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Capacitação e Titulação dos Especialistas
As notícias sobre má prática médica envolvendo o setor de cirurgia plástica que sacudiram a opinião pública ultima-
mente devem fazer-nos pensar e repensar. Em qualquer setor da medicina pode ocorrer a mesma coisa, pois não existe
controle adequado da capacitação profissional e da titulação necessários para o exercício das especialidades. Por outro
lado, atualmente estão sendo formados médicos em excesso face às necessidades do mercado, e, o que é pior, com nítida
perda de qualidade profissional e dos padrões éticos necessários para o exercício da medicina.

O que estamos fazendo na pneumologia até agora? O jovem médico, uma vez completada a residência médica, ou
tendo feito o Curso de Especialização, ou de outra forma preenchendo pré-requisitos, habilita-se à prova para obtenção de
Título de Especialista. Se aprovado, obtém seu “visto permanente” para exercer a pneumologia. Colegas menos jovens,
mesmo sem ter seguido este caminho, também podem habilitar-se para fazer a prova e titular-se. Desta forma, são
considerados aptos para o exercício da pneumologia e passam a fazer parte oficial do cenário profissional. Por outro lado,
“correndo por fora”, muitos profissionais da saúde, mesmo sem estarem capacitados e/ou titulados, absorvem apreciável
proporção das ofertas de trabalho.

O que poderá ser feito? Em primeiro lugar, revisar se as residências em pneumologia estão adequadas, estabelecer
necessidades mínimas para o seu funcionamento e fiscalizar seu cumprimento. Em segundo lugar, melhorar o máximo
possível o mecanismo de avaliação da prova para Título de Especialista. E, em terceiro, revalidar a titulação obtida
periodicamente (p. ex., a cada 5 anos), seja através de nova prova ou por pontuação, conforme critérios estabelecidos pela
participação em cursos oficiais e congressos, etc.

Estas mudanças, que devem estender-se a todos os setores, num futuro próximo, poderão garantir a qualidade necessá-
ria para o exercício da nossa especialidade e impedir a sua banalização. Será bem melhor para todos os profissionais
capacitados que as exigências sejam maiores e que sejam melhor avaliados os que desejam titular-se e ingressar no grupo
de especialistas em pneumologia.

A Diretoria
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Em nosso primeiro comunicado solicitamos sua participação ativa no planejamento do
XXXI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. Várias Sociedades Regionais, Comis-
sões e Departamentos da SBPT enviaram suas sugestões, outras provavelmente ainda o farão.
Neste intervalo, a Comissão Organizadora tem  trabalhado na arquitetura do Congresso,
procurando contemplar todas as áreas de nossa especialidade.

Esta mensagem, ao focar sua atenção nos cursos pré-congresso e no encaminhamento de
temas livres, procura situar pontos importantes deste momento da organização de nosso
evento. Os nove cursos pré-congresso já estão definidos. Tuberculose, Cirurgia Torácica,
Imagem, Pneumopediatria, Função Pulmonar, Reabilitação Pulmonar, Distúrbios Respira-
tórios do Sono serão cursos teóricos, enquanto os cursos de Ventilação Não Invasiva e
Endoscopia Respiratória terão formato teórico-prático e, portanto, vagas limitadas.

Temos discutido amplamente, na Comissão Científica e com vários líderes de centros ligados à pesquisa, como
valorizarmos a produção científica nacional. Entre as várias sugestões recolhidas tem sido praticamente unânime a
idéia de criarmos sessões de pôster com discussão e apresentação oral de trabalhos selecionados, mesclados dentro
de mini-simpósios com palestras de líderes da comunidade científica, valorizando assim o pesquisador nacional,
especialmente o jovem pesquisador.

Nos congressos da American Thoracic Society, da European Respiratory Society e do American College of Chest
Physicians de 2001 houve aproximadamente 150 comunicações de autores brasileiros. Somados aos  trabalhos
encaminhados a eventos internacionais a serem realizados nos próximos meses e aos estudos ainda não apresenta-
dos, temos uma grande produção científica que deve ser divulgada e valorizada também dentro do nosso Congres-
so Brasileiro.

Encaminhar os trabalhos será, obviamente, fundamental mas não o suficiente. É absolutamente imperioso que
a data limite de 01/07/02 seja respeitada, dando à comissão tempo hábil para concluir a grade da programação
científica. A partir deste ano será possível (e desejável) o envio dos trabalhos científicos em forma eletrônica. As
instruções se encontram na nossa homepage (www.sbpt.org.br/pneumo2002).

No sentido de reconhecer e estimular ainda mais a divulgação da produção científica nacional, a Comissão
Organizadora criou três prêmios: melhor Relato de Caso, melhor Tema Livre de Jovem Pesquisador e melhor Tema
Livre de Pneumologia Geral.

Dentro do site da SBPT(www.sbpt.org.br) criamos uma página do Congresso Brasileiro (www.sbpt.org.br/
pneumo2002) na qual você poderá ter acesso à comissão organizadora, programação científica, professores estran-
geiros convidados, inscrições, regulamento para envio dos trabalhos científicos, Centro de Convenções do Hotel
Meliá, além de dicas e informações gerais sobre São Paulo.

Participe, envie suas críticas,  sugestões e ... venha para São Paulo! Os paulistas aguardam sua ajuda e presença
para uma profícua troca de experiências, além de lhes oferecer uma excelente oportunidade para desfrutar das
atividades sociais e culturais que nossa cidade irá lhes oferecer.

A Comissão Organizadora

XXXI CONGRESSO
BRASILEIRO DE
P N E U M O L O G I A
E  T I S I O L O G I A

16 a 20 de outubro de 2002
São Paulo, SP
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PNEUMOLOGISTA PRÓXIMO A VOCÊ - O público terá à dispo-

sição na próxima edição do site um sistema de busca que permitirá
localizar o endereço de consultório dos pneumologistas da cidade. O
banco de dados contará com todos os membros da SBPT. Por isso, é
imprescindível que os pneumologistas associados confiram os seus en-
dereços junto à secretaria da sociedade ou atualizem o seu cadastro
através de correio eletrônico ou de formulário do site.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  - O site possibilita aos profissionais da
área de saúde ficarem informados sobre eventos, cursos, simpósios que
ocorrem no Brasil e no exterior. Também direcionados a eles, existem
publicações disponilibilizadas para consulta e até “download”. A parte
de publicações do site conta com uma boa quantidade de livros e
periódicos publicados pela SBPT ou indicados pelos membros. Ainda
na parte de publicações, recentemente quase todos os consensos foram
postos on-line. O profissional da medicina, se desejar, pode fazer a
consulta pelo site. Links para diversos centros mundiais de pesquisa e
estudo na área da pneumolgia. O Jornal de Pneumologia também conta
agora com um espaço esclusivo para consulta dos resumos de seus arti-
gos. Nos próximos meses serão colocados no ar, todos os resumo dos
artigos originais do JP dos últimos cinco anos.

ATUALIZE-SE (Boletim Eletrônico Mensal) - Especialmente coorde-
nado pelo Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira, o Boletim Eletrônico
Mensal disponibilizado no site para os membros da SBPT e dos
profissinais da medicina, conta com uma seleção dos melhores artigos,
lançamentos de livros, teses defendidas por colegas, etc. O periódico
também conta com uma área de revisões de artigos, trabalhos, etc. Existe
também um espaço para os médicos discutirem casos: é o “Caso do
Mês”. Parte integrante do Boletim Eletrônico Mensal, este item disponi-
biliza casos com imagens e exames para debates junto aos participantes.

ENSINO - O site contêm todas as infomarções sobre títulos e certi-
ficados das  Especialidades de Pneumologia e Tisiologia, Cirurgia Torácica,

Pneumologia Pediátria e Técnico em Espirometria.

BOLETIM DA DIRETORIA - Um espaço reservado da Diretoria
para discussões, artigos, notícias da SBPT e editoriais. Traz informações
sobre a sociedade, sua Diretoria e principais eventos.

BOLETIM DE PNEUMOLOGIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE - Também um boletim eletrônico editado pelo Ministério da
Saúde com dados epidemiológicos de diversas doenças entre elas, pneu-
monia e tuberculose. No site da SBPT, existe um link que direciona à
página.

CADASTRO - O site atualmente disponibliza um sistema de Atualiza-
ção de Cadastro e Endereço. O sócio  pode efetuar a qualquer momento
correções, inserções de dados no seu cadastro junto à secretaria da SBPT.

LEIGOS - Página exclusiva para o público em geral, os visitantes do
site contam com uma boa opção de consulta de algumas doenças das vias
aéreas. Com uma linguagem simples, o material disponibilizado foi elabo-
rado para a população que procura informações sobre asma, pneumonia,
tuberculose, fibrose pulmonar, apnéia do sono . Sobre o tabagismo o site
oferece ainda um guia contendo instruções sobre como largar o vício do
tabagismo. Breve serão inseridos novos materiais sobre outras doenças,
aumentando assim o leque de abrangência.

CURSOS E CONGRESSOS - Inscrições em cursos e congressos pro-
movidos pela SBPT, podem ser efetuadas pela Internet no próprio site da
instituição. Assim como os horários, hotéis, palestrantes e colaboradores.

VISITAS AO SITE -  As visitas ao nosso site é grande. Temos uma média
diária de 168 visitas (jan/02). Quando da entrada no ar (30.10.1997),
tínhamos uma média de 3 visitantes diários.

MANUTENÇÃO - A manutenção do site é feita em Brasília, na sede
da SBPT. O responsável técnico pelas modificações na página da SBPT é o
Paulo César V. de Campos (pccampos@terra.com.br).

NOTÍCIAS - Parte do site com notícias da medicina na área de
pneumologia, concursos, assuntos relacionados à AMB e CFM, bem como
demais informes de interesse da classe.

A página da SBPT na Internet vai mudar o visual e fi-
cará mais leve, atual e funcional. Confira o que você

vai encontrar por lá
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Rio sedia Curso de Atualização em Pneumologia
A SBPT promove nos dias 18, 19 e 20 abril, no Hotel Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro, o III Curso Nacional de
Atualização em Pneumologia. Com palestras de conteúdo específico e avançado sobre asma, pneumonia, doenças pulmo-
nares obstrutivas crônicas, embolia pulmonar, tuberculose e sarcoidose, entre outros. O Curso tem como objetivo exclu-
sivo atualizar os profissionais especialistas em pneumologia. A mudança do evento para o Rio de Janeiro agradou, São
Paulo sediou as duas primeiras edições. Tanto que até o dia 03 de abril, mais de 85% das 320 vagas já haviam sido
preenchidas.

Serão 27 palestras, apresentadas pelos maiores especialistas na área de pneumologia do país. Um dos destaques do
Curso é a presença do presidente do Conselho Federal de Medicina, dr. Edson Andrade de Oliveira, que vai falar sobre o
“Exercício Profissional”. As atenções também ficarão voltadas para as palestras dos  drs. Evandro Guimarães de Sousa,
vice-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica, e Jorge Lima Hetzel, da Fundação Faculdade
Federal de  Ciências Médicas de Porto Alegre, que vão falar sobre  “A  SBPT e o Ensino da Pneumologia”.

O III Curso Nacional de Atualização em Pneumologia tem uma novidade este ano: a distribuição de apostilas com
todas as aulas ministradas contendo resumos, referenciais bibliográficas e artigos. O método segue ao aplicado em cursos
internacionais. As inscrições no local terão acréscimo de 50% do valor da pré-inscrição. Ou seja, vai custar R$ 150,00
para sócios; R$ 225,00 para não sócios e R$ 150,00 para residentes.

Realizado nos dias 01 e 02 de março, em São Paulo, o Curso con-
tou com a presença de 220 participantes e consolidou a especialidade
como uma das mais importantes da medicina. Para os coordenadores
do evento, drs. Ronaldo Kairalla, Carlos Alberto de Castro Pereira,
Jaquelina Ota e Carlos Carvalho, o Curso atingiu o objetivo de divul-
gar os conhecimentos da área que vêm crescendo a cada dia.

Destaque para o médico italiano Carlos Agostini. Profissional com
enorme produção científica no setor, o Pesquisador e Especialista em
Imunologia da cidade de Pádua falou sobre a imunologia das doenças
intersticiais e a patogenia da pneumonia de hipersensibilidade.

Na ocasião, foi prestada uma Homenagem Especial in memorian ao Professor Newton Bethlem, pela sua grande contri-
buição à Pneumologia Brasileira, particularmente na área de Sarcoidose. A placa comemorativa foi entregue ao seu filho, dr.
Eduardo Bethlem. Durante a realização do Curso foi iniciado também o processo de parceria entre a SBPT e a WASOG
(World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatosis Disearses).O próximo curso ocorrerá em março de 2003.

III CURSO ANUAL DE DOENÇAS INTERSTICIAIS
PULMONARES: SUCESSO ABSOLUTO
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A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia está participando de reunião com as demais espcialidades médicas
para discussão de critérios para certificação e recertificação de especiliastas, junto à AMB. O objetivo é apresentar
subsídios ao anteprojeto de lei que está sendo preparado pelo Ministério da Saúde. O anteprojeto prevê que para que o
médico possa anunciar e exercer quaçquer especialidade em todo o território nacional deverá possuir o título de especia-
lista correspondente. Práticas inerentes ao especialista deverão ser definidas pelos órgãos competentes (CFM, AMB e
filiadas). Além disto, os títulos deverão ser renovados periodicamente. Os creitérios para isto serão de atribuição de cada
sociedade, bem como os critérios e instrumentos necessários para revalidação. Mais detalhes serão dados após a finalização
da discussão, no início de abril.

AMB e filiadas discutem Revalidação
do Título de Especialista

PEC 2002
A próxima edição do Programa de Educação Continuada em Pneumologia e Tisiologia - 2002 acontece nos próximos
dias 3 e 4 de maio na cidade de Cuiabá. O evento será realizado no Auditório da UNIMED (Rua Barão de Melgaço,
2713). O coordenador local, Clóvis Botelho, informa que as inscrições deverão ser feitas no Centro de Estudos – tel
65.612.3342. Os palestrantes convidados são: dra. Ilka Santoro (UNIFESP),  dr. Pedro Crotti (UFMT/UNIC), dr. Rubens
Dario Moura Junior (IRHPA), dr. Vicente Forte  (UNIFESP), dr. Clystenes Odyr Soares (SP) e a dra. Nilsa Cristina (UNIC)

Os principais temas do Programa em Cuiabá serão: Tumor de Pulmão e Pneumonias Adquiridas na Comunidade.
Nos dias 10 e 11 de maio é a vez de Maceió realizar o PEC. O coordenador na capital alagoana será o dr. Luiz Cláudio

Bastos e os temas principais serão: DPOC, Doenças Intersticiais e Tuberculose. O evento será realizado no Auditório
Freitas Neto, que fica na Santa Casa de Misericórdia de Maceió (Rua Comendador Francisco Amorim Leão, 240 – Farol)

O novo site da SBCT entrou no ar dia 14 de março de 2001. Com o objetivo inicial de promover a Sociedade e suas
realizações na internet e tornar-se o principal canal de comunicação que aproximasse e estimulasse a participação de seus
sócios. Em comemoração ao primeiro ano do site, a partir de agora o Fórum de Discussão de Casos da SBCT passará a ser
aberto à visualização integral de seu conteúdo e à participação de médicos não-sócios nas discussões, mediante cadastro.

Com a grande participação dos sócios na audiência, envio de mensagens e casos, além da repercussão positiva em
relação à qualidade dos debates, o site recebeu inúmeras sugestões e pedidos para que o Fórum se tornasse acessível não
apenas a nossos colegas sócios, mas a toda a comunidade médica interessada no tema cirurgia torácica.

A Diretoria da SBCT desde já convida a todos os amigos, colegas pneumologistas da SBPT e demais médicos de outras
áreas a visitarem o site, se cadastrarem e participarem das discussões dos casos no novo Fórum. http://www.sbct.org.br

1o aniversário do novo site da SBCT
e Abertura do Fórum de Casos
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Provas para Títulos de Especialista
A SBPT realizará provas para Título
de Especialista em Pneumologia no dia
20 de outubro de 2002, último dia do
XXXI Congresso Brasileiro da SBPT. Os
exames serão aplicados no Hotel
Meliá, em São Paulo e as inscrições
devem ser feitas, impreterivelmente,
até o dia 20 de setembro.

Podem se inscrever, os candidatos
que tiverem registro definitivo no CRM
e também quem tiver, no mínimo, 2
anos de formado e ter completado re-
sidência em pneumologia (2 anos) ou
curso de especialização (2 anos)  em
serviço credenciado pelo Ministério da
Educação ou estágio (2 anos) em insti-
tuição reconhecida pelo MEC ou pelo

EDITAL P/ PROVA 2002
Data da Prova: 20/10/2002 – domingo
Inscrições: até 20/09/2002
Horário: 08:00 as 13:00 horas
Local: Hotel Meliá, São Paulo/SP

Título de Especialista em Pneumologia e
Tisiologia

Pré-requisitos para inscrição:

1. Ter registro definitivo no CRM;

2. Ter, no mínimo 2 anos de formado e,
ter completado residência em pneumologia (2
anos) OU curso de especialização (2 anos) em
serviço credenciado pelo Ministério da Educa-
ção OU estágio (2 anos) em instituição reco-
nhecida pelo MEC ou pela SBPT, OU exercí-

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA

A SBPT informa que as normas para o TÍTULO POR NOTÓRIO SABER continuam as mes-
mas publicadas no Boletim de novembro/dezembro de 2001, somente alterando o valor da
taxa para R$ 190,00. Pedimos que prestem atenção nas normas antes de enviarem os curriculuns
e informamos que após recebida e analisada a documentação, independente do resultado, a
taxa não será devolvida. Também não serão aceitos recursos.

Mantidas Normas para Título

SBPT, ou ainda quem comprovar o exer-
cício da especialidade durante 5 anos
ou mais. Em todos estes casos, as res-
pectivas cópias comprobatórias deverão
ser anexadas.

Poderão se inscrever ainda, candida-
tos que estejam finalizando a residên-
cia, especialização, estágio ou exercí-
cio comprovado de 5 anos até janeiro
de 2003 – desde que apresente docu-
mentação comprobatória, original ou au-
tenticada em cartório.

O exame anual para Título de Espe-
cialista em Cirurgia Torácica também
será realizado durante o XXXI Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia.
Só que no dia 18. Podem se candidatar

ao Título médicos formados há 6 anos
ou mais no Brasil ou no exterior, que
possuam inscrição definitiva em Con-
selho Regional de Medicina Estadual e
que tenham exercido a especialidade
por, no mínimo, quatro anos, sendo 2
obrigatoriamente em Programa de Re-
sidência Médica ou Estágio em Cirur-
gia Torácica reconhecidos pela SBCT.
As inscrições podem ser feitas através
da Secretaria de SBCT até o dia 18 de
julho de 2002 por carta registrada (prefe-
rencialmente SEDEX) ou pessoalmente.

 Os Editais para as provas de Título
de Especialista em Pneumologia e
Tisiologia, e Cirurgia Torácica podem
ser conferido na íntegra a seguir:
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cio comprovado da especialidade durante 5
anos ou mais; *

* Poderão se inscrever para a Prova can-
didatos que estejam finalizando a residência,
especialização, estágio ou exercício compro-
vado de 5 anos até janeiro/2003, desde que
apresente documentação comprobatória, ori-
ginal ou autenticada em cartório em papel
timbrado da Instituição.

3. Pagar taxa de inscrição;
4. a) Sócios: R$ 190,00
    b) Não sócios: R$ 380,00
5. Anexar as respectivas cópias de com-

provação do item 02.
6. Não serão considerados para fins de

avaliação os documentos não relacionados
com a especialidade e a documentação apre-
sentada não será devolvida ao candidato.

7. Caso o candidato não compareça à
prova, perderá integralmente a taxa de inscri-
ção. Não serão aceitas inscrições condicio-
nais.

Da Comissão Julgadora do Título de Es-
pecialista - (CJTE)

A Comissão Julgadora do Título de Espe-
cialista (CJTE) será composta pelo presidente
do Departamento de Ensino e Exercício Pro-
fissional e por três membros indicados por
ele e aprovados pela diretoria da SBPT. Não
é permitida a designação do mesmo membro
da CJTE por mais de três concursos sucessi-
vos.

Caberá à CJTE organizar, realizar, pro-
ceder ao julgamento das provas e fornecer a
relação dos habilitados no concurso à se-
cretaria da SBPT. A Comissão do Título de
Especialista deverá ser formada, exclusiva-
mente, por especialistas portadores do TEPT
(Título de Especialista em Pneumologia e
Tisiologia).

A CJTE é soberana nas suas decisões des-
de que cumpra as cláusulas do convênio
entre a Associação Médica Brasileira e a
SBPT.

Do Exame para Concessão do Título de Es-
pecialista

A prova será escrita, com 150 questões de
múltipla escolha, a serem respondidas no perío-
do de 5 (cinco) horas;

A nota final igual ou superior a 7 (sete) dará
ao candidato a aprovação no concurso;

O candidato será informado do resultado
do exame por meio de ofício da SBPT até 30
dias após a realização da prova. Os casos omis-
sos serão resolvidos pelo Departamento de Ensi-
no e Exercício Profissional da SBPT.

PROGRAMA
1. Fisiopatologia Respiratória
2. Tabagismo
3. Métodos Diagnósticos em Pneumologia
4. Infecções Respiratórias Bacterianas e Virais
5. Micobacterioses
6. Micoses Pulmonares
7. Pneumopatias supurativas: Bronquiectasias e
Abscesso de Pulmão
8. Asma Brônquica
9. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC)
10. Hipertensão Arterial Pulmonar e Cor
Pulmonale
11. Insuficiência Respiratória
12. Tromboembolismo Venoso
13. Câncer de Pulmão
14. Outros Tumores do Tórax
15. Doenças Pleurais: derrames pleurais e
pneumotórax
16. Doenças Pulmonares Intersticiais Difusas
17. Sarcoidose e outras doenças granulomatosas
18. Trauma Torácico
19. Pneumopatias por Imunodeficiências
20. Poluição e Doenças Ocupacionais Pulmo-
nares
21. Má-Formações Congênitas Pulmonares
22. Vasculites Pulmonares
23. Síndromes Pulmonares Eosinofilicas

24. Distúrbios Respiratórios do Sono
25. Anomalias da Caixa Torácica
26. Cirurgia Redutora de Volume Pulmonar.
Transplante Pulmonar
27. Pneumopatias na Infância: Fibrose Cística
e Infecções de Repetição
28. Emergências Respiratórias

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1. Bennett JC, Plum F. “Cecil - Textbook of

Medicine”. 20th ed. W.B. Saunders Co, 1996.
2. Bethlem N. “Pneumologia”. Atheneu,

São Paulo. 4ª ed. 1996. 984 pgs.
3. Corrêa da Silva LC e Hetzel JL. Asma

brônquica: manejo clínico. Artes Médicas, Por-
to Alegre, 1998, 231 pgs.

4. Corrêa da Silva LC (organizador). “Con-
dutas em Pneumologia”. Volumes 1 e 2. Ed.
Revinter, Rio, 1ª ed. 2001, 1032 pgs. (105
colaboradores; cores, papel couchê,
semibrilho)

5. Corrêa da Silva LC, Rubin AS, Corrêa da
Silva LM. “Avaliação Funcional Pulmonar”. Ed.
Revinter, Rio, 2000, 170 pgs. (inclui questões
de auto-avaliação e respostas comentadas)

6. Fishman AP. “Pulmonary Diseases and
Disorders”. 2nd ed. Mcgraw-Hill Book Co.
New York. 1992.

7. Fraser RG, Parè JAP. “Diagnosis of
Diseases of The Chest”. Volumes 1 a 4.
Saunders, Philadelphia. 1991.

8. Jornal de Pneumologia, Vol. 22 Núme-
ro 3 MAI/JUN 1996, I Consenso Brasileiro
sobre Espirometria.

9. Jornal de Pneumologia, Vol. 23 Núme-
ro 6 NOV/DEZ 1997, I Consenso Brasileiro
de Tuberculose.

10. Jornal de Pneumologia, Vol. 24 Nú-
mero 2 MAR/ABR 1998, I Consenso Brasilei-
ro sobre Pneumonias.

11. Jornal de Pneumologia, Vol. 24 Nú-
mero 4 JUL/AGO 1998, II Consenso Brasilei-
ro no Manejo da Asma.

12. Jornal de Pneumologia, Vol. 26 Suple-
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Título de Especialista - Edital 2002

Conforme estabelecido pelo Estatuto da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
(SBCT), o exame anual de 2002 será realizado
durante as atividades do Congresso Brasileiro
de Pneumologia e Tisiologia, em São Paulo -
SP, no dia 18 de outubro de 2002. Abaixo
estão contidas as informações para os interes-
sados em realizá-lo.

INSCRIÇÃO
Poderão candidatar-se ao Título de Espe-

cialista em Cirurgia Torácica (TECT), os médi-
cos formados há 6 anos ou mais no Brasil ou
no exterior, que possuam inscrição definitiva
em Conselho Regional de Medicina Estadual e
que tenham exercido a Especialidade por 4 anos
ou mais, 2 dos quais obrigatoriamente em Pro-
grama de Residência Médica ou Estágio em
Cirurgia Torácica reconhecidos pela SBCT.

Deverá ser feita através da Secretaria da
SBCT, mediante pagamento da taxa de R$
190,00 para Sócios quites e R$ 380,00 para
não-quites ou não-sócios, impreterivelmente até

o dia 18 de julho de 2002. Poderá ser realizada
pessoalmente ou por carta registrada (preferen-
cialmente SEDEX). O recibo do registro do cor-
reio vale como prova da data de inscrição;

Anexar “Curriculum vitae “ com a respecti-
va comprovação original ou cópia fiel e autenti-
cada dos documentos considerados mais impor-
tantes.

Apresentar lista com no mínimo 50 (cinqüen-
ta) operações torácicas de médio e grande porte
feitas pelo candidato, das quais 50% deverão
corresponder a lobectomias e/ou pneumectomias,
contendo as iniciais e o número de registro do
paciente operado, nome do Hospital, cidade, es-
tado, tipo de intervenção, data e diagnóstico. A
lista deverá ser autenticada pelo Chefe do Serviço
e pelo Chefe do Arquivo Médico. Os procedi-
mentos abaixo relacionados não poderão exce-
der 20% do total das operações apresentadas pelo
candidato: toracoscopia convencional (pleu-
roscopia), mediastinoscopia, mediastinoscopia ou
mediastinotomia exploradora paraesternal,
biópsia de pulmão a céu aberto ou video-
toracoscópica, toracostomia aberta (pleurostomia)
e pericardiostomia;

Não serão considerados para fins de ava-
liação os documentos não relacionados com
a especialidade e toda a documentação será
posteriormente devolvida ao candidato.

Caso a documentação apresentada seja
insuficiente, a taxa de inscrição será devolvi-
da, descontada a taxa de serviço de 20% (vin-
te por cento), entretanto, caso o candidato
não compareça à prova, perderá integralmen-
te a taxa de inscrição. Não serão aceitas inscri-
ções condicionais.

COMISSÃO JULGADORA
1. A Comissão Julgadora do TECT será

composta pelo Presidente da SBCT e por 4
(quatro) Membros Titulares por ele indica-
dos, devendo obrigatoriamente, um destes
Membros ter participado do concurso ante-
rior. Nenhum Membro da Comissão
Julgadora poderá integrá-la por mais de 3
(três) concursos sucessivos. A Comissão
Julgadora será presidida pelo Presidente da
SBCT e um dos seus Membros será indicado
como Coordenador.

2. Caberá à Comissão Julgadora: elabo-

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA TORÁCICA

mento 1, Abril de 2000, I Consenso Brasileiro
de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC).

13. Jornal de Pneumologia, Vol. 26 Suple-
mento 2, Maio de 2000, II Consenso Brasileiro
de Ventilação mecânica.

14. Menezes AMB (editora-convidada).
Epidemiologia das Doenças Respiratórias (Volu-
me I da Série “Pneumologia Brasileira”. Editor-
Executivo: Corrêa da Silva LC). Rio. Editora
Revinter, 2001,184 pgs.

15. Murray J. “Textbook of Respiratory
Medicine”. 2000.

16. Palombini BC e cols. Doenças das Vias
Aéreas: uma visão clínica integradora (Viaero-
logia). Revinter, Rio de Janeiro, 2001, 461 pgs.

17. Picon PD, Rizzon CFC, Ott WP. “Tuber-

culose - Epidemiologia, Diagnóstico e Tratamento
em Clínica e Saúde Pública”. Medsi - RJ. 1993.

18. Prakash, URS. “Bronchoscopy”, 1ª ed.
1994.

19. Ruffino, RLA. “Testes de Função Respira-
tória - Do Laboratório à Aplicação Clínica com
100 Exercícios para Diagnóstico” , Ed. Atheneu,
2000, 238 pgs.

20. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia
do Estado do Rio de Janeiro. “Pneumologia - As-
pectos Práticos e Atuais”. (editores: Aidê MA, Car-
doso AP, Zamboni M, Ruffino RLA, Silva FCD,
Carvalho SRS, Lucas VS), Revinter, Rio de Janeiro,
1ª ed. 2001, 434 pgs.

21. Sociedade Paulista de Pneumologia e
Tisiologia. “Pneumologia - Atualização e Reci-
clagem”. (editores: Pereira CAC, Carvalho CRR,

Nakatani J), Atheneu, São Paulo, 1ª ed. 1996,
336 pgs.

22. Sociedade Paulista de Pneumologia e
Tisiologia. “Atualização e Reciclagem”. (edito-
res: Nakatani, J, Morrone N, Cukier A.),
Atheneu, São Paulo, 2ª ed., 1998, 696 pgs.

23. Sociedade Paulista de Pneumologia e
Tisiologia. “Atualização e Reciclagem”. (edito-
res: Mendes, ESSP, Terra M, Fernandes ALG).
Atheneu, São Paulo, 3ª ed., 2000, 484 pgs.

24. Sociedade Paulista de Pneumologia e
Tisiologia. “Atualização e Reciclagem”. (edito-
res: Terra M, Fernandes ALG, Stirbulov R).
Vivali, São Paulo, 4ª ed., 2001.

25. Tarantino AB. “Doenças Pulmonares”.
Ed. Guanabara Koogan – Rio de Janeiro. 4ª
ed. 1997.



10

b
o
le

t
im

 S
BP

T

e d i t a l

Anuidade 2002

rar a prova e zelar pelo seu sigilo; divulgar uma
lista com os pontos sobre Cirurgia Torácica,
até 3 (três) meses antes da prova e organizar,
realizar e proceder ao julgamento das provas.

EXAME
1. O exame constará de Prova Escrita,

podendo esta ser composta por questões
dissertativas e/ou testes de múltipla escolha;
Prova Oral, inclusive com análise clínica de
casos documentados, considerados básicos
na formação do Cirurgião Torácico Geral;
Prova Prática quando a banca julgar pertinen-
te (a critério da Banca) e Julgamento do
Curriculum vitae.

2. Os resultados finais serão divulgados
na forma de lista de aprovados, não sendo
divulgada nota final, nem classificação.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1. DIAGNOSIS OF DISEASES OF THE

CHEST – FRASER AND PARÉ (WB SAUNDERS
1991)

2- THORACIC SURGERY – PEARSON,
DESLAURIERS, GINSBERG E COLS.
(CHURCHILL AND LIVINGSTONE 1995)

3- SURGERY OF THE CHEST – SABINSTON
AND SPENCER (WB SAUNDERS 1995)

4- THORACIC ONCOLOGY – ROTH,
RUCKDESCHEL AND WEISENBURGER (WB
SAUNDERS 1995)

5- GENERAL THORACIC SURGERY –
SHIELDS (LIPPINCOTT WILLIAMS AND
WILKINS 2000)

6- CIRURGIA TORÁCICA – CLÍNICA BRA-
SILEIRA DE CIRURGIA – CBC – XIMENES NETO

E SAAD JÚNIOR (ATHENEU 1997)
7- ATLAS OF GENERAL THORACIC

SURGERY – RAVITCH AND STEICHEN (WB
SAUNDERS1988)

8- ADVANCED THERAPY IN THORACIC
SURGERY – FRANCO AND PUTNAN (BC
DECKER 1998)

9- DIAGNOSIS AND TREATMENT OF
LUNG CANCER: An Evidence-Based Guide
for the Practicing Clinician– DETTERBECK,
RIVERA E COLS. (WB SAUNDERS 2001)

10- PLEURAL DISEASES – LIGHT
(WILLIAMS AND WILKINS 1995)

Dr. José Antônio Figueiredo Pinto -
Presidente

Dr. Rui Haddad - Secretário

n o t a s

No próximo dia 23 de agosto será inaugurada a nova sede da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Localizada
no mesmo prédio da atual sede, no Edifício Talento, em Brasília,
a nova sede incluirá a Sala Doutor Mario Rigatto, em homena-
gem ao primeiro presidente da SBPT e competente pneumologista
ligado à área de tabagismo que faleceu recentemente.

Nova Sede

A anuidade da SBPT de 2002 vence
dia 30 de abril. Os sócios que não recebe-
rem o boleto bancário até o próximo dia
15 devem entrar em contato com a Secre-
taria da Sociedade (0800.616218) para
recadastrar o endereço. O valor da anui-
dade é R$ 190,00.

A Sociedade informa que o Manual
de Pneumologia só será enviado para os
sócios que tiverem quitado a anuidade.

A SBPT está organizando o Arquivo Nacional da
Pneumologia e Tuberculose no Brasil.Os sócios que
tiverem documentos, objetos, fotos, móveis que
contem a história da pneumologia no Brasil podem
entrar em contato com a Sociedade para fazer a do-
ação. A idéia é resgatar a memória da especialida-
de. O telefone para contato é o 0800.616218

Memória

A SBPT enviou o seu novo Livro dos Sócios (2000-
2002), com informações atualizadas sobre o que é a
SBPT, e com os nomes e endereços de todos os mem-
bros de nossa Sociedade. “É uma obra inédita para
uma Sociedade de Especialidade” (palavras de asso-
ciados e especialistas de outras áreas).

Livro dos Sócios
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Fundada Sociedade Centro-Oeste
de Cirurgia Torácica

Será realizada no dia 13 de abril, sábado, no Auditório Oromar – AMMG, a I Jornada – Pneumonia Comunitária
e Rinossinusite. O evento faz parte do calendário 2002 das Jornadas Mineiras de Pneumologia. As atividades come-
çam às 8 horas e após a abertura, a cargo do presidente da SMPCT, dr. Luiz Fernando F. Pereira, o primeiro tema a ser
discutido é a Rinossinusite. O coordenador será Claudinei Leôncio Beraldo – Pouso Alegre. As próximas jornadas
acontecem nos dias 8 de junho, com o tema: Asma, e 10 de agosto com Atualização em Pneumonia.

Jornada Mineira de Pneumologia

O encontro que resultou na fundação da Sociedade ocorreu no  dia 9 de março,
durante o PEC/Goiânia, e contou com a presença de 22 cirurgiões do Centro-Oeste
e  regiões vizinhas. O tema já havia sido discutido durante o XXII Congresso
Brasileiro de Cirurgia Torácica, na cidade de Gramado. A oportunidade surgiu com
a realização do PEC, que teve como uns dos palestrantes o dr. José Antônio de Figueiredo Pinto (Presidente da SBCT). Um
jantar, organizado por iniciativa dos drs. Manoel Ximenes, Albino Alegro Oliveira e Nuno Ferreira, celebrou “oficiosa-
mente” a fundação da Sociedade. Na ocasião, ficou determinado que a oficialização da fundação da Sociedade Centro
Oeste de Cirurgia Torácica (SCOCT) devia acontecer o mais breve possível.

Após comunicação com os 22 membros presentes ao primeiro encontro e com outros especialistas do Centro-Oeste e
regiões vizinhas, a reunião foi marcada para o dia da PEC. Ela foi coordenada pelo dr. José Antônio Figueiredo Pinto e
contou com a participação de representantes do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás e São José do Rio Preto
num total de 16 cirurgiões. Após debatido e aprovado o estatuto, a primeira Diretoria foi composta da seguinte forma;
Presidente: dr. Albino Alegro Oliveira (Goiânia); Secretário: Dr. Kleber Nogueira Campos (DF); Tesoureiro: dr. Aldemir
Billacchi.

Curso de Atualização em Tuberculose no RS
A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do RS- SPTRS está promovendo nos dias 26 e 27 de abril no Anfiteatro Irmão José
Otão, Hospital São Lucas PUCRS, em Porto Alegre, o Curso de Atualização em Tuberculose.

Com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica PUCRS, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia- SBPT, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde SES/RS, o Curso é direcionado para médicos da
rede pública de saúde, pneumologistas, médicos residentes, alunos dos programas de pós-graduação em Clínica Médica na
UFRGS e PUCRS, e estudantes de medicina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do Curso. As atividades no
dia 26 começam às 15 horas e a primeira conferência será com o dr. Miguel Ayub Hijjar (RJ) sobre o “Panorama Mundial e
Brasileiro da Tuberculose”. O presidente da SBPT, dr. Luiz Carlos Correa da Silva, participa no segundo dia do painel “Como
ajudar o programa estadual de controle da tuberculose”, com o tema “No que as Sociedade podem ajudar?”.



12

b
o
le

t
im

 S
BP

T

a g e n d a  2 0 0 2

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

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

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 (ERS)
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

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 Ci-
rurgia Torácica
Informações: 92.233.7000
e-mail: belfortt@internext.com.br

I Conferência QTROP-FAP
 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 Evan-
gélico de Curitiba e Faculdade Evangé-
lica  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

n a c i o n a i s
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