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Antônio Carlos M. Lemos
Presidente da SBPT

O desenvolvimento de um povo é avaliado pela 
sua capacidade de desenvolver projetos de pes-
quisas, tecnologia e registro de patentes sobre 
os mais variados aspectos, mas, sobretudo das 

soluções que novas descobertas possam impactar sobre: 
os problemas ambientais, a 
saúde humana e animal, e 
o desenvolvimento tecno-
lógico. No Brasil, apesar 
de grandes feitos que nos 
orgulhem, ainda deixamos 
muito a desejar e estamos 
bem atrás de países que 
há 40 anos estávamos pró-
ximos, como é o caso da 
Coréia do Sul. A diferença 
básica ocorreu no avanço 
na área educacional desen-
volvida pelo referido país, 
o que permitiu avançar e 
muito na área de pesquisa 
e de patentes.

No que se refere à saúde, 
nos acostumamos a citar as 
referências americanas e eu-
ropéias, pois pouco temos a 
dizer sobre os nossos dados 
epidemiológicos. E este é um ponto crucial para o Brasil, 
pois se quisermos planejar a assistência da saúde dos bra-
sileiros precisaremos saber quantos deverão ser assistidos 
e em que nível de atenção. Quando assumimos a gestão da 
SBPT esta foi uma preocupação inicial, conhecer melhor 
as principais doenças respiratórias. Procuramos o Minis-
tério da Saúde e mostramos a nossa preocupação sobre 
o assunto. Agora já podemos iniciar uma pequena, mas 

efetiva comemoração, pois o MS/CNPq lançou edital de 
convocatória de pesquisa com a finalidade de estudar as 
“variabilidades de diagnóstico e terapêutico em doenças 
crônicas” e incluiu Asma e DPOC.

No entanto, a necessidade do Brasil referente ao co-
nhecimento das doenças 
respiratórias é bem maior, 
pois precisamos conhecer as 
prevalências das mais im-
portantes doenças respira-
tórias nas unidades básicas 
de saúde e nas emergências 
do Sistema Único de Saú-
de do Brasil, especialmente 
asma, DPOC e pneumonias. 
Também precisamos de es-
tudos de custo/efetividade 
sobre o tratamento destas 
doenças. Com estes conhe-
cimentos poderemos efeti-
vamente implantar progra-
mas universal de atenção a 
saúde dos portadores destas 
doenças, que no seu con-
junto responde por enormes 
taxas de morbi-mortalidade 
e por 12% do total das AIHs 

pagas pelo governo brasileiro.
Estou muito confiante que nós – SBPT e o MS – va-

mos conseguir executar vários projetos que permitirão 
um mais amplo conhecimento das doenças respiratórias, 
e que disto resulte políticas públicas de saúde em bene-
fício da população brasileira e a conseqüente redução 
de conflitos judiciais que visam atender a cidadania da 
nossa sociedade.

“Estou muito confiante que nós 
– SBPT e o MS – vamos conseguir 
executar vários projetos que per-
mitirão um mais amplo conheci-
mento das doenças respiratórias, 
e que disto resulte políticas pú-
blicas de saúde em benefício da 
população brasileira"

A importância de conhecermos mais 
e melhor as doenças respiratórias no Brasil
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SBPT discute formação dos pneumologistas

A SBPT promoveu em São Paulo, no dia cinco de 
outubro, um encontro com importantes lide-
ranças médicas da pneumologia brasileira, com 
o objetivo de discutir a formação dos médicos 

pneumologistas e estudar a situação atual dos conteúdos de 
pneumologia nos cursos de graduação e de especialização. 

Organizado pela Diretoria de Ensino e Exercício Pro-
fissional da SBPT (DEEP), o I Fórum de Ensino da Pneu-
mologia também teve como propósito oferecer subsídios 
às autoridades responsáveis por estabelecer as diretrizes 
desta formação.

De acordo com a explanação do diretor da DEEP, Dr. 
Sérgio Saldanha Menna Barreto, foi feita uma avaliação 
preliminar da situação atual dos programas de residência 
médica em pneumologia, através de um questionário de 
levantamento de informações enviado para cerca de 60 
programas reconhecidos pela CNRM. Os dados coletados 
serviram de base para discussões e estão sendo compila-
dos em um relatório final que será encaminhado às au-
toridades competentes, além de preceptores e chefes dos 
principais serviços de pneumologia. “Estamos preparando 
um relatório com todas as informações e oportunamente 
os resultados serão apresentados”, diz.

Na avaliação do Dr. Menna Barreto, o Fórum, que foi 
realizado pela primeira vez, atendeu às expectativas. 
“Conseguimos trazer para o evento nomes de peso como 
os Doutores Antonio Carlos Lopes (Secretário Executivo 
do Conselho Nacional de Residência Médica - CNRM) e 
José Welington dos Santos (Diretor do Departamento de 
Residência e Projetos Especiais da Saúde / MEC). Esse Fó-
rum, com certeza, contribuirá de forma substancial para o 
avanço da formação e do exercício da pneumologia como 
relevante especialidade da medicina” ,comemora.

Segundo o presidente da SBPT Antonio Carlos Moreira 
Lemos, a preocupação com o processo de formação dos 
pneumologistas é uma das vertentes dessa atual Diretoria. 
“Historicamente, a SBPT tem se preocupado com a educa-
ção médica continuada. Menos com o exercício profissio-
nal. E quase nada com o processo formativo de pneumolo-
gistas. Mesmo que o principal instrumento da formação de 
especialistas seja a residência médica, que é regulamenta-

da pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), 
pensamos que a SBPT não deva se omitir em participar do 
processo. O fórum vem para qualificar e defender o proces-
so formativo fundamental em pneumologia”, afirma.

O evento, realizado no Hotel Sofitel, em São Paulo, concen-
trou importantes lideranças médicas para adebater sobre a 
formação do médico pneumologista.
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A SBPT marcou presença no Congresso anual da 
European Respiratory Society (ERS), realizado 
em Estocolmo, Suécia, de 15 a 19 de setembro. 
No local da exposição foi montado um estande 

(foto 1), visitado pela liderança da 
ERS, onde foram divulga-
das informações sobre os 
principais eventos orga-
nizados pela SBPT. 

Posteriormente, re-
presentantes as duas 
Sociedades se reuni-
ram na presença dos 
presidentes da ERS, 
Prof. Leonardo Fabbri, 

e da SBPT, Prof. Antônio Carlos Moreira Lemos, e membros 
de suas respectivas diretorias, para discutir matérias de inte-
resse mútuo em uma ampla agenda (foto 2).

Inicialmente, foi realizada uma apresentação da SPBT para 
a nova diretoria da ERS situando a presença da Sociedade 
como representante das pneumologistas brasileiros, sua or-
ganização e produtos oferecidos aos seus membros. Na opor-
tunidade, foi dado um enfoque especial ao Jornal Brasileiro 
de Pneumologia, já indexado e com tradução para o inglês, 
assim como a página da SBPT na Internet e os congressos na-
cionais promovidos pela SBPT. Foi também delineado nosso 
relacionamento com as Sociedade Portuguesa de Pneumolo-
gia e ALAT, assim como nossas atividades científicas em con-
junto. A ERS também fez comentários elogiosos ao Congresso 
de Asma e Tabagismo realizado em Belo Horizonte (MG), de 
22 a 25 de agosto deste ano, que contou com a participação 
do Prof. Giovanni Viegi como palestrante do ERS.

A ERS se comprometeu em patrocinar dois palestrantes 
para o XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Ti-
siologia, que acontece de 21 a 25 de novembro de 2008, 
em Brasília, assim como participar com a SBPT de ativida-
des comuns nas áreas de pesquisa epidemiológica e publi-
cações de artigos de revisões no Jornal de Pneumologia.

O Congresso contou com a presença de 15.700 partici-
pantes. Nos três dias de evento, foram realizados 47 sim-
pósios e 80 apresentações orais. As estatísticas do evento 
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SBPT reforça parceria com ERS

revelam ainda que dos 4,775 abstracts submetidos, 3.947 
foram aceitos.

A SBPT também esteve presente no Chest, principal 
evento da América sobre pneumologia e doenças respira-
tórias, organizado pela ACCP (American College of Chest 
Physicians), que reúne 16.600 membros em 100 países. O 
evento foi realizado no período de 20 a 25 de outubro, em 
Chicago, Illinois/EUA

1
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Dentro da filosofia de expandir o conhecimento e 
aumentar a grade de eventos, a Sociedade Brasi-
leira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) promo-
veu nos dias 28 e 29 de setembro, em São Paulo, 

o I Curso Nacional de 
Circulação Pulmonar.

O evento reuniu na 
capital paulistana cer-
ca de 150 especialistas 
em Circulação Pulmo-
nar e áreas afins, que 
trouxeram para debate, 
através de discussões e 

apresentações de casos, novas formas de tratamento e de 
avaliação de diagnóstico. Durante o Curso também foi tra-
çado um painel da realidade brasileira com relação ao tema 
e orientações sobre como formar centro de referência.

De acordo com a Doutora Jaquelina Sonoe Ota Arakaki, 
coordenadora da Comissão de Circulação Pulmonar da 
SBPT, curso abordou importantes tópicos da tromboembo-
lia pulmonar e da hipertensão pulmonar, priorizando a dis-
cussão entre os coordenadores, palestrantes e a platéia, com 
o objetivo principal de troca de experiências e atualização.

Ela explica que existem várias e diferentes causas que 
acometem a circulação pulmonar, desde a tromboembolia 
pulmonar até os raros tumores vasculares, passando pela 
hipertensão pulmonar associada às doenças do parênquima 
pulmonar ou hipoxemia crônica à hipertensão arterial pul-
monar idiopática. “As doenças da circulação pulmonar geral-
mente manifestam-se de forma silenciosa ou com sintomas 
inespecíficos, dificultando o seu diagnóstico adequado, re-
querendo uma maior atenção do pneumologista”, justifica. 

Na avaliação da especialista, a tromboembolia pulmonar 
é uma causa importante de mortalidade entre pacientes in-
ternados, cenário onde o pneumologista tem papel funda-
mental em medidas profiláticas e de orientação dos algo-
ritmos de diagnóstico e tratamento em unidades de pronto 
atendimento e de internação.

Em relação à hipertensão arterial pulmonar (HAP), Dou-
tora Jaquelina revela que foi observado um grande avanço 
no conhecimento dos mecanismos envolvidos na sua fi-
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Curso em SP debate Circulação Pulmonar

Foto 1 - Evento reuniu um bom público em São Paulo. O I 
Curso Nacional de Circulação Pulmonar contou com cerca 
de 150 participantes.
Foto 2 - Doutora Jaquelina Sonoe Ota Arakaki, coorde-
nadora da Comissão de Circulação Pulmonar da SBPT e 
responsável pelo evento (centro) com palestrantes.
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siopatologia, trazendo importantes conquistas no seu ar-
senal terapêutico. “Essas novas perspectivas, sem dúvida, 
têm gerado um grande interesse nesta fascinante área da 
pneumologia.”
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excelente oportunidade de congraçamento científico e pesso-
al que a nossa SOPTERJ proporcionou a todos participantes”, 
disse o José Manoel Jansen, presidente do Congresso.

De forma integrada ao Congresso, foi realizada a IV Jornada 
Luso-Brasileira de Pneumologia do Estado do Rio de Janei-
ro. O Seminário foi organizado pelos Drs. Antonio Chibante 
(Brasil) e Antonio Segorbe Luiz (Portugal) e foi um momento 
de integração que serviu para consolidar as relações de nossas 
duas nações, no terreno da Pneumologia.

A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado 
do Rio de Janeiro (SOPTERJ) promoveu no período 
de 11 a 13 de outubro de 2007, no Centro de Con-
venções do Hotel Glória, o XI Congresso Médico. 

O evento contou 
com a presença de 
608 profissionais que 
atuam nas especiali-
dades de Pneumolo-
gia, Cirurgia Torácica, 
Pediatria, Radiologia, 
Infectologia, Terapia 
Intensiva, Imunologia 

e Clínica Médica. Nos três dias do Congresso, eles debateram 
os mais importantes e atuais temas envolvendo as doenças res-
piratórias e seus desdobramentos. Os conteúdos das discussões 
tiveram como foco as novidades no diagnóstico e tratamento 
das doenças respiratórias, além da abordagem de tópicos de 
interesse de cirurgiões do tórax e endoscopistas respiratórios.

A programação científica privilegiou a realização de con-
ferências com especialistas de renome dentro de cada área 
temática, mesas de debates e, de forma pioneira, com uma 
formatação mais didática, dinâmica e interativa, um novo 
modelo de atividade, denominado “Núcleos Clínicos de Dis-
cussão”, com a intenção de inovar na abordagem dos assun-
tos mais importantes da prática médica. 

No total, foram realizadas 18 Imersões com 18 Conferências 
Magnas, 18 sessões “Núcleos Clínicos de Discussão”, 12 Pales-
tras com perguntas, 03 sessões “Discutindo o Consenso”, 03 
sessões clínicas “Oficina Diagnóstica”, 02 sessões de “Esclareci-
mento ao Público”, 01 Mesa de Debates sobre ensino, 01 sessão 
radiológica “Baú de Casos” e um projeto pioneiro especialmente 
direcionado para acadêmicos – “Especialistas do Amanhã”.

Durante o Congresso, que valeu 15 pontos para recertifi-
cação do TE em Pneumologia, foram discutidos, ainda, os 
Consensos e as inovações tecnológicas de recursos diag-
nósticos e terapêuticos. Foi dedicado, também, um espaço 
na programação para a discussão sobre a responsabilidade 
civil e penal do médico, sobre o Ato Médico, o ensino da 
pneumologia em todos os seus níveis e a iniciação científica. 
“Tenho a certeza de que este XI Congresso Médico foi uma 

Na Foto 1, de pé, Dr. Antônio Carlos Lemos (Pres SBPT) com 
representantes da Comissão Organizadora do evento. 
Foto 2 - Discussões atrairam bom público.
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SOPTERJ promove Congresso Médico
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Nas pneumonias, sinusites e bronquites,
conte com a eficácia que lhe traz
tranqüilidade: Avalox.6-8

Eficácia e rapidez 
nas infecções respiratórias1-5

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

xxxx Anun Avalox 19.5x5  03.02.06  15:09  Page 1

ww
w.s

bpt
.or

g.b
r

Even tos

Em Feira de Santana (BA), o PEC atraiu grande número de 
participantes para acompanhar as palestras dos Doutores 
Alexandre Pinto Cardoso (RJ) e Marcelo Fouad Rabahi (GO).

Programa de 
Educação Continuada em 
Pneumologia e Tisiologia

2007

PEC

Vale

4 Pontos 

Certificacao 

de Atualizacao 

Profissional

Três cidades receberam o PEC nos meses de setem-
bro e outubro encerrando a programação prevista 
para 2007. Nos dias 28 e 29 de setembro, Aracaju 
(SE) sediou o evento, que foi realizado na Socie-

dade Médica de Sergipe. O co-
ordenador foi o Doutor Saulo 
Maia Dávila Melo e os temas 
abordados foram Pneumonia e 
Micose. As palestras, ministra-
das pelos Doutores Alexandre 
Pinto Cardoso e Fernando Luiz 
Cavalcanti Lundgren, foram 
acompanhadas por 35 partici-
pantes.

No dia 6 de outubro foi a 
vez de Feira de Santana (BA) 
receber o PEC. Coordenado pe-
los Doutores Guilhardo Fontes 

Ribeiro e Renato Pires, o Curso falou sobre Asma e DPOC. 
Segundo o Dr. Guilhardo,  presidente da Sociedade de 
Pneumologia da Bahia, o evento foi um grande sucesso, 
contando com 145 participantes, número semelhante ao 
PEC anterior, realizado em Vitória da Conquista no ano 
passado. Na opinião dele, a crise financeira que enfren-
ta a classe médica, particularmente do Nordeste faz dos 
eventos gratuitos da SBPT uma das maiores armas na di-
vulgação da própria SBPT, da especialidade Pneumologia 
e das Sociedades Regionais, dando a estas instituições 
condições de melhor desempenhar suas atribuições e de-
ver na divulgação da pneumologia dos seus respectivos 
Estados. “Esperamos que os eventos gratuitos fossem am-
pliados, para melhor divulgação nacional e regional da 
nossa especialidade. Meus agradecimentos a SBPT e aos 
responsáveis pelo sucesso do evento, Dr. Renato Freitas 
pelo grande apoio, e aos nossos palestrantes Dr. Alexan-
dre Pinto Cardoso e ao Dr. Marcelo Fouad Rabahi pelo 
brilhante desempenho.”

O último PEC de 2007 foi promovido nos dias 19 e 20 
em Cuiabá (MT). Com os temas Distúrbios Respiratórios 
do Sono e Pneumonias Bacterianas, o evento, coordena-
do pela Doutora Ayrdes Benedita Duarte dos A. Pivet-

ta, aconteceu no Auditório da Unimed e contou com 56 
participantes. De acordo com a Dra. Ayrdes, “o PEC foi 
de altíssimo nível, principalmente pela qualidade dos pa-
lestrantes – os Doutores Flávio Magalhães e Carlos A. de 
Barros Franco”.
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Curso de Imagem no DF: Atualização para todos

Veja mais no www.sbpt.org.br

Na Foto 1, da esquerda para direita, Dr. Benedito Francisco 
Cabral Júnior (Secretário-Geral da Sociedade Brasiliense de 
Doenças Torácicas), Dr. Joalbo Andrade (DF), Dr. Arthur So-
ares Souza Jr. (S.J. do Rio Preto/SP), Dr. Gustavo Meirelles 
(SP), Dra. Rosane Rodrigues Martins (DF), Dr. Alexandre 
Dias Mançano (DF), Dr. Wagner Diniz de Paula (DF), Dr. 
João Daniel Bringel Rego (Presidente da Sociedade Bra-
siliense de Doenças Torácicas), e Dr. Mário Sérgio Nunes 
(Vice-Presidente da Sociedade Brasiliense de Doenças Torá-
cicas). Na Foto 2, participantes atentos às apresentações.

Nos dias 28 e 29 de setembro, Brasília (DF) sediou 
o quarto e último Curso de Imagem em 2007. 
O evento foi realizado no Auditório Sargento 
Hollembach, localizado no Hospital das Forças 

Armadas (HFA), e reuniu 88 
participantes.

Coordenado pelo Dr. João 
Daniel Bringel Rego, o Curso 
abordou temas como Semiolo-
gia do RX de tórax, TCAR nas 
doenças intersticiais, TCAR: 
lesões hipo-atenuantes, Doen-
ças das vias aéreas, Doenças 
fúngicas pulmonares, Nódulo 
pulmonar solitário, Reação 
pulmonar a drogas e doen-
ças alérgicas pulmonares, TC 
da pleura, PET/CT: princípios 

básicos e aplicações no tórax, Tumores primários do me-
diastino, Rastreamento do câncer de pulmão e Compro-
metimento pulmonar nas vasculites. Seis palestrantes se 
revezaram nas apresentações das palestras.

No encerramento do Curso foram apresentados casos 
para discussão.

Na avaliação do Dr. João Daniel Bringel Rego, o grande 
destaque do evento foi a capacidade de conciliar públicos 
diferentes em torno de um mesmo objetivo: a atualização. 
“Foi um excelecente oportunidade de reciclagem, para os 
mais experientes, e de aprendizagem, para os que estão 
começando. Nós conseguimos mesclar de forma homogê-
nea esses dois públicos."

Ainda de acordo com o Dr. João Daniel, o evento foi a 
forma ideal para aumentar o intercâmbio com os radio-
logistas. Ele citou também a presença de estudantes no 
evento. “Tivemos muitos alunos e residentes no Curso. Isso 
foi muito bom", afirmou.

A grade com a programação dos Cursos para 2008 ain-
da não está fechada. Em 2007, o Curso foi realizado nas 
cidades de: Florianópolis (SC), nos dias 27 e 28 de julho, 
Campinas (SP), nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, e 
Salvador (BA), no dia 15 de setembro.

1
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Organização, Informações e inscrições:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA 
0800.616218 - www.sbpt.org.br

Curso de Imagem
SBPT 2007

Sexta-feira 28/09/07
 

19h30 às 20h00 – Semiologia do RX de tórax - Dr. Alexandre Dias Mançano (DF)
20h00 às 20h30 – TCAR nas doenças intersticiais - Dr. Gustavo Meirelles  (SP)

20h30 às 21h00 – TCAR: lesões hipo-atenuantes - Dr. Arthur Soares Souza Jr. (S.J. do Rio Preto/SP)

Sábado 29/09/07
 

8h30 às 9h00 – Doenças das vias aéreas - Dr. Arthur Soares Souza Jr. (S.J. do Rio Preto/SP)
9h00 às 9h30 – Doenças fúngicas pulmonares - Dr. Arthur Soares Souza Jr. (S.J. do Rio Preto/SP)

9h30 às 10h00 – Nódulo pulmonar solitário - Dra. Rosane Rodrigues Martins (DF)

INTERVALO - 30 minutos

10h30 às 11h00 – Reação pulmonar a drogas e doenças alérgicas pulmonares - Dr. Wagner Diniz de Paula (DF)
11h00 às 11h30 – T C da pleura - Dr.Wagner Diniz de Paula (DF)

11h30 às 12h00 – Tumores primários do mediastino - Dr. Joalbo Andrade (DF)

ALMOÇO – 12h00 às 13h30 

13h30 às 14h00 – Rastreamento do câncer de pulmão - Dr.Gustavo Meirelles (SP)
14h00 às 14h30  – PET/CT: princípios básicos e aplicações no tórax - Dr. Gustavo Meirelles (SP)

14h30 às 15h00 – Mosaico: abordagem prática - Dr. Alexandre Dias Mançano (DF)

INTERVALO – 30 minutos

15h30 às 16h00 – Comprometimento pulmonar nas vasculites - 
Dra. Rosane Rodrigues Martins (DF)

16h00 às 17h00h – Apresentação de casos. 
Correlação clínico-radiológica-anatomopatológica

Programação Científica

28 e 29 de setembro - Brasília/DF
 Auditório Sargento Hollembach/ HFA

Apoio:

SOCIEDADE BRASILIENSE DE DOENÇAS TORÁCICAS
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A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
completou no dia 18 de Outubro 70 anos. Os re-
gistros, porém, mostram que, oficialmente, a SBPT 
surgiu em 1978. Realmente, a fusão que uniu as 

duas entidades que na época eram responsáveis por tratar as 
doenças respiratórias a Federação das Sociedades Brasileiras de 
Tuberculose e Doenças Respiratórias e a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia ocorreu em 1978. As duas congregavam os maio-
res especialistas do pulmão de nossa terra e atuavam em linhas 
paralelas, mas com o mesmo rumo. 

Foi preciso, então, que Mário Rigatto, 
renomado expoente de nossa especiali-
dade, surgisse como elemento catalisa-
dor dessa fusão, que, na realidade, é o 
somatório da experiência, dos sucessos, 
das lutas e da grandeza alcançados pelas 
duas entidades.

A fusão destes dois gigantes tornou-
se um imperativo em nossa vida asso-
ciativa. O ritmo crescente das conquistas 
científicas e a cada vez mais árdua com-
petição pela excelência profissional tor-
navam clara a necessidade de uma insti-
tuição que reunisse os esforços de todos 
e pudesse, por mais e mais expressiva, 
dar-nos armas para chegar às vitórias buscadas.

Não é fácil a fusão de duas Sociedades com história já escrita 
e com personalidade já definida. Há muito de voluntariosidade, 
de desprendimento, de abertura espiritual, para que se chegue 
a uma efetiva união. Os muitos meses, melhor ainda, os anos, 
em que a idéia desde a fusão foi acalentada e trabalhada cons-
tituíram rico testemunho de até que ponto os pneumologistas 
e os tisiólogos do Brasil são capazes de renunciar a prendas 
individuais em favor de uma coletividade maior. Foi neste espí-
rito que nos permitiu chegar a Sociedade que hoje a todos nós 
congrega: a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

A nova Sociedade conserva o nome as palavras mais carac-
terísticas de suas ancestrais: Pneumologia e Tisiologia. Adota 
a data de fundação da mais antiga. E o logotipo consagrado: 
a cruz de Lorena. 

Em um balanço das atividades os motivos para comemorar 

“A vida é curta, a arte 
é longa, a oportunida-
de é fugaz, a experiên-
cia falaciosa e o jul-
gamento difícil.”

Hipócrates 
(460 a 357 a.C.)

SBPT: 70 Anos de Conquistas

O site do Pn eumologis ta Bra sileiro
www.sbpt.org.br

Acesse e veja a s n o vidades 

prenda a respiracao! O universo e o nosso limite!
_

_

_

são muitos. A SBPT, nesse período, ampliou seu raio de atua-
ção e conquistou um espaço importante para a divulgação da 
pneumologia. 

O crescimento da especialidade está atrelado ao aumento do 
número de doenças relacionadas ao pulmão, impulsionadas, 
em grande parte, pela forma agitada do mundo moderno e 
globalizado. É o caso do tabagismo, da poluição do ar, das 
poeiras inaladas nos ambientes de trabalho e do uso excessivo 
de medicamentos, que geram doenças típicas de grandes con-

centrações urbanas. O hábito de fumar 
tem se difundido, particularmente entre 
as mulheres e adolescentes, e a poluição 
do ar atinge níveis preocupantes. Cres-
cem os números de acidentes de trabalho 
e de trânsito, e das doenças profissionais. 
O cigarro mata por ano, só no Brasil, 200 
mil pessoas.

No sentido de procurar soluções para 
a melhoria na qualidade de vida de seus 
pacientes, a SBPT, em parceira com os 
principais órgãos e instituições nacionais 
relacionados à saúde, como o Ministério 
da Saúde e o Inca, tem promovido ações 
de esclarecimento e campanhas educati-
vas para a população. Com o Ministério 

da Saúde, a SBPT tem negociado a implantação de Consensos, 
que são referências para o meio médico. A SBPT também faz 
parte de várias comissões médicas, tendo voz e sendo ouvida 
nas principais discussões relativas à sua área de atuação.

A SBPT dispõe de Comissões Científicas em áreas como: 
Asma Brônquica, Câncer de Pulmão, Doenças Intersticiais, 
DPOC, Infecções Respiratórias, Doenças Respiratórias Ambien-
tais e Ocupacionais, Fisioterapia Respiratória, Tuberculose, Ta-
bagismo, Terapia Intensiva, Distúrbios do Sono, Pneumologia 
Pediátrica e Endoscopia Respiratória.

Um trabalho incansável e que ainda está longe de terminar. 
Uma luta inglória onde não há vencedores nem derrotados, 
apenas a satisfação do dever cumprido. Ser médico é isso. Na 
sua essência é levar o bem, como diz o juramento de Hipócra-
tes. É uma arte, um dom. É tentar prolongar a vida dos outros 
e, por conseqüência, a sua própria.



10 Boletim SBPT

Presidente da SBPT participa de reuniões em Brasília 

Even tos

Após representar a SBPT nos dois principais 
eventos mundiais sobre pneumologia – ERS e 
Chest –, o Dr. Antônio Carlos Lemos cumpriu 
extensa agenda em Brasília (DF) no final de 

outubro. No dia 30, o presidente da SBPT reuniu-se com o 
Dr. Dráurio Barreira – que substitui o Dr. Joseney Santos à 
frente do Programa Nacional de Controle da Tuberculose/
PNCT/MS – e sua equipe.

O objetivo do encontro foi tratar da assinatura do convê-
nio com o Ministério da Saúde que prevê a contribuição da 
SBPT para o controle da tuberculose no Brasil. Essa atuação, 
de acordo com o escopo do projeto, se dará por intermédio 
de divulgação científica, treinamento e aperfeiçoamento das 
políticas públicas de TB dentre os associados da SBPT.

Efetivamente, a Sociedade propõe a realização do III En-
contro Nacional de Tuberculose, um curso pré-congresso 
(abordando dados epidemiológicos do PNCT) no Congresso 
Brasileiro de Pneumologia no ano que vem, e dois seminários 
para elaboração das “Revisões das Diretrizes Brasileiras para 
Tuberculose.”

Segundo Dr. Dráurio, os prazos para entrada do documen-
to no Ministério da Saúde foram executados a tempo e, de-
vido à relevância e conteúdo, o acordo tem grandes chances 
de ser aprovado.

Durante o encontro, as duas entidades – SBPT e PNCT/MS 
– aproveitaram para discutir um outro projeto apresentado 
pela SBPT, que avalia o impacto da asma, DPOC e pneumo-
nia no Sistema Único de Saúde. O projeto foi realizado após 
reunião com especialistas, onde foi montada uma série de 
questões sobre os temas.

De acordo com o Dr. Antônio Carlos Lemos, as respostas 
desses questionamentos foram entregues à Secretaria da Ges-
tão da Ciência e Tecnologia, que por sua vez levou ao co-
nhecimento da Secretaria de Atenção a Saúde, responsável 
por dizer se as discussões realmente causam impacto no SUS. 
“Para alegria nossa, os responsáveis por esse parecer técnico 
integram a equipe do Programa Nacional de Controle da Tu-
berculose. Então tivemos a oportunidade de discutir durante a 
reunião aspectos relativos a essas questões envolvendo asma, 
DPOC e Pneumonias, levantadas pela SBPT, e após trocarmos 
idéias fomos informados que seria encaminhado à secretaria 

um parecer favorável”, anima-se o presidente da SBPT.
O último assunto da pauta teve como foco o controle da 

tuberculose no Brasil. Segundo Dr. Dráurio, uma proposta 
de convocação, com o objetivo de reunir o Comitê Técnico 
Assessor de TB nas próximas semanas, já está sendo enca-
minhada. Pela primeira vez, a SBPT foi convidada a tomar 
assento no Comitê e contribuir nas ações. “Acho que essa é 
uma ocasião muito importante. A SBPT foi convocada como 
um organismo instituicional para fazer parte desse comitê,  
que não se reunia há alguns anos e que não tinha uma re-
presentação efetiva da SBPT. Eles sinalizaram também que 
o comitê se reunirá periodicamente para que possa de fato 
auxiliar no controle da TB no país. E a SBPT estará junto, 
oferecendo sua contribuição”, diz Dr. Lemos. 

No mesmo dia, Dr. Lemos esteve com o Diretor do Depar-
tamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, Doutor 
Adson Roberto França Santos, para tratar da assinatura do 
termo de cooperação técnico-científico entre a SBPT e o Mi-
nistério da Saúde, que visa a prevenção, a atenção à saúde, a 
reabilitação e a investigação científica sobre doenças respira-
tórias através de ações conjuntas. O termo pretende também 
capacitar os serviços de saúde e profissionais da rede pública, 
seja das Unidades Básicas de Saúde, seja das emergências, 
além de realizar uma investigação científica mais apurada, 
que é um dos objetivos da SBPT nesse momento.

Doutor Adson comunicou oficialmente que o termo já está 
nas mãos do ministro Temporão e que os últimos ajustes para 
assinatura estão sendo providenciados.
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A I Caminhada pela Saúde do Pulmão, realizada 
no dia 30 de setembro, no Parque Farroupi-
lha (Redenção), em Porto Alegre, mobilizou 
pneumologistas, portadores de doenças respi-

ratórias e população 
em geral. Cerca de 300 
pessoas participaram 
do evento, promovi-
do pela Sociedade de 
Pneumologia e Tisio-
logia do Rio Grande 
do Sul (SPTRS), que 
divulgou a especiali-
dade e destacou a im-
portância da preven-
ção e dos tratamentos 

de doenças respiratórias no Estado, além de fazer um alerta 
sobre os riscos do tabagismo e orientar fumantes que de-
sejam abandonar o cigarro. Mais de 200 testes de função 
pulmonar, através de exames de espirometria, foram rea-
lizados gratuitamente para os participantes, que também 
receberam material de orientação e camisetas.  “O evento 
foi um sucesso, divulgando as causas de patologias rela-
cionadas ao pulmão e os cuidados necessários para preve-
ni-las e tratá-las adequadamente. A Caminhada chamou a 
atenção da comunidade para doenças como asma, enfisema 
pulmonar, bronquite crônica, fibrose cística, câncer de pul-
mão, tuberculose e tabagismo, evidenciando a importância 
da pneumologia para a saúde da população”, avalia Paulo 
José Zimermann Teixeira, presidente da SPTRS. “A preva-
lência de doenças respiratórias é bastante significativa em 
todo mundo, mas falta uma divulgação mais intensa sobre 
suas causas e tratamentos. A caminhada é uma forma de 
chamar a atenção da comunidade para a importância dos 
cuidados com o pulmão e também de identificar mitos e 
verdades sobre as patologias pulmonares. É, também, uma 
oportunidade para a população esclarecer dúvidas e receber 
orientações de especialistas”, afirma.

Caminhada pela Saúde do Pulmão mobiliza população 
em Porto Alegre

Even tos
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EMENDA CONSTITUCIONAL 29

A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 31 de outu-
bro, uma subemenda ao Projeto de Lei Complementar 
1/03 que garante recursos adicionais de R$ 4,07 bilhões 
para a saúde pública em 2008. Aprovada por 291 votos 
a 111 e 1 abstenção, ela regulamenta a Emenda Consti-
tucional 29 quanto à aplicação de recursos mínimos no 
setor por parte da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios. O projeto teve sua votação concluída 
na Câmara, e segue agora para análise no Senado. 
O texto acatado, de autoria do deputado Guilherme 
Menezes (PT-BA), contém a proposta do governo federal 
para vincular o aumento anual dos gastos da União 
com o setor à variação nominal do Produto Interno 
Bruto (PIB), em vez de aplicar 10% da receita corrente 
bruta como constava do substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família. Nos próximos quatro anos 
(2008 a 2011), ao valor encontrado com a aplicação da 
variação do PIB será somado um percentual da arreca-
dação da CPMF - além dos 0,20% da CPMF já desti-
nados atualmente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
O projeto aprovado lista onze despesas que devem ser 
consideradas como ações e serviços públicos de saúde, e 
outras dez que não podem ser custeadas com os recur-
sos vinculados pela Emenda 29.  
Na avaliação do coordenador da Frente Parlamentar da 
Saúde, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), porém, 
os R$ 4,07 bilhões são insuficientes e o governo deveria 
investir mais já no próximo ano como forma de acabar 
com a crise atual da saúde. Segundo ele, os integran-
tes da frente vão se mobilizar para que no Senado a 
proposta aprovada na Câmara garanta mais recursos 
para o SUS. 
Na avaliação do presidente da Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Doutor José Luiz Gomes do Amaral, “os 
recursos terão como fonte a arrecadação da CPMF, que 
também depende de votação favorável do Senado Fede-
ral para ser prorrogada. A saúde do cidadão brasileiro é 
usada para chantagear os parlamentares, forçando-os a 
aprovar a CPMF. Uma imoralidade. Uma dupla tragé-
dia”, afirma. Segundo ele, “O Brasil permanecerá sendo 
um dos países do mundo que menos investem por habi-
tante em saúde. Resta-nos a indignação pelo desrespeito 
que se tem pela saúde dos cidadãos de nosso País. Até 
quando seremos humilhados?”, questiona.
Fonte: Agência Câmara

I FÓRUM DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

A Comissão Mista de Especialidades comemora sete 
anos de atividades promovendo o I Fórum de Espe-
cialidades Médicas. O evento acontece no dia 8 de 
novembro, no Auditório do CFM, em Brasília (DF).
A Comissão, composta pelo Conselho Federal de Medi-
cina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), foi 
criada através da Resolução 1634/2002 com a propos-
ta de definir critérios para criação e reconhecimento 
de especialidades e áreas de atuação médicas.
A proposta do evento é fazer uma avaliação do traba-
lho da Comissão “e ouvir os médicos e as sociedades 
médicas sobre essa recepção do trabalho”, explica o 
conselheiro Antônio Pinheiro.
A abertura do Fórum contará com a presença dos pre-
sidentes Edson de Oliveira Andrade (CFM), José Luiz 
Gomes do Amaral (AMB), Eduardo Santana (Fenam) e 
Antonio Carlos Lopes (CNRM).
Na programação se encontram debates sobre as espe-
cialidades médicas, áreas de atuação da medicina atual 
e a formação do especialista no Brasil.
As inscrições para o I Fórum de Especialidades Mé-
dicas já estão abertas e são gratuitas. Para garantir 
a vaga, os interessados devem preencher a ficha de 
inscrição no site do CFM – www.portalmedico.org.br.

TE - PROVA ESPECIAL

A Diretoria de Ensino e Exercício Profissional informa 
que a prova para o Título de Especialista em Pneumologia 
Categoria Especial (para médicos com mais de 15 anos de 
formado e com mais de 8 anos de exercício da pneumo-
logia) será realizado durante o Curso Nacional de Atuali-
zação em Pneumologia, que acontecerá no Rio de Janeiro 
(RJ), no dia 21 de abril de 2008, domingo de manhã. 
O Edital contendo todas as informações será divulga-
do em breve pela SBPT. A prova do TE normal será 
no congresso de Brasília, 1º dia do congresso - 21 de 
novembro 2008.
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Grande Líderes da SBPT
Desde sua fundação – ou fusão, como queiram – a SBPT teve a sorte de ser comandada por grandes condutores. Personalidades que, num lapso 

presidencial de tempo, abriram mão de consultórios e familiares em prol da pneumologia brasileira. São dois anos de extrema doação. Dois 
anos que ficarão marcados na história. Comandar um Sociedade, ou uma Associação, não é tarefa fácil.Os percalços são grandes. Em tempo 
esse todo de existência, a SBPT cresceu muito. Evoluiu vertiginosamente. E nós devemos isso a cada direção que progressivamente executou e 
melhorou a SBPT.
É justo, nesse momento, que façamos alguns destaques. O primeiro deles não poderia deixar de ser o Dr, Mário Rigatto. Responsável pela 

fusão que originou a SBPT, Dr. Mário Rigatto foi um pneumologista internacional, uma entidade e um grande ícone da pneumologia brasileira. 
Falar sobre o Dr. Mário pode ser fácil ou difícil. Fácil no sentido que todos conhecem. Difícil porque existe muita coisa para escrever, sobretudo 
pelo o que ele fez pela pneumologia brasileira. 
A idéia do Dr. Mário Rigatto de fundir as duas Sociedades, Pneumologia e Tisiologia, serviu para selar uma parceria que, como vemos no 

presente, trouxe muitos resultados positivos. E para isso, colaborou o fato das duas andarem em sentido convergente e único, o que acarretou 
nesse crescimento da SBPT. 
Tivemos outras grandes administrações. Grandes nomes da pneumologia brasileira que contribuíram de forma impecável para o desenvolvi-

mento da SBPT. Faço uma referência especial à administração do Dr. Laércio Valença pelo aspecto de organização que foi dado à Sociedade e 
o início da mudança da SBPT. Durante essa administração houve a implantação de uma sistemática operacional vencedora, resultando dentre 
outros fatores na aquisição da sede da SBPT.
Em seguida, tivemos a gestão do Dr Francisco Elmano Marques Souza, onde a SBPT deu a maior guinada de sua história, passando para uma 

gestão profissional e, conseqüentemente, a ter um reconhecimento e projeto em nível nacional dentre as Sociedades Médicas. Para se ter uma 
idéia da grandiosidade do reconhecimento de seu trabalho à frente da SBPT, Dr. Elmano, no final de sua gestão, foi aplaudido de pé, a pedido 
do Dr. Nilton Bethlem, um dos maiores ícones da pneumologia brasileira.
Depois tivemos o Dr. Waldir Teixeira do Prado que deu continuidade ao exemplar trabalho realizado pelas gestões anteriores.
O Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva assumiu com a difícil missão de manter o alto padrão e os avanços conquistados em todos os terrenos pela 

SBPT. Ainda assim, fez um trabalho destacável. Os que o conhecem sabem de todo seu compromisso e dedicação com a entidade.
O Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira teve uma missão ainda maior. Que era dar continuidade ao que já estava muito bom. E conseguiu 

cumprir com êxito esse trabalho. Esse é o outro que trabalha de sol-a-sol. 
Incansável em seu trabalho, o Dr. Mauro Zamboni conseguiu manter o alto nível das gestões anteriores incorporando inovações à SBPT. Com 

um corpo Diretivo de peso, ele conseguiu efetivar ações de muita repercussão para pneumologia brasileira.
A atual gestão, do Dr Antônio Carlos Lemos, chega ao final do seu primeiro ano de mandato com muitos projeto importantes para a SBPT. 

Alguns ainda em fase de implantação. Um dos destaques é a preocupação intensa com a pesquisa, com o ensino. Dr. Lemos também tem se 
destacado por conseguir manter uma maior interface da SBPT com o Ministério da Saúde, o que tem sido importante para a efetividade, no 
âmbito federal, de ações de combate e prevenção às doenças respiratórias no Brasil.

Paulo Henrique R. Feitosa
Secretário Geral da SBPT
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Agenda

Evento Data Local Organização/
Informações 

XI Congresso de Pneumologia Pediátrica 
XI Jornada de Fibrose Cística

31 de outubro a 
04 de novembro João Pessoa/PB www.pneumoped2007.com.br

XII Congresso Paulista de Pneumologia
e Tisiologia

15 a 18 
de novembro

Centro Fecomércio de 
Eventos/SP

0800.171618 
infosppt@gmail.com

Even tos In ternacionais

Even tos Nacionais

Evento Data Local Informações

V Curso Nacional de Ventilação Mecânica 21 e 22 de março Hotel Braston/SP 0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

VIII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia 18 a 21 de abril Hotel Othon/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 04 a 07 de junho Salvador/BA 0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

III Curso Nacional de Infecções Respiratórias 08 e 09 de agosto Belo Horizonte/MG 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

21 a 25 
de novembro Brasília/DF 0800616218 

sbpt@sbpt.org.br

2007

2008

Evento 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


