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A Internet é um dos maiores avanços no nosso agora definitivamente  pequeno planeta. Estamos próximos pela tecla de nossos 
computadores, mas é surpreendente que muitos de nossos associados não utilizam ainda a Internet em base diária. Esta perda 

é imensa. Por outro lado muitos colegas de diversos recantos do país estão conectados à SBPT e à imensa rede de informações 
na área de pneumologia. Não é barato deslocar-se para os eventos de atualização que atualmente ocorrem, muitos internacionais. 
Muitos destes sócios cobram da nossa Sociedade uma maior agilidade de ensino à distância.  

A SBPT, sensível a estas aspirações, anuncia para 2004 a instalação de uma plataforma de ensino à distância, que deverá 
disponibilizar cursos, isentos de conflitos de interesse, com recursos de áudio e vídeo para todos nossos associados Um curso abrangente 
foi programado pelo nosso Departamento de Ensino. As aulas serão quinzenais e ao final será disponibilizada uma auto-avaliação 
específica, que contará pontos para revalidação do título de especialista, prática que será adotada pela AMB a partir de 2004.

Um espaço para bate-papo entre os associados está sendo implantado, para troca de informações entre os colegas.
A SBPT, após extensa negociação, está fechando um acordo com o site do MD Consult (veja detalhes neste Boletim) para acesso 

a 15 revistas e os principais livros da especialidade para consulta imediata. A manutenção deste acesso depende de um número 
mínimo de assinaturas. 

Em reuniões com as maiores sociedades mundiais de Pneumologia fica evidente o espanto em relação ao tamanho da SBPT e à 
capacidade de nossos colegas em acessar as publicações internacionais em inglês, o que parece difícil de compreender para quem 
imagina que o Brasil é um exótico país onde se fala uma estranha língua.

Nossa revista de casos deverá ter também uma versão eletrônica, porém a colaboração dos Serviços de Residência é quase 
nula, para sua manutenção. Isto é surpreendente, levando-se em conta a riqueza de caso interessante vistos diariamente em nossa 
enfermarias, ambulatórios e UTIS.

As diversas Comissões da SBPT comprometeram-se a fornir nosso site com resumos de artigos, revisões, etc. Excetuando-se 
algumas, a colaboração é pífia. Somos todos muito ocupados, mas a vitalidade de uma Sociedade depende da disponibilidade de 
muitos. Torne a SBPT maior.

A SBPT na era do ensino à distância

Sérgio Saldanha Menna Barreto
Presidente do Departamento de Ensino

Carlos Alberto de Castro Pereira
Presidente da SBPT
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C O N G R E S S O

ERS 2003 - Ampliando Horizontes

O congresso foi realizado de 27 de setembro a primeiro de outubro em Viena, na Áustria. 
A cidade, além de ser muito atraente, é um grande centro cultural, político e econômico 

do pais. Bem localizada, está no centro da Europa, servindo de base, para quem quer explorar 
outras grandes capitais como Praga e Budapeste, do leste Europeu.

O congresso contou com a contribuição ativa de clínicos e pesquisadores da área 
respiratória de renome internacional e com a participação de 14.300 profissionais, sendo 
130 brasileiros. 

Os principais pontos foram as discussões sobre os últimos consensos internacionais (ERS e 
ATS) em DPOC e o Consenso Europeu de Infecções Respiratórias, além de Tópicos atuais sobre 
Asma, Hipertensão pulmonar, novas viroses respiratórias, perspectivas em Doenças Intersticiais, 
Câncer de pulmão, Tromboembolismo Crônico. Mereceu destaque o Simpósio sobre decisão 
cirúrgica em pacientes limítrofes como aqueles com doença cardio-pulmonar avançada, tumores 
localmente avançados, idade avançada e com infecções crônicas. 

As tardes foram reservadas para 
discussão de trabalhos sobre os diversos 
temas da Pneumologia e Medicina Intensiva 
Respiratória.

O Jantar de Confraternização da SBPT foi bastante 
concorrido e reuniu 160 Brasileiros. O já tradicional 
evento foi realizado em um restaurante típico, situado 
entre os monumentos históricos da cidade, com o patrocínio 
da Boehringer Ingelhein/Pfizer.

Foram realizadas, ainda, reuniões entre os diretores da 
SBPT e ERS, onde diversos assuntos de interesse comum foram 
discutidos. Um dos pontos altos de nossa discussão foi a decisão 
do envio regular da versão eletrônica do Jornal de Pneumologia 

para todos os sócios da ERS. Além disso, ficou acertado o 
patrocínio de dois convidados para o Congresso Brasileiro, 
participação ativa com estande da ERS em nosso Congresso, no 

ano que vêm, em Salvador, e o estudo de redução da taxa para acesso on-line do European Respiratory Journal. 
Os diretores da SBPT se reuniram também com representantes da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, para acertar 

a realização do III Congresso Luso Brasileiro de Pneumologia, que ocorrerá concomitantemente com o Congresso Brasileiro 
em 2004, e da Associação Latino Americana de Tórax, para discussão de sua representatividade junto aos médicos brasileiros 
e também à nossa Sociedade. A SBPT cobra maior transparência e democracia no processo eletivo da ALAT.

Também não podemos esquecer da presença marcante da SBPT com estande na Vila das Nações, onde 32 Sociedades, 
de diversas parte do mundo estiveram presentes. Nosso estande deu ampla divulgação do site do Jornal de Pneumologia 
em inglês, distribui diversos bottons (bandeira do Brasil, anti-tabagista) e também algumas comidas típicas.

Assim, a SBPT teve a oportunidade de estreitar mais a parceria com entidades internacionais, apresentando resultados 
concretos de que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia é uma entidade séria que possui história e alta 
capacidade científica. Os pneumologistas brasileiros tiveram a oportunidade de participar de um grande evento tanto 
do ponto de vista científico, como cultural e social. 

Em frente ao estande da SBPT, da esq. para dir., os Doutores 
Mauro Zamboni, Ricardo Correa, Clarice Santos, Claudio Donner 
(Secretário Geral ERS), Carlos Alberto de Castro Pereira, John 
Gibson (Pres. ERS), Alexandre Pinto Cardoso, e Ricardo Martins.
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A T U A L I D A D E S

II Consenso em Tuberculose será realizado em 2004

A SBPT e o Ministério da Saúde realizaram em 1997 o I Consenso Brasileiro de Tuberculose, publicado em número especial do Jornal de 
Pneumologia em novembro de 1997. Resultado da participação de cerca de 80 profissionais especialistas em pneumologia, infectologia, pediatria, 

epidemiologia e microbiologistas, aliado à ativa contribuição de técnicos do Ministério da Saúde, o Consenso refletiu o estado da arte da tuberculose 
à época e norteou as condutas para prevenção, diagnóstico e tratamento da doença nestes últimos anos.

Com base no conhecimento atual, no desenvolvimento e publicação dos estudos para detecção e tratamento da tuberculose latente, nos novos 
métodos de diagnóstico e na formulação de novos regimes terapêuticos para casos sensíveis e resistentes, a SBPT entende que é o momento adequado 
de revisar as recomendações vigentes. Novamente, em iniciativa conjunta com o Ministério da Saúde, prepara a realização do próximo Consenso, 
para o primeiro semestre de 2004.

A metodologia de trabalho está delineada com base nos estudos de meta-análises e levantamentos criticados da literatura, que já estamos 
desenvolvendo, com o objetivo de fundamentar qualquer mudança ou manutenção de condutas, cada vez mais na medicina baseada em evidências. 
Esperamos com isso estar contribuindo uma vez mais para o controle da tuberculose no Brasil.

Margareth Dalcolmo
Presidente da Comissão de Tuberculose da SBPT

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco

A expansão mundial do consumo do tabaco é um problema que tem se agravado em função de vetores da globalização, como liberação do comércio, 
integração econômica e dominação do mercado por multinacionais, novas tecnologias e um marketing disseminador do estilo de vida ocidental. 
Em maio de 2003, durante a Assembléia Mundial da Saúde, representantes de 192 estados membros da OMS aprovaram a utilização de uma Convenção-

Quadro International com o objetivo de reduzir o tabagismo em escala mundial, protegendo a população das doenças relacionadas ao fumo, bem como 
da exposição à fumaça provocada pelos produtos derivados do tabaco.

A Convenção é um instrumento legal sob forma de tratado internacional, pelo qual os países signatários se comprometem a implantar ações integradas 
para o controle do tabagismo no mundo com relação a questões como: regulamentação da publicidade e da promoção do tabaco, soluções para a fumicultura, 
impostos, mercado ilegal, etc.

Os principais pontos da Convenção-Quadro, que não substitui as ações nacionais e locais para o controle do tabaco, são: obrigações gerais para desenvolver 
programas abrangentes e multissetoriais para o controle do tabaco nos países; e disposições específicas, como medidas para redução de demanda através de 
políticas de preços e impostos; proteção contra exposição à fumaça do tabaco; eliminação da propaganda e da promoção; proteção aos jovens; medidas para 
coibir o mercado ilegal; tratamento da dependência do tabaco; divulgação dos malefícios causados pelo consumo do tabaco, através de advertências claras com 
imagens; e regulamentação dos teores das substâncias contidas nos produtos derivados do tabaco. Outras obrigações nacionais em potencial para a Convenção 
são as seguintes: educação, capacitação, campanhas de alerta ao público, cooperação técnica nas áreas de vigilância, pesquisa e troca de informações.

Prazos – mesmo aprovada pelos países signatários, a Convenção-Quadro ainda precisa vencer algumas etapas para entrar efetivamente em vigor. Os 
representantes dos 192 países têm até o dia 29 de junho de 2004 para assinar a proposição. Após isso, eles passa, pela fase de ratificação, em que o texto 
deverá ser aprovado nos Congressos Nacionais ou outras esferas legislativas específicas aos regime de cada país. Até agora três países confirmaram a assinatura 
da Convenção: Noruega, Malta e Ilhas Fiji. Para ser adotada, ela precisa ser ratificada por, no mínimo, 40 países.

A participação do Brasil – desde o início do processo, o Brasil, por já dispor de um programa efetivo de controle do tabagismo, assumindo posições 
firmes de acordo com a legislação brasileira para o assunto, teve papel fundamental para que a Convenção fosse aprovada. 

Entre outras ações, o governo Brasileiro promoveu o I Seminário Latino Americano sobre a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, em 
novembro de 2001, e a Oficina Piloto com Países Lusofônicos, em abril deste ano. Os dois eventos, realizados na capital carioca, tiveram como objetivo, 
respectivamente, alcançar uma posição consensual sobre o assunto entre os países da América Latina e fortalecer o cumprimento das obrigações estabelecidas 
pela Convenção para o controle do tabaco, servindo de modelo para os países membros da OMS.

O ministro da Saúde, Humberto Costa, participou no dia 10 de outubro, na sede do Ministério, em Brasília, da primeira reunião da Comissão Nacional 
de Implementação da Convenção-Quadro Internacional para o Controle do Tabaco (CONICQ).
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Tenha uma biblioteca de Pneumologia por 50 dólares anuais
A SBPT está fechando um acordo com o MD Consult para que 1.000 associados, no mínimo, acessem este excelente site pelo custo de 50 dólares (uma redução 

de 75% no valor da assinatura individual). A anuidade deve ser paga pelo associado.
A SBPT necessita de uma rápida resposta dos interessados para que o acordo seja fechado ao se atingir a cota. Veja abaixo as vantagens e inscreva-se já.
Fundado em 1966, o MD Consult é uma fonte altamente respeitada de informação clínica dentro da comunidade médica, auxiliando os médicos a 

responder questões clínicas, e acompanhar os recentes desenvolvimentos online. Aquartelado em St Louis, Missouri, o MD Consult é parte da Elsevier, 
o maior editora médica do mundo. Atualmente o MD Consult é acessado por mais de 85.000 profissionais de saúde em 46 países e por mais de 90% 
das universidades norte-americanas. 

O MD Consult oferece diversos recursos clínicos em formato modular, incluindo a área de medicina respiratória e cuidados intensivos. 
Diversos livros são disponíveis no site incluindo os livros considerados de referência da área de pneumologia. 

1. Abeloff: Clinical Oncology, 2nd ed. 2000 Churchill Livingstone, Inc.
2. Albert: Comprehensive Respiratory Medicine, 1st ed. 1999 Mosby, Inc.
3. Barnes: Asthma and COPD Basic Mechanisms and Clinical Management, 1st ed. 2002 Elsevier
4. Barnes: Asthma: Basic Mechanisms and Clinical Management, 3rd ed. 1998 Academic Press
5. Fraser: Fraser and Pare’s Diagnosis of Diseases of the Chest, 4th ed. 1999 W. B. Saunders Company
6. Hughes: Lung Function Tests: Physiological Principles and Clinical Applications, 1st ed. 1999 W. B. Saunders Company
7. Kruse: Saunders Manual of Critical Care, 1st ed. 2003 Elsevier
8. Kryger: Principles and Practice of Sleep Medicine, 3rd ed. 2000 W. B. Saunders Company
9. Middleton: Allergy: Principles and Practice, 5th ed. 1998 Mosby-Year Book, Inc.
10. Murray & Nadel: Textbook of Respiratory Medicine, 3rd ed. 2000 W. B. Saunders Company
11. Taussig: Pediatric Respiratory Medicine, 1st ed. 1999 Mosby, Inc.

A pesquisa através da coleção completa de livros permite ao usuário encontrar a informação mais relevante da fonte mais apropriada. 
Bases de dados - a base de dados do Medline completa está disponível com todas suas opções. A base de dados também inclui os resumos da fundação 
Cochrane, grande banco de meta-análises. A pesquisa de um determinado tópico seleciona os artigos por ordem decrescente de relevância.
Revistas - quinze revistas de interesse do pneumologista são disponíveis para acesso integral. São elas: Chest, Clinics in Chest Medicine, Critical Care 
Medicine, Immunology and Allergy Clinics of North America, Journal of Allergy & Clinical Immunology, The Lancet Oncology, Paediatric Respiratory 
Reviews, Pulmonary Pharmacology & Therapeutics, Respiratory Care Clinics of North America, Respiratory Medicine, Seminars in Respiratory 
Infections, Sleep Medicine Reviews, Thorax, Tubercle and Lung Disease, e Tuberculosis.
Informações sobre fármacos - informações são disponíveis sobre 30.000 medicações incluindo novos lançamentos. 
Diretrizes práticas - uma livraria contendo o texto completo de diversas diretrizes de várias sociedades médicas é disponível. 
Atualização - duas seções especialmente tornam atualização mais fácil. This week in Medicine dá um resumo dos artigos mais importantes da área; In 
this Week´s Journals oferece o conteúdo atual das principais revistas para uma rápida revisão.
Palmtops - as novidades médicas, atualizações em medicamentos e resumos de centenas de jornais podem ser baixados para o seu Palmtop para leitura posterior. 

CENTROS DE REFERÊNCIA EM HIPERTENSÃO PULMONAR - SBPT

A SBPT, a exemplo de outros países, está criando e reconhecendo 
Centros de Referência para Diagnóstico e Manejo da Hipertensão 
Pulmonar, tendo em vista os significativos avanços na área.

Estes Centros poderão receber pacientes referendados por colegas de 
todo o Brasil e deverão reunir recursos diagnósticos e terapêuticos plenos 
no manejo da Hipertensão Pulmonar. Além do diagnóstico e tratamento 
estes centros deverão: capacitar colegas no manejo da HP, disseminar 
conhecimentos sobre HP, criação de um Boletim sobre HP, organizar 
encontros nacionais sobre HP a partir de 2005, e participar de estudos 
multicêntricos sobre HP.

- Hospital de Clínicas de POA - Sério Menna Barreto
- Santa Casa de POA - Gisela Bohns Meyer
- UNIFESP – Jaqueline Otta/ Carlos AC Pereira
- InCor - Rogério Souza
- UNICAMP - Ilma Paschoal
- UF BAHIA - Rosalvo Abreu
- HOSPITAL MADRE TERESA (MG) - Frederico Tadeu
- Santa Casa de Belo Horizonte - Renato Maciel
- UFRJ - Daniel Waetge/ Alexandre Pinto Cardoso
- Cirurgia HP tromboembólica - Valter Gomes (UNIFESP)/ Fábio Jatene (InCor)
- Integração com a Sociedade Brasileira de Cardiologia - Antônio Augusto Lopes
Futuramente será credenciado um centro de referência em Pediatria 

http://home.mdconsult.com/das/book/32384272-2/view/897" \t "_top


6 7

D E S T A Q U E

AMB Lança a CBHPM
Após o lançamento oficial no Espírito Santo, em julho, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos começa 

a ser implantada nos outros estados da Federação.
Para ajudar na tarefa, o Conselho Deliberativo da AMB, com apoio do CFM, decidiu criar a Comissão Nacional de Mobilização, 

cujo objetivo principal será coordenar o movimento pela implantação da CBHPM em todo o país. 
A CBHPM é uma coletânea que procedimentos realizados no dia-a-dia do profissional e foi dividida por região anatômica, em 

quatro capítulos: no capítulo 1 estão agrupados os procedimentos gerais; o capítulo 2 reúne os procedimentos clínicos ambulatoriais e 
hospitalares; os procedimentos cirúrgicos e invasivos ficam no capítulo 3, enquanto que o capítulo 4 foi reservado para os procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos. Ao todo, são 5.400 procedimentos.

Em relação aos custos, foi estabelecida a Unidade de Custo Operacional (UCO), que incorpora depreciação de equipamentos, 
manutenção, mobiliário, imóvel, aluguel etc. Este custo foi calculado para os procedimentos de SADT de cada Especialidade e os 
valores dos portes e da UCO serão estipulados pela AMB, alterados sempre que necessário, com sugestão de variação de 20% para 
regionalização.

A nova metodologia empregada na CBHPM separa os cerca de 5.400 procedimentos em 14 portes, com subportes em níveis A, B 
e C, totalizando 42. O menor porte (1A) tem valor de R$ 8,00, enquanto que o maior (14C) foi valorado em R$ 2.100,00. Os valores 
dos portes apresentam uma banda de flexibilização - para mais ou para menos - de até 20%. Tomando como exemplo a consulta, 
quantificada em R$ 42,00, os valores de flexibilização para implantação serão entre R$ 33,60 e R$ 50,40. 

Entenda a CBHPM – a Classificação é fomentada sob critérios técnicos e tem por objetivo hierarquizar os procedimentos médicos, 
servindo como referência para estabelecer faixas de valoração do ato médico pelo seu porte.

Apresentados ao lado de cada procedimento, os portes não expressam valores monetários, apenas estabelecem a comparação entre 
os diversos atos médicos no que diz respeito à 
sua complexidade técnica, tempo de execução, 
atenção requerida e grau de treinamento 
necessário para a capacitação do profissional 
que o realiza.

A pontuação dos procedimentos foi elaborada 
em conjunto pelos presidentes das Sociedades 
Brasileiras de Especialidades com assessoria da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo (FIPE/SP).

Os Portes Anestésicos (AN) permanecem em 
número de oito e mantém correspondência com 
os demais portes. Os portes dos atos médicos 
laboratoriais seguem os mesmos critérios dos 
portes dos procedimentos, mas corresponde a 
frações do menor porte (1 A). 

A Classificação também estabelece que os 
atendimentos contratados de acordo com o 
documento serão realizados em locais, dias e 
horários pré-estabelecidos.

Quanto ao atendimento de urgência 

O Presidente da AMHPDF, Joaquim Fernandes, durante a reunião em Brasília: "a CBHPM contempla todas 
as especializadas de forma ética, remunera dignamente os serviços profissionais e atende aos anseios da 
classe".
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e emergência, a Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos estabelece que 
o ato médico praticado nestas condições terá um 
acréscimo de trinta por cento (30%) em seu porte 
caso seja efetuado no período entre 19h e 7h do 
dia seguinte, em qualquer horário aos sábados, 
domingos e feriados.

Outro ponto que merece destaque é quanto 
às solicitações, autorizações, além das eventuais 
negativas de consultas, exames e procedimentos. 
Eles devem sempre feitos por escrito, tanto por 
parte dos médicos como das operadoras.
Padrão mínimo – a Resolução CFM nº 1673/
03 determina que a Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
é adotada como padrão mínimo e ético de 
remuneração dos procedimentos médicos para 
o Sistema de Saúde Suplementar incluindo suas 
instruções gerais e valores.

Os valores relativos aos portes de procedimentos deverão ser determinados pelas entidades médicas nacionais, por intermédio da 
Comissão Nacional de Honorários Médicos.

As variações, dentro das bandas determinadas nacionalmente, serão decididas pelas Comissões Estaduais ou Regionais de Honorários 
Médicos, levando-se em conta as peculiaridades regionais.

Nova Tabela de Procedimentos Médicos

A SBPT participou nos últimos anos da reformulação da Tabela de prodedimentos Médicos da 
AMB que levou em conta custos e complexidades dos diversos procedimentos da especialidade. 
Houve melhor adequação da designação e dos valores dos exames de Função Pulmonar e dos 
procedimentos relativos à investigação das doenças pleurais. 

Em relação aos itens relacionados à broncoscopia e procedimentos associados, por falha 
do representante do representante da Comissão, o custo operacional não foi incluído, o que 
manteve os valores aquém do esperado. Como a tabela pode ser modificada a cada 06 meses, 
esta omissão deverá ser reparada na próxima versão da tabela.

Procedimentos Clínicos Ambulatoriais e de Enfermaria Adicionais constam da nova Tabela, 
tais como: orientação de pacientes asmáticos, portadores de DPOC, cessação de tabagismo, 
consultas pré-operatórias e outras incluindo seções de reabilitação respiratória.

A AMB e as diversas Sociedades de especialidades estão atualmente comprometidas 
com a aceitação e implantação da Tabela junto às Medicinas de Grupo e Seguradoras de 
Saúde e para tanto, contamos com o apoio de todos os colegas.

Reconhecemos, todos, a grande defasagem no pagamento de consultas e procedimentos médicos e não devemos continuar 
aceitando preços vis pelos serviços prestados.

A Tabela não pode ser divulgada separadamente. Para tal, consulte o site da AMB no endereço: www.amb.org.br 

O encontro em Brasília, realizado no Hospital das Forças Armadas (HFA), reuniu cerca de 70 médicos
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A T U A L I D A D E S

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT),

Considerando-se a necessidade de normatizar os critérios de Revalidação do Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia (TEPT);
Considerando-se que a revalidação do TE SBPT tem como objetivo manter a qualificação permanente das condições técnicas do pneumologista 
brasileiro;
Considerando-se que a revalidação do TE SBPT não tem a finalidade de exclusão, mas sim a de promover e valorizar o pneumologista com o Selo de 
Revalidação da SBPT;
Considerando-se que as deliberações da Associação Médica Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM) que orientam para que as 
Sociedades das Especialidades tenham seus próprios critérios de implementação da revalidação;

Resolve:
- Artigo 1°. – Estabelecer os procedimentos e critérios de avaliação do desempenho do pneumologista brasileiro para concessão da Revalidação do 
Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia (TE SBPT);
   Parágrafo 1°. - A avaliação do desempenho será baseada no Relatório Individual de Atividades dos últimos cinco anos do candidato, que deverá ser 
encaminhado a SBPT, contendo todos os documentos comprobatórios;
   Parágrafo 2°. - A pontuação das atividades pertinentes à avaliação do desempenho será efetuada de acordo com o estabelecido em anexo; 

- Artigo 2°. - A solicitação da avaliação do desempenho para a Revalidação do TE SBPT deverá ser processual, individual e pessoal, em data previamente 
definida e divulgada nos órgãos informativos da Sociedade (Jornal de Pneumologia e Boletim Informativo da SBPT);
  
- Artigo 3°. – Caso o candidato não obtenha a pontuação necessária no Relatório de Atividades será convidado a participar da avaliação dos 
conhecimentos em pneumologia através da Prova Escrita, juntamente com os candidatos ao Título de Especialista, nas mesmas datas e locais destes;  
   Parágrafo 1o – A nota da Prova Escrita terá peso 4 e será feita a Média Ponderada com a nota do Relatório Individual de Atividades (Peso 6); 
   Parágrafo 2o - A média final de aprovação será 7 (sete), sendo o candidato considerado Aprovado ou Não Aprovado;

- Artigo 4°. A avaliação do Relatório Individual de Atividades será efetuada pela Comissão de Revalidação da SBPT, criada especificamente para este 
fim, que será constituída pelo Presidente do Departamento de Ensino, homologada pela Diretoria da SBPT, e constituída por no mínimo 3 membros, 
indicados entre os sócios com TE SBPT;
   Parágrafo 1o - Não poderão ser membros da Comissão de Revalidação aqueles sócios que porventura são candidatos a Revalidação naquela data;    
   Parágrafo 2o – Nos casos em que haja necessidade, poderá ser nomeada mais de uma Comissão de Revalidação, que trabalhará, ao mesmo tempo, 
para atender à demanda;

- Artigo 5° - Para o candidato considerado Aprovado, a SBPT emitirá Certificado com o Selo de Revalidação e divulgará em seus órgãos informativos 
o nome dos aprovados;
   Parágrafo 1o – O certificado de revalidação terá validade por cinco anos, devendo ser renovado após esse período, obedecendo aos mesmos critérios 
aqui estabelecidos;

- Artigo 6°. – Dos resultados da Avaliação, caso o candidato considere-se prejudicado, caberá recurso à Comissão de Revalidação e, em última instância, 
à Diretoria da SBPT;

- Artigo 7o - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da SBPT;

- Artigo 8o - Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

A SBPT divulga para os associados sua proposta para 
Revalidação do Título de Especialista da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – TE SBPT
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES (Últimos 5 anos)  
Pontuação/Créditos - Mínimo de 70 créditos em 05 anos

Participação, como membro efetivo, em eventos científicos 
(congressos, jornadas, etc):
- Eventos internacionais   20 por participação
- Eventos nacionais    15 por participação
- Eventos regionais oficiais/reconhecidos  10 por participação

Participação como conferencista/palestrante em conferências, mesas 
redondas, painéis e afins., em eventos científicos oficiais/reconhecidos:
- Eventos internacionais   30 por participação
- Eventos nacionais    20 por participação
- Eventos regionais oficializados  10 por participação

Participação em Cursos como aluno:
- Obtenção de doutorado    70
- Obtenção de mestrado    50
- Cursos/estágios reconhecidos, por período de � 06 meses 30

Atualização/Educação Médica Continuada promovidos ou certificados pela 
SBPT (Curso Nacional de Atualização em Pneumologia, Cursos em Congressos, 
Programa de Educação Continuada da SBPT e regionais, Cursos de atualização 
a serem montados para oportunizar pontuação (sob regulamentação da SBPT)                   
- 01 ponto por aula

Aulas proferidas em Cursos oficiais da SBPT/regionais reconhecidos:            
- 05 pontos por hora-aula

Orientações/preceptorias em residência médica, na especialidade 
Pneumologia
- Orientação em doutorado   30 por tese
- Orientação em mestrado   20 por dissertação
- Orientação em monografias de especialização 15 por monografia
- Orientação de monografias em graduação 10 por monografia
- Preceptoria em residência médica reconhecida 5 (10) por ano

Trabalhos publicados, na área Pneumologia:
- Periódicos de circulação internacional – exterior 20 por trabalho
- Periódicos de circulação nacional, indexados 15 por trabalho
- Periódicos de circulação regional, indexados 10 por trabalho

Trabalhos apresentados em congressos, na área Pneumologia:
-  Congressos internacionais no exterior  10 por trabalho
- Congressos nacionais e regionais oficiais 05 por trabalho

Edição de Livros, na área Pneumologia:
- Publicações internacionais   50 por edição
- Publicações nacionais   30 por edição

Autoria de Capítulos de livros, na área Pneumologia:
- Publicações internacionais     20 por capítulo/edição
- Publicações nacionais     10 por capítulo/edição

Tradução de livros, em Pneumologia:  15 por edição

Participação em conselhos editoriais de publicação indexadas, na 
área Pneumologia:
- Publicações internacionais   20 por volume
- Publicações nacionais   10 por volume

Trabalhos técnicos relevantes na área da Pneumologia (normas, 
diretrizes, protocolos):       30 

Membro da Comissão organizadora de eventos em Pneumologia:
- Evento internacional   30 por evento
- Evento nacional    25 por evento
- Evento regional    20 por evento

Coordenador/organizador de cursos reconhecidos, na área de 
Pneumologia:    30 por curso

Membro de comissões científicas de eventos reconhecidos, na área 
da Pneumologia:
- Evento Internacional   20 por evento
- Evento nacional ou regional oficial  15 por evento

Participação em Órgãos Técnicos da SBPT, regionais ou Oficiais: 
(Diretorias, presidência de departamentos e comissões, editoria de 
publicações científicas, controle da tuberculose e afins):  
- 10 créditos por participação/ano

Simulação:

Médico pneumologista do interior do País:
01 Congresso nacional   15 créditos
02 Congressos regionais   20 créditos
01 Curso de atualização de 05 horas-aula em cada congresso  
     15 créditos
01 PEC (SBPT ou regional) por ano   20 – 30 créditos

Total em cinco anos   70 créditos

Revalidado!

Grupo de trabalho para revalidação: Sérgio Saldanha Menna Barreto 
(RS), Clóvis Botelho (MT), Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren (PE), 
Jairo Sponholz Araújo (PR), Jamocyr Moura Marinho (BA), Ricardo 
de Amorim Correa (MG).
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R E G I O N A I S

DIRETORIA DA SOPTERJ – BIÊNIO 03/05
Presidente: Thiers Marques Monteiro Filho
Vice-Presidente: Antonio M. S. Chibante 
Vice-Presidentes Regionais:
Capital e Baixada Fluminense: Leonardo Pessoa
Niterói e Região dos Lagos: Rodolfo Fred Behrsin
Região Serrana: Júlio Maria de Oliveira
Região Norte: Luiz Carlos Sell
Região Sul: Marcílio de Almeida Reis
Secretário Geral: Bernardo Maranhão
Secretário Adjunto: Andréia Monteiro
Tesoureiro: Domenico Capone
Secretário de Assuntos Científicos: Eduardo Bethlem
Secretário de Divulgação: Pedro Fagundes
Comissão Fiscal: Paulo César de Oliveira, Arnaldo José 
Noronha e Cristina Cantarino

A Sociedade Mineira de Pneumologia e 
Cirurgia Torácica informa aos associados sua 

diretoria eleita para o Biênio 2003/2005

PRESIDENTE: Gediel Cordeiro Júnior
VICE-PRESIDENTE: Renato Maciel
VICE-PRESIDENTE DA ZONA DA MATA: Jorge Montessi 
VICE-PRESIDENTE DO TRIÂNGULO MINEIRO: Emilio Carlos Oliveira
VICE-PRESIDENTE DO SUL DE MINAS: Claudinei Leôncio Beraldo
VICE-PRESIDENTE DO NORTE DE MINAS: Fernando Antônio Colares
SECRETÁRIO GERAL: Adriana Gomes Carneiro
1º SECRETÁRIO: Frederico Ozanan de Fuccio
2º. SECRETÁRIO: Nilson Figueiredo Amaral
SECRETÁRIO DE FINANÇAS: Márcio Freitas Guimarães
SECRETÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS: 
Luiz Eduardo Mendes Campos
CONSELHO DELIBERATIVO: Renato Maciel, Flávio Mendonça 
Andrade da Silva, Valéria Maria Augusto, Nara Sulmonett, Jorge 
Montessi, Emilio Carlos Oliveira, Claudinei Leôncio Beraldo, 
Fernando Antônio Colares, Ricardo de Amorim Corrêa, e Luiz 
Fernando Ferreira Pereira.
CONSELHO FISCAL: 
Efetivos: Guilherme Freire Garcia, Cláudia Di Sabatino Lisboa, e 
Clarissa Marina Biajionni. 
Suplentes: Carla Maria Silva e Alves, Giovanni Roncalli Caixeta 
Ribeiro, e Henrique de Castro Mendes.

Atualização via Internet
A SBPT, em parceria com a American Thoracic Society 

(ATS), está oferecendo ao associados interessados em manter-
se atualizados em suas áreas, acesso gratuito a uma das mais 
conceituadas publicações científicas: o Blue Journal. 

Para fazer o cadastro, acesse www.atsjournal.org

A ALAT está oferecendo filiação gratuita por um ano. Os 
interessados devem acessar o site www.alatorax.org
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CURSOS 
SBPT 2003

A Comissão de Tabagismo 
da SBPT informa as datas 
e as cidades que vão 
promover o Curso “Como 
Ajudar o Seu Paciente a 
Parar de Fumar”. Segundo 
o Dr. Carlos Alberto de 
Assis Viegas, presidente 
da Comissão, as regionais 
interessadas em sediar o 
Curso devem contatar a 
SBPT, pelo telefone 0800 
61 6218, ou pelo e-mail 
sbpt@sbpt.org.br

ARACAJU / SE - 01 / 11

C U R S O S

Belo Horizonte 
Data: 28 e 29 de 
novembro
Coordenadora local: Nara 
Sulmonett 
Professor convidado: 
Carlos A. C. Pereira

Curso de Função Pulmonar 
Avançado 

CÂNCER DE PULMÃO SERÁ TEMA DE DISCUSSÃO EM SP
O Departamento de Eventos da SPBT, através da Comissão de Câncer de Pulmão, promove nos dias cinco e 

seis de dezembro, no Auditório Vermelho do Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, o I Encontro Nacional 
sobre Câncer de Pulmão. 

O evento terá como destaque a participação de uma das maiores especialistas no assunto, a Doutora Enriqueta 
Felip, do Departamento de Oncologia do Vall d’Hebron Hospital, em Barcelona, Espanha.

A lista de casos a serem discutidos foi bem elaborada e contempla temas como: Síndrome de Veia Cava, 
Tumor de sulco superior, Tratamento cirúrgico do CIPC- EPM, Tumores Raros, Imunossupressão e carcinoma, 
Radioterapia para pacientes portadores de neoplasia de pulmão com enfisema e fibrose pulmonar, Tumores de 
pulmão sincrônico - Dr Jogi, e Carcinoma “in situ”- Dr luiz Otta. Foram convidados para participar das discussões, 
os Doutores Sergio Jamnik, Guilherme Costa e TeresaTakagaki

A Comissão Organizadora do Encontro é formada pelos Doutores Ilka Lopes Santoro, Mauro Zamboni, Nelson 
Morroni, Suzete Maia Varella e Tereza Takagaki.

CONGRESSO DO CENTRO-OESTE 
Campo Grande sediou entre os dias três e cinco de setembro a terceira versão do Congresso de Pneumologia 

e Tisiologia do Centro-Oeste. 
O evento, presidido pela Dra. Ana Maria Campos Marques, em companhia de professores da região e de 

outros estados, propiciou um variado painel para a reciclagem e atualização dos pneumologistas, pediatras, 
clínicos, acadêmicos, residentes e outros profissionais da área da saúde ligados à Pneumologia.

Os Cursos pré-congresso abordaram Tuberculose e Tabagismo, com um enfoque bem direcionado para o 
diagnóstico e tratamento das duas doenças. Asma, DPOC, tromboembolismo pulmonar, infecções respiratórias 
agudas, apnéia do sono, tosse crônica em crianças e diagnóstico da tuberculose em crianças, foram temas de 
destaque que mobilizaram pesquisadores dessas diferentes áreas. 

Mereceu destaque também o diagnóstico por imagem — que foi objeto de um simpósio de excelente nível —, 
e a influência do meio ambiente no pulmão — atividades agrícolas, poluição urbana e mudanças climáticas.

O Congresso contou com a participação de um destacado corpo de catedráticos, dentre eles os Drs. Carlos 
Alberto Barros Franco (PUC-RJ), Carlos Alberto Assis Viegas (SES-DF), Celso Antonio Rodrigues da Silva (UnB), Clemax 
do Couto Sant´Anna (UFRJ), Clóvis Botelho (UFMT/UNIC), Clystenes Soares (USP), Domenico Capone (UFRJ), 
Joseney Santos (Min.Saúde), Marcelo Fuad Rabahi (SPTGO), Mônica de Noronha Andrade (CRPHF-MS/UFRJ), Paulo 
Hilário Nascimento Saldiva (USP), Sérgio Saldanha Menna Barreto (UFRS), Yugiro Roberto Kuroki (UFRJ), além dos 
fisioterapeutas Sérgio Leite (UnB) e César Augusto (UnB). 

A abertura solene do Congresso, abrilhantada por um coral da terceira idade seguido de coquetel, foi marcada pelo 
atualíssimo tema Ato Médico, objeto de conferência proferida pelo Prof. Dr. Luiz Salvador de Miranda Sá Jr., primeiro-
secretário do Conselho Federal de Medicina
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A G E N D A

nacionais 2003

X CONGRESSO PAULISTA DE 
PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA

Data: 6 a 9 de novembro 
Local: São Paulo - SP

Promoção: Sociedade Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia

Informações: 0800.171618 
sppt@sppt.org.br  

INTERNACIONAIS 2004

CHEST 2004 Annual Congress
Data: 21 a 28 de outubro
Local: Seattle, WA/EUA
Informações: www.chestnet.org

ERS 2004 Annual Congress
Data: 04 a 08 setembro 
Local: Glasgow, Escócia
Informações: www.ersnet.org

Data: 12 e 13 de dezembro 
Local: Salvador - BA 

Informações: (71) 331-9666 / 247-4351
st-eventos@terra.com.br

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SONO
Data: 5 a 8 de novembro

Local: Vitória - ES 
Informações: (27) 3200-3776

mseventos@mseventos.com.br

ATS 2004
Data: 21 a 26 de maio 
Local: Orlando, Floria/EUA
Informações: www.thoracic.org

IV Congresso da Associação Latino 
Americana de Tórax
Data: 09 a 12 de outubro
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: (11) 5575.6847 
e-mail: alatorax@yahoo.com.br

I CURSO DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA DA SBPT
Data: 05 e 06 de março de 2004
Local: Crowne Hotel, São Paulo/SP
Informações: 0800 616218
sbpt@terra.com.br

V CONGRESSO DE PNEUMOLOGIA 
DA BAHIA

nacionais 2004

I CURSO NACIONAL DE INFECÇÕES 
RESPIRATÓRIAS
Data 12 a 14 de agosto de 2004
Local: Costão de Santo Agostinho Resort 
& Spa, Florianópolis/SC
e-mail: spbt@terra.com.br

XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
III CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA
Data: 13 a 17 de novembro de 2004
Local: Salvador/BA
Secretaria Executiva: Eventus System (71) 264-3477 / 264-0508
e-mail: informa@eventussystem.com.br

V CURSO NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO 
EM PNEUMOLOGIA
Data: 15 a 17 de abril de 2004
Local: Hotel Glória, Rio de Janeiro/RJ
Informações: 0800 616218
spbt@terra.com.br

I ENCONTRO NACIONAL DE 
TUBERCULOSE
Data: 02 e 03 de julho de 2004
Local: Brasília/DF
Informações: 0800 616218
spbt@terra.com.br
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