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Cursos abrem atividades científicas em 2002
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Tudo pronto para campanha contra tuberculose
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JORNAL DE
PNEUMOLOGIA ENTRA

NA SciELO
Depois de dois anos de análise, Projeto SciELO reconhece

qualidade da publicação da SBPT
páginas 6 e 7
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Passada a primeira metade desta gestão, podemos dizer que, dentro do possível, estamos cumprindo
nossos compromissos. E, abrindo nosso pensamento: “talvez, possa parecer curioso o fato de um grupo
representativo de pneumologistas assumir responsabilidades e trabalhar por uma instituição como a SBPT!”
Senão vejamos: são reuniões, viagens, contatos por diferentes meios, e muito tempo consumido pelo traba-
lho. E o porque disto tudo? Não cremos que haja apenas uma resposta. Nem sabemos se deva haver respos-
ta. A verdade é que fazemos o que prometemos e gostamos de fazê-lo. Poderíamos até responder, simples-
mente: “pela satisfação de estarmos contribuindo para um projeto que propicia, além de resultados imedia-
tos, melhores perspectivas para o futuro da pneumologia e da medicina brasileira”.

Cada um faz seu trabalho e a SBPT movimenta-se em todos os setores de atuação. Para 2002, temos um
extenso projeto de atividades que certamente preencherá expectativas dos associados, visando a fortificação
do papel profissional do pneumologista e a melhoria da assistência das doenças respiratórias.

Os principais projetos da SBPT para 2002 são: III Curso de Doenças Intersticiais (março, São Paulo), III
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia (abril, Rio), Curso Internacional de Epidemiologia em
conjunto com ATS, Programa de Educação Continuada (PEC) em onze cidades (março-setembro), dois CDs
(doenças intersticiais e câncer de pulmão), boletim bimestral, publicação do III Consenso Brasileiro de
Asma e das Diretrizes Nacionais sobre Função Pulmonar, Jornal de Pneumologia -  bimestral, convênio com
ACCP, campanhas e datas comemorativas (24 de março – Dia Internacional da Tuberculose, 21 de junho –
Dia Nacional da Asma, 29 de agosto – Dia Nacional de Combate ao Fumo), site com novidades para os
pneumologistas e atualização permanente, diversos outros itens em planejamento, e, finalmente, o XXXI
Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (16-20 de outubro, São Paulo).

Gostaríamos de destacar um dos recentes e mais importantes resultados alcançados pela nossa Socieda-
de. Estamos nos referindo à indexação da nossa revista, o Jornal de Pneumologia, pelo SciELO Brasil. Com
isto, aumenta o compromisso de manter um periódico de qualidade e que deverá receber materiais cada vez
mais instigantes para o crescimento da Pneumologia Brasileira.

Vamos em frente. Há muito para ser feito.
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SBPT em convênio com ACCP
Associados da SBPT passarão a fazer parte da - ACCP. Convênio nes-
te sentido já foi firmado pelas duas entidades.

Além de se tornarem membros da ACCP, os sócios passarão a ter
direito a assinatura eletrônica da Revista CHEST e descontos em cursos
oferecidos nos Estados Unidos e outros países.

O protocolo de intenções do acordo foi assinado em novembro e o
detalhamento dos itens está sendo elaborado pelas duas diretorias. A esti-
mativa é que o acordo entre em vigor, efetivamente, em julho deste ano.

Também pelo convênio, a ACCP se compromete a enviar dois pales-
trantes ao Congresso Brasileiro de Pneumologia e a Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia mandará, anualmente, representante a um
dos congressos internacionais promovidos pela American College Chest
Physicians (International ACCP Miniresidency Program ou the Pulmonary
and Critical Care Fellows Conference).

O acordo foi celebrado em novembro passado, logo após o Congresso Anual da ACCP, realizado na Philadelphia,
Pensilvânia, Estados Unidos.

Pela SBPT estiveram presentes os doutores Laércio Moreira Valença, representando o presidente da entidade,
Luiz Carlos Correa da Silva, Carlos Alberto de Castro Pereira (futuro presidente da SBPT), Octávio Messeder, presi-
dente da Comissão de Relações Internacionais, Jussara Fiterman, também da Comissão, e a administradora da SBPT,
Cristina Bráz.

Durante o Congresso foi realizada reunião entre os representantes da SBPT e o atual presidente da ACCP, Dr.
Sidney Braman, o presidente do biênio 2002/2003, Dr. Udaya Prakash, e o vice-presidente executivo, Alvin Lever.

^

A diretoria da SBPT vai aproveitar o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, em para outubro, em São Paulo,
para promover uma ampla reforma do estatuto da entidade.

O objetivo da reforma é atualizar o estatuto tornando a SBPT mais dinâmica e participativa. Para isso, uma comissão
está sendo formada para elaborar os principais pontos a serem abordados e um roteiro já foi aprovado pela diretoria.

Entre os principais itens da reforma, destaque para a estruturação das comissões científicas, da diretoria de divulgação,
da gerência do site e da extinção da vinculação do cargo de secretário adjunto com a sede em Brasília. Neste caso,
associados de qualquer estado serão elegíveis para fazer parte da diretoria ocupando este cargo.

Dentro de 60 dias a diretoria já terá aprovado o texto inicial que será enviado a todos os sócios para conhecimento e
participação ampla. Com as sugestões dos associados, um novo texto será montado e mantido para consulta e análise na
página da SBPT na Internet. Com isso, os associados terão mais facilidades para deliberarem, durante a Assembléia Geral,
sobre a construção de um estatuto sólido e atual.

Comissão vai estudar reforma estatutária
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De 18 a 24 de março , durante
a semana nacional de Tuberculo-
se, a Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia vai atu-
ar intensamente na maioria dos
estados brasileiros. O trabalho faz
parte da parceria firmada, em no-
vembro passado,  com o Ministé-
rio da Saúde,  dentro do Plano
Nacional de Mobilização para a
eliminação da Hanseníase  e con-
trole da Tuberculose.

O Plano apresenta ações vol-
tadas para a mobilização técnica,
política e social, reorganização da
rede de laboratório e diagnóstico,

garantia da assistência farmacêuti-
ca e capacitação e desenvolvimen-
to de recursos humanos.

Os membros assessores do
Nate – Núcleo Técnico de apoio
ao plano nacional – do qual fazem
parte diversos membros da SBPT,
já estão percorrendo os estados e
municípios prioritários visando es-
timular a mobilização em torno
dos dois temas. Em recente reunião
com a assessoria especial do Mi-
nistério da Saúde para a área de
Tuberculose ficou definido que a
SBPT irá participar ativamente na
coordenação dos  eventos nos es-

tados, principalmente em São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Distrito Federal.

No resto do país, as regionais
da SBPT também deverão apoiar
os eventos promovidos pelas Se-
cretarias Estaduais/Nate/MS.

Mobilização nos estados - Em
Goiás, a Coordenação do Progra-
ma de Controle da Tuberculose já
elaborou uma extensa pauta que
está sendo discutida com os diver-
sos parceiros locais para a realiza-
ção de um  grande evento na se-
mana da Tuberculose.

Em Minas Gerais, o Dr. David
Haddad, membro do Nate, está
discutindo com o Dr. Waldir
Teixeira do Prado, ex-presidente
da SBPT e Coordenador Estadual
da Tuberculose, as diretrizes da
programação a ser desenvolvida
em Belo Horizonte.

Para  a região metropolitana do Dis-
trito Federal, uma agenda envolvendo
todos os municípios do Entorno (Goiás
e Minas ) está sendo elaborada. A pre-
visão é a realização de um encontro
onde todas as entidades envolvidas
possam mostrar as atividades que vêm
sendo executadas para o controle das
duas doenças.

Desta forma a SBPT está mais
uma vez se fazendo presente dian-
te dos problemas nacionais.

SBPT prepara encontros estaduais
sobre a doença



5

ja
n
e
ir

o
-f

e
v
e
r
e
ir

o
 2

0
0

2

anuncio
tequin -
bristol

c u r s o s

O III Curso Anual de Doenças
Intersticiais Pulmonares, organizado
pela SBPT nos dias 01 e 02 de março
em São Paulo, está sendo con-
siderado um dos mais importantes
capítulos da história da Pneumologia
no Brasil. A opinião é do Dr. Carlos
Alberto de Castro Pereira, futuro
presidente da SBPT (foto), que    afir-
ma que a especialidade vem gan-
hando espaço e uma importância
crescente dentro da medicina, com
estudos e pesquisas direcionados
para a área.

O evento é dirigido para pa-
tologistas e tem como objetivos
divulgar os conhecimentos obtidos e
diminuir as dificuldades na área de
biopsia dos especialistas no Brasil.

Um dos destaques do Curso é o
pesquisador italiano Prof. Dr. Carlo
Agostini. Especialista em Imunologia
e editor associado da revista Sar-
coidosis, Vasculites and Diffuse
Lung Diseases, ele abordará os

A Plenos Pulmões: aberta temporada
2002 de Cursos.

temas: imunologia das doenças
intersticiais e patogenia da
pneumonia de hipersensibilidade.

A programação prevê ainda uma
parte prática onde uma equipe multi-
disciplinar, formada pelos dois
maiores grupos especialista em
doenças pulmonares difusas (Hos-
pital das Clínicas e Escola Paulista de
Medicina – Unifesp), estará a mais
prevalentes nas doenças respiratórias.
presentando entre 25 e 30 casos para
serem discutidos com a platéia.

Filial Wasog – O interesse pela
área é tanto que durante a realização
do Curso será inaugurada a primeira
filial da Wasog na América Latina.
Para se ter uma idéia, a filial a-
mericana foi criada em 2001.

A Wasog é a Associação Mun-
dial para Estudos da Sarcoidose e
outras Doenças Granulomatosas. O
objetivo da criação da unidade em
São Paulo é estabelecer um inter-
câmbio, aumentando a integração.

O representante brasileiro junto
a Wasog será o Dr. Eduardo Bet-
hlem, filho de um dos mais reno-
mados especialistas e estudiosos
da Sarcoidose, Dr. Newton Bet-
hlem. A Sarcoidose é segunda em
freqüência, só perdendo para
Fibrose Pulmonar, que acomete
cerca de 20 em cada 10.000
habitantes no Brasil.

Nos dias 18, 19 e 20 abril, a SBPT
promove no Hotel Rio Othon Palace,
no Rio de Janeiro, o III Curso Nacional
de Atualização em Pneumologia.
Segundo o Diretor Científico da SBPT,
Mauro Zamboni, o objetivo do curso
é exclusivamente de atualização dos
profissionais especialistas em pneu-

mologia, com palestras de conteúdo
específico e avançado. Para o Diretor,
a idéia de realizar o curso pela primeira
vez no Rio de Janeiro é uma tentativa
de alternar a sede do evento, que foi
promovido nas duas primeiras edições
em São Paulo. E ao que tudo indica a
mudança agradou. Cerca de 50% das

320 vagas já foram preenchidas.
Serão 27 palestras, apresentadas

pelos maiores especialistas na área
de pneumologia do país.

A novidade deste curso é a
discussão, durante a primeira manhã,
dos sintomas e sinais mais pre-
valentes nas doenças respiratórias.

Rio sedia curso de atualização em pneumologia



6

b
o
le

t
im

 S
BP

T

d e s t a q u e

anuncio
novartis

JORNAL DE PNEUMOLOGIA NA
SciELO BRASIL

Após dois anos de uma rigorosa avaliação, o Jornal de Pneumologia, a revista científica da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia – SBPT – conseguiu ingressar no seleto grupo da coleção SciELO Brasil, uma das mais
conceituadas bibliotecas virtuais do mundo.

A confirmação do ingresso foi enviada no de 16 de novembro para Dra. Thais Queluz, editora do Jornal de
Pneumologia e responsável pela solicitação.

Para fazer parte do Projeto ScieLO, a publicação teve que atender uma rigorosa lista de critérios, observada por
coordenadores do Projeto, cujo objetivo geral é contribuir para o desenvolvimento da pesquisa científica nacional.

OS ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA
PUBLICAÇÃO PODEM SER

ENVIADOS PARA:

SECRETARIA DO JORNAL DE
PNEUMOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
FACULDADE DE MEDICINA DE

BOTUCATU – UNESP

CAIXA POSTAL 59518618-970
BOTUCATU – SÃO PAULO
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Prof. Dra. Thais Helena Abrahão Thomaz Queluz

EDITORA DO JORNAL DE PNEUMOLOGIA

A Scientific Eletronic Library Online – SciELO é uma biblioteca virtual que abrange uma coleção seleciona-
da de periódicos científicos brasileiros. A curto prazo, ela busca aumentar radicalmente a visibilidade, a
acessibilidade e a credibilidade nacional e internacional da publicação científica da América Latina e do
Caribe. A longo prazo, busca contribuir para o aumento do impacto da produção científica nacional.

A coleção SciELO Brasil (www.scielo.org) inclui periódicos científicos que publicam predominantemente
artigos resultantes de pesquisa científica original e outras contribuições científicas significativas para a área
específica do periódico. Há a exigência de um número mínimo de artigos por ano e a originalidade e a
qualidade destes artigos são verificadas pelo Comitê Consultivo da SciELO. Além disso, o periódico deve ter
um conselho editorial composto por especialistas reconhecidos cujos nomes devem ser de conhecimento
público, ter os processos de revisão e de aprovação das contribuições feitos por pares, manter a periodicida-
de e a pontualidade e os artigos devem conter título, resumo e palavras-chave no idioma do texto e no idioma
inglês, quando este não é o idioma do texto.

Todos os indicadores adotados para a admissão de periódicos na SciELO Brasil aplicam-se também para a
sua permanência. Entretanto, há outros indicadores específicos do desempenho dos periódicos na coleção
SciELO, que devem ser utilizados para justificar a sua permanência na coleção: pontualidade de envio dos
arquivos, indicador de uso do periódico (medido pela evolução mensal do número de acessos ou visitas ao
conteúdo do periódico) e Indicador de impacto (medido com base nas citações que o periódico recebeu).

As informações acima mostram a importância que a admissão do Jornal de Pneumologia na SciELO Brasil
tem para todos os sócios da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Nossa revista, que já estava
indexada no LILACS, passou por uma avaliação rigorosa e criteriosa realizada pelos membros do Comitê
Consultivo SciELO Brasil e ingressou no seleto grupo de periódicos científicos nacionais desta coleção.

Esta vitória é o fruto do trabalho de quase 30 anos de todos os envolvidos com a publicação do Jornal de
Pneumologia. Em especial, temos tido a confiança dos autores que submetem seus trabalhos para publicação
e a dedicação dos membros do Conselho Editorial que atuam árdua e gratuitamente, com critério e rigor, para
melhorar cada vez mais a qualidade do Jornal de Pneumologia. Não posso omitir o apoio incondicional que
as Diretorias da SBPT têm dado às necessidades do Jornal de Pneumologia, compreendendo que uma socie-
dade de especialidade só pode ser forte se tiver uma revista científica de padrão elevado.

Enfim, todos nós membros da SBPT só podemos nos alegrar com o ingresso do Jornal de Pneumologia na
SciELO Brasil. Temos, entretanto, o desafio de mante-lo na coleção e para isto vamos continuar necessitando
da colaboração de todos.

Tenho certeza que os membros do Conselho Editorial, grandes responsáveis pelo êxito do Jornal de
Pneumologia, que a Diretoria da SBPT, apoio imprescindível, e que a Priscilla, secretária dedicada e entusi-
asta, aceitarão os desafios.

Obviamente, não haveria vitória se não houvesse autores. Espero que eles também aceitem os desafios.

O que é a SciELO

d e s t a q u e
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O Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, sediou de 15 a 18 de novembro passado, o IX Congresso Paulista de
Pneumologia e Tisiologia. O encontro, organizado pela SPPT, reuniu 900 participantes e promoveu a atualizoção e reciclagem
em Pneumologia.

O Congresso teve como convidados internacionais Paul O´Byrne (Canadá), Margareth Becklake (Canadá), Ganesh Raghu
(EUA) e Jean Deslauriers (Canadá) – que ministraram cursos e participaram de discussões ao lado dos convidados nacionais.

Na aportunidade foi lançado o IV volume do livro “Pneumologia – Atualização e Reciclagem”. A grande inovação é que
o livro foi disponibilizado eletronicamente, sendo a sua edição em papel reservada e distribuída gratuitamente aos sócios
adimplentes 2000-2001.

Após a realização do Congresso, a diretoria da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia foi parcialmente renova-
da, mantendo a filosofia de prestação de serviços, informação, atualização e incentivando a confraternização entre os sócios.

Combate ao tabagismo é fundamental para prevenção
do câncer de pulmão

E o assunto tabagismo vai ser discutido em Brasília de primeiro a três de
maio, durante o IV Congresso Brasileiro sobre Tabagismo.

O objetivo do encontro é oferecer informações atualizadas sobre o as-
sunto, sua repercussão social e econômica.

Dois cursos pré-congresso serão realizados: reabilitação pulmonar e tra-
tamento do tabagismo. Será entregue o prêmio Professor Mário Rigatto ao melhor trabalho científico em pesquisa
sobre tabagismo.

As “Campanhas de Prevenção do Câncer” foram tema de reunião entre o
presidente da SBPT, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, e a direção do Instituto
Nacional do Câncer - INCA -, no Rio de Janeiro, dia 15 de janeiro último.

Na qualidade de membro do Grupo Assessor Técnico (GAT) do Conselho
Consultivo do INCA (CONSINCA), Dr Luiz Carlos afirma que no caso específico
do câncer do pulmão, a política atual para prevenção vai depender fundamental-
mente das ações contra o tabagismo.

Na oportunidade, o presidente da SBPT visitou as instalações do INCA, onde foi
recebido pelo Dr. Walter Roriz Carvalho. O Presidente manteve contatos também
com o diretor geral do Instituto, Dr. Jacob Kligerman.

Convidados Internacionais em Congresso Paulista

A MS Tour está oferecendo pacotes para o Congresso Anual da American Thoracic Society (ATS), que será
realizado de 17 a 22 de maio em Atlanta, Estados Unidos. O pacote da Delta, na tarifa grupo, fica em Us$ 582, e
o da Varig, Us$ 632. Valor sem a taxa de embarque e pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.
Mais informações pelos telefones (11) 5018.4751/2 ou (11) 5017.7390

Empresa Oferece Pacotes para Congresso da ATS
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A SBPT retoma com força total a
partir de março o Programa de Edu-
cação Continuada. Os módulos re-
começam no início de março e a
primeira cidade a sediar o PEC em
2002 será Goiânia.

O evento está marcado para os
dias 08 e 09, no Auditório da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Goiás (end:
Primeira Avenida, Setor Uni-
versitário – Hospital das Clínicas),
e o coordenador será o Dr. Albino
Alegro Oliveira. Mais informações
através do telefone 64.215.1514 –
Sandra.

A atividades começam no dia
08, a partir das 20h30. A primeira
convidada é a Dra. Suelene Aires
Franca (Doutoranda em pneu-
mologia na USP), que abordará o
tema “Pneumonia Hospitalar”.

Depois, será a vez do Dr. Mário
Sérgio Nunes falar sobre “O Brasil
e a Tuberculose: o que há de novo?”.

No sábado, dia 09, a Dra.
Suelene Aires Franca abre o dia
comentando a “Pneumonia Co-
munitária”. Em seguida, o Dr. José
Antônio de Figueiredo Pinto (Ci-
rurgião Torácico da PUC-RS e
Presidente da SBCT) fala sobre
“Tratamento Cirúrgico dos Em-
piemas Pleurais – Pleuroscopia,
Como e Quando?.

Após o intervalo para dúvidas
e questionamentos, a Dra. Suelene
volta à mesa. Desta vez para
comentar as “Aplicações Clínicas
da Ventilação Mecânica (DPOC,
TRAUMA, SARA)”.

A última apresentação do even-
to fica a cargo do Dr. José Antônio
de Figueiredo Pinto e tratará do

tema “Cirurgia da Carena e
Brônquios”.

Para o encerramento do PEC
está prevista uma reunião com os
cirurgiões torácicos do centro-
oeste.

Teresina – A capital piauiense
será a segunda cidade a sediar o
PEC. O VI Programa de Educação
Continuada em Pneumologia e
Tisiologia será realizado nos dias
23 e 24 de março. O Dr. Antônio
de Deus Filho será o coor-
denador do programa que terá
como temas neste ano, o Trans-
plante Pulmonar no Brasil, Ci-
rurgia Redutora do Pulmão,
Investigação Diagnóstica das
Doenças Intersticiais do Pulmão,
e Avaliação Pré-Operatória da
Função Pulmonar. Mais infor-
mações – 86.226.1054

PEC 2002 começa em Goiânia e Teresina

PEC EM PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA – 2002
Cidade

Goiânia – GO

Teresina-PI

Cuiabá-MS

Maceió-AL

São Luis - MA

João Pessoa – PB

Itabuna – BA

Juiz de Fora - MG

Santa Maria - RS

Curitiba – PR

Mogi das Cruzes - SP

Cidade

Goiânia – GO

Teresina-PI

Cuiabá-MS

Maceió-AL

São Luis - MA

João Pessoa – PB

Itabuna – BA

Juiz de Fora - MG

Santa Maria - RS

Curitiba – PR

Mogi das Cruzes - SP

Data

08 e 09/03/2002

23 e 24/03/2002

03 e 04/05/2002

10 e 11/05/2002

24 e 25/ 05/2002

07 e 08/06/2002

14 e 15/06/2002

28 e 29/06/2002

05 e 06/07/2002

09 e 10/08/2002

16 e 17/08/2002

Coordenador

Albino José Alegro

Antônio de Deus Filho

Clóvis Botelho

Luiz Cláudio Gomes Bastos

Alcimar Nunes Pinheiro

Anne Valéria Macedo Faustino

Antônio José S. Pessoa Dórea

Bruno do Valle Pinheiro

José Wellington Alves dos Santos

Roberto Pirajá M. Araújo

Marília de Castro Lima Varella

Contatos com coordenadores

62 2151514 /  99710224 - aalegro@terra.com.br

86 2261054 / 2223515 / 9814653 - adeus@wpoint.com.br

65 6188164 / 6377539 / 99826368 - fbotelho@terra.com.br

82 3266618 / 99813544 - lcgbastos@uol.com.br

98 2351371 / 2326660 / 99718837 - alcimar@elo.com.br

83 2439080 / 93424141 - annefaustino@ig.com.br

71 2642427 - spb@bahianet.com.br

32 32168351 / 99776584 - hsbvp@terra.com.br

55 2224630 / 99778802 - well@vant.com.br

41 3358383 / 99733581 - rpiraja@uol.com.br

11 4799 7884 / 9758 2325 - mariliaclv@uol.com.br
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 Jornada da Liga de Pneumologia de Alfenas

Reunião para discussão de caso clínico

Jornada de Pneumonia  Comunitária

Boletim Mineiro de Pneumologia nº 5

PEC da SBPT

Reunião para discussão de caso clínico

Jornada de Asma

Jornada de Atualização em Pneumologia

Boletim Mineiro de Pneumologia nº 6

Reunião para discussão de caso clínico

Boletim Mineiro de Pneumologia nº 7

em andamento outras jornadas no interior

15 março

março

13 abril

abril

17 maio

maio

8 junho

10 agosto

agosto

setembro

dezembro

Atividades já definidas para 2002
Alfenas

Belo Horizonte

Belo Horizonte

3000 exemplares

Juiz de Fora

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

3000 exemplares

Belo Horizonte

3000 exemplares

PACOTE ECONÔMICO
De forma inédita entre
as regionais, e copiando
a idéia da SBPT, está
praticamente fechado o
patrocínio de todos os
nossos custos de 2002
com 10 representantes
da indústria farma-
cêutica. Com isso, a di-
retoria da SMPCT terá
maior tranqüilidade e
responsabilidade de tra-
balhar bem em 2002.

A SMPCT está em ritmo acelerado de crescimento. Segundo a nova diretoria, a Sociedade Mineira tem
    como prioridades a continuidade dos projetos iniciados na gestão anterior e o crescimento da regional.

Para que isso seja possível será necessário muito trabalho e dedicação de todos os diretores e sócios.
Para 2002, a diretoria já definiu as principais metas. Entre elas podemos destacar:

- aumento do número de sócios,
- divulgação do trabalho da pneumologia entre leigos e pacientes,
- apoio ao crescimento da nossa produção científica,
- melhoria da integração com a indústria farmacêutica, de forma ética e construtiva,
- incremento da nossa home page,
- assinatura de um ou mais sites ou revistas internacionais para sócios,
- aumento da integração e das atividades científicas do interior,
- manutenção do alto nível das atividades científicas em Belo Horizonte ,
- melhoria da qualidade e aumento do número de páginas do boletim,
-  melhoria da participação dos pneumologistas mineiros nas atividades científicas da SBPT
-  criação da comissão de tabagismo da SMPCT ou participação ativa na comissão existente na AMMG.

A pneumologia mineira não trabalha
mais em silêncio!
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Em cerimônia realizada  dia 23 de dezembro pas-
sado, no Hospital Copa D‘Or, tomou posse a nova
diretoria da SOPTERJ, Sociedade de Pneumologia e
Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, eleita em se-
tembro.  O mandato é dois anos e vai até dezembro
de 2003.

A diretoria da SOPTERJ é formada pelos médicos:

Presidente: Alexandre Pinto Cardoso
Vice-Presidente: Thiers Marques Monteiro
Secretário Geral: Rogério Rufino
Tesoureiro: João Gonçalves Pantoja
Secretário Ass. Científicos: Antonio M. S.Chibante
Secretário de Divulgação: Marcus Barreto Conde
Com. de Câncer de Pulmão: Marcos Eduardo Paschoal
Pres. do Conselho Deliberativo: Miguel Abidon Aidé

Diretoria da SOPTERJ
toma posse

A SOPTERJ - Sociedade de Pneumologia e
Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro – divulga
o calendário das Reuniões Científicas mensais
previstas para o ano de 2002.

JORNADA INTERNACIONAL DE
PNEUMOPATIAS INTERSTICIAIS
Data: 04 março
Local: Hospital Gafree e Guinle - Uni Rio

I Simpósio de ATUALIZAÇÃO EM TUBERCULOSE
Data: 25 e 26 de Março
Local: Secretaria Municipal de Saúde / RJ
(Johns Hopkins University / SOPTERJ)

ASMA BRONQUICA - Modernos Conceitos de
Utilidade Prática
Data: 30 de março

DPOC – Exarcebação, Tratamento Intensivo e
Oxigenoterapia Domiciliar
Data: 27 de abril

INFECÇÃO RESPIRATÓRIA - Atualização
Data: 11 de maio

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - Suporte
Ventilatório: o que há de novo?
Data: 22 de junho

CÂNCER DO PULMÃO
Data: 24 de agosto

A diretoria da Sociedade Paraibana de Pneumo-
logia e Tisiologia mudou. O colegiado, eleito
em outubro passado para o biênio 2001/2003,
é formado pelos médicos:
 

Presidente: Dra. Anne Valéria Macêdo Faustino
Vice-Presidente: Dr. Alfredo Fagundes
Secretário Geral: Dr. João Bosco Braga
Secretário Adjunto: Dr. Paulo Braga
Tesoureiro: Dr. José Gerson M. Gadelha
2° Tesoureiro: Dra. Sueli Alves
Dir. Científico: Fernando Antonio de Carvalho

Sociedade Paraibana
tem nova diretoria
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CONGRESSOS E EVENTOS

III Curso Nacional de

Atualização em Pneumologia
Data: 18 a 20 de abril de 2002
Local: Rio Othon Palace, Rio de
Janeiro/RJ
Promoção: Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia
Informações: 0800616218
e-mail: sbpt@terra.com.br

III Curso Anual de Doenças
Intersticiais Pulmonares

Data: 01 e 02 de março de 2002
Local: Frei Caneca Convention
Center, São Paulo/SP
Promoção: Sociedade Brasileira

de Pneumologia e Tisiologia

Informações: 0800616218
e-mail: sbpt@terra.com.br

IV Congresso Brasileiro sobre

Tabagismo

Data: 01 a 03 de maio de 2002
Local: Auditório Petrônio Portela

do Senado Federal - Brasília/DF
Informações: Allegro Produções e

Eventos

Fone/Fax: (61) 327 9765
e-mail: allegro@abordo.com.br

INTERNACIONAIS
International Respiratory
Epidemiology Course - Basic

and Advanced
Data: 10 a 16 de março de 2002
Local: Oregon Health Sciences
University Mail Code: CR 115
3181 SW  Sam Jackson Park Rd
Portland, OR 97201
Promoção: SBPT e American
Thoracic Society
ph 00 — 1 (503) 494-0379
fax 00 — 1 (503) 494-5407

ATS 2002 - 98th International

Conference

Data: 17 a 22 de maio de 2002

Local: Atlanta, Georgia, USA

Informações: www.thoracic.org
e-mail: ats2002@thoracic.org

 Congresso Anual da European

Respiratory Society

Data: 14 a 18 de setembro de 2002

Local: Estocolmo, Suécia
Informações: www.ersnet.org

Chest Annual Meeting

Data: 02 a 07 de novembro de 2002

Local: San Diego, California/USA
Informações: www.chestnet.org

NACIONAIS

III Congresso Norte-Nordeste
de Cirurgia Torácica
VII Jornada Amazonense de
Pneumologia e Cirurgia
Torácica
I Jornada Amazonense de

Fisioterapia
Data: 04 a 06 de julho de 2002
Local: Tropical Hotel Manaus/
Amazonas
Promoção: Sociedade Brasileira
de Cirurgia Torácica
Informações: 92.233.7000
e-mail: belfortt@internext.com.br

I Conferência QTROP-FA P

 sobre Tuberculose
Data: 14 a 18 de maio de 2002
Local: Hotel do Frade, Angra dos
Reis/RJ
Promoção: Fundação Ataulpho de
Paiva
Informações: 21.2524.1645
e-mail: fapqtrop@ism.com.br

IV Jornada de Pneumologia e

Cirurgia Torácica do Paraná
Data: 23 a 25 de maio de 2002
Local: Grande Auditório da
Associação Médica do Paraná
Promoção: Hospital Universitário
Evangélico de Curitiba e Faculdade
Evangélica  do Paraná
Informações: 41.322.4141 ramal 337
e-mail: secter@secter.com.br

XXXI  Congresso Brasileiro

 de Pneumologia e Tisiologia
Data: 16 e 20 de outubro de 2002
Local: Hotel Melia, São Paulo/SP
Promoção: Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia
Informações: 0800616218
e-mail: sbpt@terra.com.br

II Congresso Luso-Brasileiro

de Pneumologia

Data: 14 a 16 de novembro de 2002

Local: Feira, Portugal

Informações: 00 (—) 351 21 352 3735
e-mail: sppneumologia@mail.telepac.pt


