e desejamos um Feliz Natal a todos os Pneu-
mologisas e suas respectivas famílias, com muita 
saúde, paz e alegria. Para o próximo ano, gostaría-
mos de muito sucesso e também de receber críticas, 
elogios e sugestões e assim motivar o trabalho de 
uma diretoria que não mede esforços para um tra-
balho em benefício da saúde respiratória de todos 
os brasileiros.

Abraços
Jairo Sponholz Araujo

Presidente da SBPT

Jairo Sponholz Araujo
Presidente da SBPT

Editorial

Em nome da SBPT, um Feliz 2014 a todos!
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Aconteceu

Nos dias 13 e 14 de setembro foi realiza-
do na cidade de Manaus o PEC abran-
gendo temas de Câncer de Pulmão e 

Derrame Pleural que foi um sucesso. O evento 
contou com a participação dos professores Ilka 

Santoro (SP) e Bernardo Mara-
nhão (RJ) que desenvolveram 
com imensa competência os 
temas do PEC. Foi a oportuni-
dade dos pneumologistas e ci-
rurgiões torácicos amazonen-
ses de se atualizarem nestes 
temas importantes para a práti-
ca das especialidades.

O evento foi realizado no 
Auditório Vânia Pimentel da 
Universidade Nilton Lins e 
contou com a participação de 
cerca de 80 pessoas que elo-
giaram a qualidade das aulas 

e solicitaram que outros eventos desta quali-
dade fossem trazidos para Manaus.”

Dr. Edson Andrade
Coordenador do PEC 

Aconteceu em Goiânia a II 
Jornada Científica e de Defesa 
Profissional da SBCT nos dias 
18 e 19 de outubro que reu-
niu médicos especialistas em 
Cirurgia, Pneumologia e Otor-

rinolaringologia de várias cida-
des. O objetivo do evento foi o 
debate da Defesa Profissional, 
e uma parte teórico/prática de 
cirurgia minimamente invasiva 
e vias aéreas. As atividades 

científicas foram de alto nível, 
deixando o público muito sa-
tisfeito.

 
Dr. Albino Alegro Oliveira

Coordenador da Jornada

Programa de educação continuada da SBPT - Módulo Manaus - AM

SBCT realizou a II Jornada Científica em Goiânia com muito sucesso
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Aconteceu

7º Congresso Centro-Oeste de Pneumologia  
e Tisiologia e 1º Fórum de DPOC do Centro-Oeste

Entre os dias 10 e 12 de 
outubro de 2013, Goiâ-
nia foi sede do 7º Con-

gresso Centro-Oeste de Pneu-
mologia e Tisiologia e 1º Fórum 
de DPOC do Centro-Oeste, que 
teve como local o Conselho Re-
gional de Medicina do Estado 
de Goiás - CREMEGO. Conta-
mos com a participação de 237 
pessoas, com 27 palestrantes e 
38 apresentações.

Na abertura do evento con-
tamos com a participação do 
Secretário da Saúde do Estado de Goiás, Dr. 
Antônio Faleiros Filho, na ocasião represen-
tando o Governador do Estado e Dr. Sandro 
Rodrigues Batista, Diretor do Departamento 
de Atenção à Saúde, representando o Secre-
tário Municipal de Saúde de Goiânia, Dr. Fer-
nando Machado e o Presidente da SBPT, Dr. 
Jairo Sponholz Araújo. 

Durante o Fórum de DPOC apresentamos 
a proposta para a implantação do Protocolo 
Regional para a DPOC, sendo o pontapé inicial 

para as negociações com a Secretaria Estadu-
al de Saúde, que se encontram bastante avan-
çadas desde então. Um dos pontos altos do 
evento foi a Gincana Pneumológica no modelo 
de sessão interativa que premiou com um Mini 
Ipad e um pacote completo para o Congresso 
Brasileiro de Pneumologia 2014 as Doutoras, 
Amanda Oliveira e Heloísa Costa que foram as 

maiores acertadoras. 
O evento contou ainda com a apre-

sentação de 38 pôsteres, premiando o 
tema vencedor: “DIFICULDADE DE 
ADESÃO AO TRATAMENTO INA-
LATÓRIO EM IDOSO, VIVÊNCIA EM 
AMBULATÓRIO”, através de vota-
ção entre todos os participantes, com 
um pacote completo para o Congres-
so Brasileiro de Pneumologia 2014. O 
evento marcou mais uma edição da 
nossa regional com bastante êxito e 
comentários elogiosos. 

O próximo Congresso Centro-Oeste 
2015 terá como sede o DF. 

Dra. Fernanda Miranda de Oliveira
Presidente do 7º Congresso Centro-Oeste de Pneumologia e Tisiologia 
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Entre os dias 27 e 29 da Setembro de 2013, rea-
lizou-se em Búzios o XIV Congresso de Pneu-
mologia e Tisiologia do Rio de Janeiro. Estiveram 

presentes 387 congressistas, divididos entre o Con-
gresso, Jornadas e Workshops. Inaugurando o primeiro 
congresso fora da capital do estado do RJ, além do ele-

vado nível das palestras, o evento contou com um clima 
de harmonia e integração proporcionado pela agradá-
vel cidade de Búzios, na Região dos Lagos.

Dr. Luiz Paulo P. Loivos
Presidente

Aconteceu

Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro

Auditório

Cerimônia de abertura - as pessoas na cerimônia de abertura são:
Dra. Maria Monte do Oca, Presidente da ALAT. 
Dr. Luiz Paulo Loivos, Presidente da Sopterj e Presidente do XIV Congresso da Pneumologia 
e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro.
Dr. Jairo Araujo, Presidente da SBPT.
Dr. Sidnei Ferreira, Presidente eleito do CREMERJ.

Entre 14 e 17 de novembro último aconteceu em 
São Paulo, na Fecomércio, o 15o Congresso Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia. 

Com 1.129 inscritos, sendo 35% deles procedente 
de outros estados do país, o 15o Congresso Paulista de 
Pneumologia confirmou sua importância no cenário na-
cional enquanto um polo de difusão e atualização científi-
ca na área de Medicina Respiratória. 

Para uma grade científica bastante abrangente, ha-
via seis convidados internacionais e mais  150 palestrantes 
nacionais. Além das aulas durante o congresso, acontece-
ram seis cursos pré-congresso com excelente audiência.

Como nos eventos anteriores, a produção científica 
nacional recebeu destaque, com a inserção de trabalhos 

selecionados na grade científica, e premiação para os 
melhores trabalhos. 

Durante o Congresso houve ainda o lançamento 
de quatro livros produzidos pela Sociedade Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia [Infecções Respiratórias, Medi-
cina Torácica Intervencionista, Insuficiência Respiratória 
Crônica e Doenças Ocupacionais (um livro ilustrado)], e a 
Assembleia Ordinária, com prestação de contas, e posse 
da nova diretoria da SPPT.

Agradecemos a todos os associados SPPT/SBPT 
que compareceram ao nosso congresso!

Abraços,
Mônica Corso Pereira (Presidente SPPT 2012-2013)

15º Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
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Muito a compartilhar! Muito a aprender!
Informe-se

Participe, faça sua inscrição em nosso site www.sbpt.org.br

Ventilação Mecânica e Sono
 
Você é o nosso convidado para participar do 

VI Curso Nacional de Ventilação Mecânica e 
do III Curso Nacional de Sono entre os dias 27 
a 29 de março de 2014, no Hotel Novotel, em 
São Paulo (SP). Nesses dois cursos, os partici-
pantes poderão se capacitar com renomados es-
pecialistas com uma ampla programação sobre 
esses temas, que são bem recorrentes em me-
dicina respiratória e que podem ajudar muito na 
sua prática médica.

Mais informações: 0800616218 ou no portal www.sbpt.org.br.

Atualização em Pneumologia

Nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2014 vai acon-
tecer o XV Curso Nacional de Atualização em 
Pneumologia no Hotel Atlântico Búzios, em Búzios 
(RJ). Os temas mais frequentes em saúde respira-
tória serão abordados nesse evento, e con-
tará com  respeitados médicos e pesquisa-
dores de todo o país. Você, pneumologista, 
pode participar  e terá a oportunidade de conhecer os 
últimos avanços na nossa especialidade num evento 
de alto nível e reconhecido no campo científico.
Mais informações: 0800616218 ou no portal www.sbpt.org.br.
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Gramado nos aguarda em 2014
Olá colegas,
Já estamos há menos de um 

ano do SBPT 2014 / Gramado RS e 
ao longo deste ano evoluímos bas-
tante na organização do evento maior 
de nossa especialidade.

Aproveitamos esta oportunidade 
para lhes atualizar no que já foi alcan-
çado.

As grades científicas estão pra-
ticamente prontas, faltando acertar 
apenas detalhes com algumas pou-
cas Comissões. Os temas e as suges-
tões iniciais de conferencistas foram 
elaborados por estas Comissões, em 
uma colaboração inestimável, não só 
pela qualidade do que nos enviaram, 
como pelo cumprimento dos prazos 
solicitados. Além das tradicionais estrelas nacionais que 
tanto fortalecem nossa especialidade, estão confirma-
dos, até o momento, 13 palestrantes internacionais que 
estão sendo inseridos na programação do Congresso. 

Um ponto importante é que uma das oito salas que 
os congressistas terão à disposição será dedicada es-
pecificamente à apresentação de trabalhos nacionais, 
onde, em cada sessão, dois professores ligados aos vá-
rios cursos de Pós-graduação do país, comentarão as 
apresentações, com o intuito de valorizar a nossa pro-
dução científica e estimular talentos jovens, juntamente 
com seus orientadores, a publicarem seus trabalhos. 
São os pneumologistas de amanhã começando a apa-
recer, em uma estratégia já valorizada pela SBPT em 
vários congressos nos últimos anos. 

Outro aspecto que é preciso compartilhar com vo-
cês é lembrar-lhes que o inverno de 2013 no Rio Gran-
de do Sul foi muito severo, particularmente na Serra 
Gaúcha, com muito frio e nevascas (isso mesmo, muita 
neve!). Se por um lado as paisagens ficaram muito bo-
nitas, com aspecto europeu e estimulando a buscar-se 
um bom vinho e a acender-se fogo na lareira, por outro 
trouxe prejuízos graves. No que nos toca, a neve que 
caiu em Gramado naqueles dias depositou uma lâmina 
de mais de 20 cm nos telhados e, com o peso, vários 
desabaram. Entre eles, o teto do ExpoGramado, para 
onde estávamos prevendo nosso evento. O estrago foi 

tão grande que todos os eventos para 
lá programados até o primeiro semes-
tre de 2015 precisaram ser suspen-
sos.

Com isso, foi necessário buscar-
mos um novo local para a realização 
do Congresso, o que foi conseguido 
e já contratado. Nosso SBPT 2014 
será realizado no Centro de Expo-
sições Serra Park, localizado na en-
trada da cidade, em um lugar de na-
tureza particularmente privilegiada, 
com uma vista espetacular da serra, 
e que tem uma infraestrutura ótima e 
área enorme para as salas de aulas 
e para a feira de exposições. Assim 
é que, embora com custo muito além 
do esperado, podemos afirmar que 

estaremos todos muito bem acomodados para inteirar-
-nos das novidades científicas em nossa especialidade.

Passado este susto, foi necessário transferir tam-
bém a cerimônia e a festa de abertura para outro local. 
Já contratamos o Palácio dos Festivais para a realiza-
ção da abertura formal, onde ocorre o charmoso Festi-
val de Cinema de Gramado e a festa a seguir será nas 
dependências do Hotel Serra Azul, a menos de 100m de 
distância. Pretendemos que os dois momentos formem, 
como se diz aqui no Sul, uma única “Baita Festa”! 

Assim, ao repassar-lhes estas novidades, aprovei-
tamos a oportunidade para enviar votos de Boas Festas 
e de sugerir que se programem para virem ao Rio Gran-
de do Sul em outubro de 2014, pois a SBPT está prepa-
rando um evento nacional mas com as características 
de hospitalidade do Sul do país.

Alejandro Casas, Bogotá/Colombia. Gustavo Zabert, 
Buenos Aires/Argentina. Jorge M. Pascual, Jacksonvil-
le/FL-USA. Maria Montes de Oca, Caracas/Venezuela. 
Marcelo Cypel, Toronto/Canada. Noé Zamel, Toronto/
Canada. Paul Brand, Zwolle/Holanda. Peter Barnes, 
Londres/Inglaterra. Raul Sensores, México. Richard 
Hurt, Louisville/USA. Thomas Ferkol, Washington/USA.

Palestrantes internacionais confirmados para o evento

Informe-se
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Notícias

Atividades da Comissão de Tabagismo em 2013

Neste ano, a Comissão de Tabagismo (CT) da SBPT desenvol-
veu uma série de atividades, dando continuidade ao trabalho 
desenvolvido nos anos anteriores. O foco principal da atuação 

da Comissão de Tabagismo é capacitar e incentivar que os pneumo-
logistas se comprometam cada vez mais com o tratamento do Taba-
gismo, e que não percam as oportunidades de praticar o advocacy, 
isto é, o convencimento e a cobrança de quem tem o compromisso 
de proteger a saúde da população.  

CONVÊNIO SBPT – GLOBAL BRIDGES
Neste ano, a SBPT, representada pela Comissão de Taba-

gismo, iniciou uma parceria de cooperação técnica com a Global 
Bridges para treinamento de pneumologistas para tratamento do 
tabagismo. Global Bridges é uma ONG, com base na Clínica Mayo 
(EEUU), criada em 2010. O primeiro evento ocorreu na forma de 
Curso Pré-Congresso no V Congresso Brasileiro de Tabagismo 
(Vitória - ES, Agosto/2013). Lotação esgotada. Em 2014, ocorrerão 
outros cursos em diversas regionais e também no Congresso de 
Gramado.

V CONGRESSO BRASILEIRO DE TABAGISMO
Teve sucesso que pode ser medido pelo interesse de um gran-

de número de participantes, pela atuação de profissionais experien-
tes no setor do Tabagismo, e pelo grande número de Temas Livres e 
Pôsteres. Este Congresso cresce cada vez mais.

ADVOCACY
A Comissão de Tabagismo esteve representada em diversas 

atividades junto ao setor político, reuniões com ACTBr, INCA, Conicq, 
Ministério da Saúde, OPAS, OMS e outros setores – neste momento, 
todos focados para que a Convenção Quadro ande mais rápido, e 
aconteça a regulamentação da Lei 12.546 (a lei antifumo), que per-
manece “na gaveta” de setores do Governo (Ministério da Saúde e 
Casa Civil, particularmente), portanto, ainda sem finalização. 

PRESENÇA DA CT EM DIVERSAS ATIVIDADES
• 19/Janeiro: 0 Coordenador da CT reuniu-se com a Diretoria da 

SBPT, com vistas à preparação dos programas para o ano de 2013.
• 12/Abril: Curso Nacional de Atualização em Pneumologia - 

CNAP (SP).
• 17/Abril: no Rio, sede da Fundação do Câncer, a CT-SBPT 

esteve presente na 3ª reunião de Coordenação e Planejamento Es-
tratégico dos Parceiros da Iniciativa Bloomberg para a Redução do 
Uso do Tabaco, organizada pelos parceiros OPAS/TFK (Organização 
Pan-Americana da Saúde/TobaccoFree-Kids) (“BI Partners meeting”). 

• 14/Maio: Audiência Pública em Brasília, Comissão de Assun-
tos Sociais – PL 139/2012. 

• 29/Maio: em Bento Gonçalves (RS), quatro atividades em 
parceria com a Liga de Combate ao Câncer. Na ocasião, foi entre-
gue ao representante do Ministério Público Federal (BG) documen-
to sobre notificação obrigatória do CID10 em atestados de óbito e 
guias de internação hospitalar. 

• 30/Maio: Atividades do Dia Mundial sem Tabaco, na OPAS, 
Brasília, “Encontro de Entidades Médicas e da Sociedade Civil para 
discussão de Estratégias de Controle do Tabagismo”. Alberto Araújo 
e Mário Sérgio Nunes representaram a CT e a Diretoria da SBPT, 
respectivamente.

• 12-14/Agosto: V Seminário da ACTBr (Brasília); na ocasião, 
também houve o primeiro lançamento das Diretrizes da AMB “Evidên-
cias Científicas sobre Tabagismo para Subsídio ao Poder Judiciário”.

• 21-24/Agosto: V Congresso Brasileiro de Tabagismo (junto 
com Congresso de Asma e DPOC, Vitória, ES). Neste evento, reali-
zou-se o primeiro curso em parceria com a Global Bridges.

• 30/Setembro: reunião com INCA/Conicq sobre a Convenção 
Quadro, em Porto Alegre.

• 07/Outubro: lançamento, em Florianópolis, das Diretrizes da 
AMB “Evidências Científicas sobre Tabagismo para Subsídio ao Po-
der Judiciário”.

• Maio e Outubro: Parceria Brasil-Estados Unidos para o Con-
trole do Tabaco - reuniões realizadas no Rio, CT-SBPT representada 
por Alexandre Milagres e Alberto Araújo.

• 21/Novembro: Evento organizado pela ACTBr sobre “Doen-
ças Crônicas Não Transmissíveis” (DCNT), em São Paulo, no IN-
COR. Estamos entrando fortemente na prevenção das DCNT.

• 25-27/Novembro: III Seminário Alagoano para Políticas de 
Controle do Tabaco. CT-SBPT representada pelo Alberto Araújo.

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
• Forum de Tabagismo Prof. José Rosemberg – um meio de 

comunicação em rede, iniciado e mantido graças ao incessante 
trabalho e dedicação do Dr. Alberto Araújo. Diariamente recebe-se 
informações, referências bibliográficas e artigos recentemente pu-
blicados. Quem ainda não participa e estiver interessado pode fa-
zer contato acessando o endereço: forum-comissao-tabagismo 
-sbpt+unsubscribe@googlegroups.com.

• Notícias e textos publicados no site da SBPT, no setor da 
Comissão de Tabagismo.

• Vídeo-aula sobre Tabagismo (Novembro/2013).
• Diversos capítulos das Diretrizes da AMB “Evidências Cientí-

ficas sobre Tabagismo para Subsídio ao Poder Judiciário”.

ENTREVISTAS PARA A MÍDIA
• Inúmeras participações (TV, Rádio, Jornal, Web) (Membros 

da Comissão).

HOMENAGEM
O Dr. Alexandre Milagres, um dos maiores ativistas antitaba-

gismo do país, recebeu justa homenagem da Câmara de Vereado-
res do Rio de Janeiro, a Medalha Pedro Ernesto, por serviços de 
alto relevo prestados à comunidade do município do Rio de Janei-
ro. O Dr. Alberto Araújo representou a Comissão de Tabagismo da 
SBPT nesta cerimônia.

31 DE MAIO – DIA MUNDIAL SEM TABACO
Neste ano, o tema recomendado pela OMS foi a necessida-

de de controlar a Indústria do Tabaco na sua ganância e na sua 
avidez por cada vez mais aumentar a produção e o consumo do 
tabaco no mundo. Particularmente, nas suas artimanhas para an-
tagonizar e afrontar as medidas oficiais de controle do tabaco mais 
eficazes, como é o caso da propaganda e demais meios utilizados 
para captar os jovens a se entregarem a esta epidemia, como os 
pontos de venda - que misturam cigarros com outros produtos 
direcionados às crianças, os aditivos - que as atraem, e preços - 
que facilitam o acesso.

PECs
Dentro do Programa de Educação Continuada (PEC) da 

SBPT, ocorreram dois eventos sobre tabagismo no mês de Junho: 
Cuiabá e Florianópolis.

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE TABAGISMO – 2014

• SBPT 2014 (Congresso de Gramado, 7-11/Outubro): Curso 
Pré-Congresso e quatro turnos de atividades sobre Tabagismo.
• PECs sobre Tratamento do Tabagismo SBPT-Global Bridges:  

a serem realizados em diversas Regionais. As Regionais  
interessadas devem fazer contato com a Diretoria  

Científica da SBPT.
• Atividades habituais mencionadas no relatório de 2013.
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Notícias

Sociedade Paulista  
de Pneumologia e Tisiologia

Biênio 2013/2015
Diretoria

Presidente: 
Oliver Augusto Nascimento

Vice-presidente: 
Regina Maria de Carvalho Pinto

Secretário geral: 
Bruno Guedes Baldi

1º Secretário: 
Silvia Carla Sousa Rodrigues

2º Secretário: 
Regina Célia Carlos Tibana

Diretor de finanças: 
Roberta Pulcheri Ramos

Diretor de assuntos científicos: 
Frederico Leon Arrabal Fernandes

Diretor de divulgação: 
Rodrigo Abensur Athanazio

Diretor de informática: 
Ricardo Mingarini Terra

Comissões 
Defesa profissional: 

Altair da Silva Costa Júnior.
Ensino: 

Suzana Erico Tanni Minamoto
Assuntos da grande São Paulo: 

Willian Salibe Filho

Departamentos
Cirurgia torácica: 

Márcio Botter 
Alessandro Wasum Mariani 

Marco Aurélio Marchetti Filho
Endoscopia respiratória: 

Paulo Francisco Guerreiro Cardoso 
Luis Renato Alves 

Viviane Rossi Figueiredo
Pediatria: 

Marina Buarque de Almeida 
Daniela Wickbold Gancz 

Adyleia Aparecida Dalbo Contrera Toro
Fisioterapia respiratória: 
Adriana Claudia Lunardi 
Luciana Dias Chiavegato 

Andrezza França Pinto
Conselho fiscal:

Efetivos: 
Élcio dos Santos Oliveira Vianna 

Maria Vera Cruz de Oliveira Castellano 
Mônica Corso Pereira

Suplentes: 
Irma de Godoy 

Lara Maris Nápolis Goulart Rodrigues 
Roberto Rodrigues Júnior

Sociedade de Pneumologia  
e Tisiologia do Rio de Janeiro

Biênio 2013 - 2015
Diretoria

Presidente: 
Domenico Capone
Vice-presidente: 

Gilmar Alves Zonzin
Vice-presidente da Capital e Baixada Fluminense: 

Maria das Graças Basílio Rios
Vice-presidente de Niterói e Região dos Lagos: 

Cyro Teixeira da Silva Junior
Vice-presidente da Região Serrana: 

André da Costa Furtado
Vice-presidente da Região Norte: 

Luiz Guilherme Ferreira da Silva Costa
Vice-presidente da Região Sul: 

Selma de Oliveira Varela
Secretário geral: 

Thiago Thomaz Mafort
Secretário adjunto: 

Raphael Zanetti Monteiro da Silva
Tesoureiro: 

Valmir Sangalli Lucas
Secretário de assuntos científicos: 

Eduardo Pamplona Bethlem
Secretária de divulgação: 

Jorge Eduardo Pio
Presidente do Conselho Deliberatico: 

Luiz Paulo Pinheiro Loivos
Conselho Fiscal

Arnaldo José Noronha Filho 
Margareth Gomes Pio  
Helio Ribeiro Siqueira

Novas diretorias das estaduais tomam posse

 Diretoria da Sociedade Alagoana  
de Pneumologia

Biênio 2014/2015
Presidente: 

Anatercia Passos Cavalcanti
Secretária: 

Seli Almeida
Diretora Financeira: 

Norma Suely Athayde
Diretora da Comissão Científica: 

Sandra Reis Duarte
Representante da DPOC: 

Fernando Guimarães
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Sociedade Brasiliense  
de Doenças Torácicas - SBDT

Biênio  2013-2015
Diretoria

Presidente: Eduardo Felipe Barbosa Silva
Vice-Presidente: Ricardo Luiz de Melo Martins

Primeiro-Secretário: Benedito Francisco Cabral Jr
Segundo-Secretário: Vitor Martins Codeço

Diretor Cientifico: Christiane Aires Teixeira
Diretor Cientifico: Daniel Heyden Boczar

Diretor Financeiro: Bianca Rodrigues Silva

Conselho Deliberativo

Presidente: Ricardo Brito Campos
Membros: Carlos Alberto de Assis Viegas

Clarice Guimarães Freitas
João Daniel Bringel Rego
Mario Sérgio Nunes
Paulo Henrique Ramos  
Feitosa

Sociedade de Pneumologia  
e Tisiologia do Rio Grande do  Sul

Biênio 2014/2015

Diretoria

Presidente:  
Marcelo Tadday Rodrigues

Vice-presidente:  
Paulo Roberto Goldenfun

Diretor científico:  
Gustavo Chatkin

Diretor financeiro:  
Luiz Octávio Madureira Freire

Diretor administrtivo:  
Manuela Araújo de Nóbrega Cavalcanti

Diretor exercício profissional:  
Maria Eunice Moraes de Oliveira

Diretor de divulgação:  
Lilian Rech Pasin

Diretor de assuntos extraordinários:  
Leandro G. Fritscher

Departamento de pneumologia pediátrica: 
Leonardo Araújo Pinto

Coordenador de ações contra a tuberculose: 
Claudia Fontoura Dias

Departamento de pneumopatias  
ocupacionais e ambientais:  
Carlos Nunes Tietboehl Filho

Departamento de endoscopia:  
Hugo Goulart de Oliveira

Departamento de cirurgia torácica:  
Alexandre José Gonçalves Avino

Conselho fiscal:  
Roberto Tonietto, Fernanda Brum Spilimbergo,   

Fábio Munhoz Svartman
Suplentes:  

Eduardo Walker Zattler, Elaine Black Ceccon,  
Simone Chaves Fagondes

Sociedade Pernambucana  
de Pneumologia e Tisiologia

Biênio 2013-2015
Diretoria

Presidente: Adriana Velozo Gonçalves
Vice-presidente: Guilherme Jorge Costa

1ª Secretária: Ana Lucia Periera Lima Alves Dias
2ª Secretária: Marcela Amorim Alves
1º Tesoureiro: João Augusto Queiroga da Silveira
2º Tesoureiro: Viviane Coutinho da Silveira Pelin
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Relação dos médicos Pneumologistas  
aprovados no II Exame de Suficiência para 

obtenção do certificado da área de atuação  
em medicina do sono.

Edição 2013 (ordem alfabética).
Anamelia Costa Faria – (RJ)
Braulio Dyego Martins Vieira (PI)
Clarice Emiko Fuzi (SP)
Claudio Eduardo Lima Turra (ES)
Enio Pires Studart (RJ)
Fábio José Fabricio de Barros Souza (SC)
Fabiola Schorr (PR)
Israel Silva Maia (SC)
Jéssica Fábia Polese (ES)
Luciana Macedo Guedes de Oliveira (MG)
Luciane Impelliziere Luna de Mello Fujita (SP)
Márcia Gonçalves de Oliveira (SP)
Pablo Moritz (SC)
Paulo Cesar da Silva Neves (MT)
Regina Magalhães Lopes (MG)
Ricardo Domingos Delduque (SP)

Candidatos aprovados na prova de técnico  
em espirometria 2013 - ordem alfabética.  
Exame realizado em 18 de outubro 2013  

(SP, RJ, MG, CE , DF, GO, RS, PR).

Nome UF
Andre da Cunha Michalski RJ
Andréia de Sousa Barros PI
Andreza Gomes Gonzaga Félix MG
Cristiane Leandro Lopes Christiano DF
Cristina Martins Coelho MG
Daniela Galvao Lima Teixeira CE
Denise Caldeira Troise Mesquita SP
Ernane Arno Krumenauer RS
Felipe Marcelo Pereira RJ
Gracimeire Diniz Caldas MG
Ivana Mara de Oliveira Rezende MG
José Carlos Gonzaga SP
Josefa Cicera Teixeira de Araujo AL
Jucilene Oliveira de Jesus MG
Juliana Diniz MG
Karine Aparecida Arruda SP
Leandro Moreira MG
Leila Aparecida Marques SP
Luana Cristina Moura Santos MG
Lucas Rosa Nunes MG
Lucineide Nogueira Pinheiro SP
Luiz Paulo Almeida Mota MG
Marcelle Beatriz Poles SP
Márcia Cristina Melo Ribeiro CE
Maria Cristina Scalisa SP
Mayara Menezes Michel GO
Michele Emy Hukuda SP
Milanye Machado Monte CE
Natália Lúcia Lima de Oliveira CE
Paula Andrea Pastorelli Pedraza Masuchi SP
Paula Regina Gonçalves SP
Paulo Anderson da Silva Alves CE
Paulo Cezar Reis MG
Rafael Machado de Souza RS
Rafaela de Paulo RS
Rochele dos Santos RS
Rosineth Ribeiro Costa MA
Samara Francisca dos Reis MG
Sâmea Albuquerque Severo CE
Sergio de Sales Alberto SP
Silvana Alves Pestana PE
Simone Andrade Porto MG
Solange Aparecida de Oliveira Barros MG
Sônia Maria Pinho DF
Suelen Regina Miranda Soares Oliveira MT
Thaisa Fernanda Lourenção Tauyr SP
Vanessa Alves Nascimento SP
Vanessa Maria Marques Kellner SP
Viviane Da Silva Alves SP
Viviane Soares Peres SP
Zayne Guilger Kassem SP

Programa de Educação Continuada (PEC) 2014

Natal/RN Câncer de pulmão 04 e 05 de abril

Vitória/ES Radiologia de tórax 09 e 10 de maio

Salvador/BA Doenças pulmonares 
intersticiais

30 e 31 de maio

Goiânia/GO Distúrbios  
respiratórios do sono

30 e 31 de maio

Florianópolis/SC Infecções  
respiratórias  
e micoses

18 e 19 de junho

Rio de Janeiro/RJ Imagem 02 de agosto

Cuiabá/MT Tuberculose 22 e 23 de agosto

Belo Horizonte/MG Circulação pulmonar 22 e 23 de agosto

Londrina/PR Tosse e dispneia 19 e 20 de setembro

Belém/PA Doenças pulmonares  
intersticiais

19 e 20 de setembro

Cursos de função pulmonar 2014

Maringá/PR Função pulmonar 
avançado

11 e 12 de abril

Recife/PE Função pulmonar 
avançado

30 e 31 de maio

Campo Grande/MS Função pulmonar 
básico

20 e 21 de junho
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Conheça as atividades da Comissão DRAO

O Brasil em 2013 foi surpreendido por dois grandes mo-
mentos, que impactaram em algumas ações no cam-
po da Saúde Respiratória e que mudaram as pers-

pectivas da comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e 
Ocupacionais (DRAO).

O primeiro momento foi a tragédia na Boate Kiss em 
Santa Maria, em janeiro de 2013, que deixou 241 mortos, 145 
vítimas  internadas e mais de oitenta em estado grave, nos 
dias subsequentes. Vários dos pacientes apresentaram insu-
ficiência respiratória decorrente da inalação da fumaça quen-
te e substâncias químicas tóxicas, produtos da combustão, 
como monóxido de carbono e cianeto. Alguns jovens sobrevi-
ventes chegaram a ir para suas residências, mas foram leva-
dos novamente aos hospitais poucas horas após o incidente 
com quadro respiratório grave. A pneumologia do Rio Grande 
do Sul enfrentou a pneumonite química e lesões pulmonares, 
decorrentes da lesão térmica direta na estrutura epitelial, ede-
ma pulmonar e obstrução das vias aéreas. A tragédia desnu-
dou a falta de fiscalização nos ambientes de trabalho, no caso 
as boates e casas de shows, o que obrigou as autoridades a 
intensificarem a vigilância nas casas noturnas. Os ambientes 
fechados, a presença de material inflamável e a ausência de 
rotas de fuga compõem o cenário desta tragédia anunciada.

O segundo momento se deu em junho de 2014, com o 
movimento de massa que tomou conta das ruas em todo o 
país. As manifestações de rua foram reprimidas com gás la-
crimogênio e spray de pimenta. Mais uma vez a pneumologia 
foi chamada a atuar, no que diz respeito às consequências 
inflamatórias e diretas sobre o aparelho respiratório após ina-
lação dessas duas substâncias, atingindo principalmente os 
portadores de doença respiratória pré-existente. A exposição 
de pessoas com hiperreatividade brônquica a gases ou vapo-
res irritantes, pode levar ao surgimento de crises de dispneia, 
falta de ar, que pode ser grave, requerer internação e até, 
eventualmente, levar à morte. “Em caso de muito tempo de 
exposição ou deficiências no Sistema Respiratório, a pessoa 
pode ser hospitalizada”, informou em entrevista o Dr Capitani, 
membro da Comissão DRAO.

Elevadas concentrações de substâncias voláteis, em 
ambientes fechados ou mal ventilados podem produzir a Sín-
drome da Disfunção das Vias Aéreas (SDRVAS). Além disso, 
podem causar queimaduras na pele e nas vias aéreas e mes-
mo levar à cegueira.  

Em outra entrevista a Dra Patricia Canto, membro da 
Comissão da DRAO define os efeitos dessas substâncias 
“O gás lacrimogêneo é um agente dito “não letal” utilizado para 
controle de distúrbios envolvendo multidões e que é classifica-
do como arma química pela Convenção de Genebra.  Muitas 
substâncias que no passado foram utilizadas como gás lacri-
mogêneo, como na Primeira Guerra Mundial e no Vietnã, hoje 
estão proibidas em todo Mundo por seus graves efeitos tóxicos. 
Na verdade, não há uma única substância chamada gás lacri-
mogêneo, mas um conjunto de substâncias que podem ser 
utilizadas com esse propósito. O mais comum desses agentes 
é o CS (2-chlorobenzalmalononitrile), agente sólido utilizado 
na forma de aerossol. O spray de pimenta utiliza a substância 
OC (Oleum capsicum), também um sólido transformado em 
aerossol, que atua também nos receptores nervosos da dor, 
porém é menos tóxico que o gás lacrimogêneo.” 

A Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e 
Ocupacionais (DRAO) da SBPT iniciou o ano de 2013 com 
as atividades rotineiras no campo da vigilância e atenção 
em Saúde Respiratória. Foi realizado na FUNDACENTRO, 

em São Paulo, o III Curso em proficiência, e primeiro para 
recertificação em leitura radiológica avançada da OIT/2011, 
uma parceria da Fundacentro com  a Universidade de Kocki 
do Japão (ILO/FUNDACENTRO/AIR PNEMO PROJECT 3rd 
TRAINING WORKSHOP ON PREVENTION OF PNEUMO-
CONIOSES), com a participação de 21 médicos (pneumos e 
radiologistas), 6  médicos latinoamericanos  (Chile, Argentina 
e Peru). Em maio de 2013 foi realizado dois PECs, um espe-
cífico de pneumoconiose em Recife e outro de pneumoconio-
se e DPOC em Maceió. Outra atividade em colaboração com 
o SUS, desenvolvida em outubro junto ao Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador (CEREST) do Município de Ou-
ricuri/PE foi a capacitação na linha de cuidados das doenças 
respiratórias ocupacionais, com foco em asma ocupacional 
para a atenção primária à saúde, para os municípios do prin-
cipal pólo gesseiro do país.

Para 2014, pretende-se retomar o debate sobre as prin-
cipais fontes poluidoras do ar, no campo e na cidade, que im-
pactam o meio ambiente e produzem aumento de internações 
e mortalidade para várias doenças respiratórias.  Além disso, 
dar continuidade ao debate no campo da função pulmonar, 
em especial a realização da espirometria ocupacional, no âm-
bito da NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego e a contri-
buição para a elaboração das linhas de cuidados em algumas 
doenças respiratórias ocupacionais, no âmbito do SUS.

Hermano Castro e Patricia Canto 





Eventos 2014 
Nacionais

VI Curso Nacional de Ventilação Mecânica
III Curso Nacional de Sono
Data: 27 a 29 de março de 2014
Local: Hotel Novotel, São Paulo/SP Informações: Secretaria da SBPT
Portal: www.sbpt.org.br / Telefone: 0800616218

XV Curso Nacional de Atualização em Pneumologia 2014
Data: 24 a 26 de abril de 2014
Local: Hotel Atlântico Búzios, Búzios/RJ. Informações: Secretaria da SBPT
Portal: www.sbpt.org.br / Telefone: 0800616218

SBPT 2014
Data: 07 a 11 de outubro de 2014
Local: Serra Park, Gramado/RS Informações: Secretaria da SBPT
Portal: www.sbpt.org.br / Telefone: 0800616218

Internacionais

CHEST World Congress
Data: 21 a 24 de março de 2014
Local: Madrid/Espanha
Informações: www.chestnet.org

ATS 2014
Data: 16 a 21/05/2014
Local: San Diego/CA Informações: www.thoracic.org

ALAT 2014
Local: Plaza Mayor, Medellin, Colombia
Data: 31/07 a 02/08/2014
Informações:  http://www.congresosalat.org/

ERS 2014
Data: 06 a 10 de setembro de 2014
Local: Munique/Alemanha
Informações: www.ersnet.org

Chest 2014
Data: 25 a 30 de outubro de 2014
Local: Austin/Texas
Informações: www.chestnet.org

XXX Congresso Português de Pneumologia
VIII Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Data: 06 a 09 de novembro
Local: Lisboa/Portugal
Informações:  www.sppneumologia.pt
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