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Celebrações – Mutirão da Espirometria
Para celebrar o Dia do Pneumologista (2 de junho) e o dia
Mundial sem Tabaco (31 de maio), a SPPT realizou o Mutirão da
Espirometria. O objetivo foi divulgar informações e prestar
assistência à população. O grande evento foi realizado
pela Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT)
no dia 5 de junho entre 8h às 17h no vão entre a intersecção
do metrô Brás com a CPTM.
A Ação contou com três estações distintas: uma voltada para
o tabagismo, outra para doenças respiratórias e a última para a
espirometria. A estação de tabagismo forneceu orientações sobre
doenças relacionadas ao tabaco; cálculo individual do gasto
total com a compra de cigarro desde o início do consumo;
questionário de avaliação da dependência à nicotina e dos
sintomas respiratórios. Na estação voltada para as doenças
respiratórias foram passadas explicações sobre as principais
doenças respiratórias e seus sintomas, além de distribuição de
material informativo. Por fim, na estação de espirometria, foram
realizados questionários de sintomas respiratórios e realizadas as
espirometrias.
Abordarmos mais de 600 pessoas e realizamos cerca de 450
espirometrias. Tivemos a oportunidade de ter contato muito próximo
com a população e notamos a escassez de locais que realizam o
exame na Grande São Paulo. Diversas pessoas nos procuraram
com pedidos de espirometria, muitos deles antigos e relataram a
dificuldade para conseguir realizar o exame. Portanto, conseguimos
realizar uma excelente promoção de saúde para diversos pacientes
e oferecer a espirometria para aqueles que tinham indicação de
realizá-la.

Contamos com a participação dos diretores da SPPT, membros
do Departamento de Fisioterapia da SPPT, preceptores e residentes
de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina/Unifesp,
Universidade de São Paulo (USP)/Instituto do Coração (INCOR),
Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) e Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), alunos da Liga de Asma da USP/
INCOR e fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia.
Além do mais, tivemos apoio institucional das empresas Ambriex,
Formedical, Proarlife e Dynamic Health que forneceram os
espirômetros, impressoras e contribuíram para a logística do nosso
Evento.
A todos, muito obrigado pelo apoio e participação. Certamente,
conseguimos realizar uma excelente ação para a população e
fortalecemos nossa especialidade.

ACONTECEU

Curso Metodologia Aplicada (MECAP)
Nos dias 8 e 15 de junho foi realizado o segundo Curso de
Metodologia Científica Aplicada a Pneumologia (MECAP). O curso
foi coordenado pelos colegas Frederico Leon Arrabal Fernandes e
Suzana Erico Tanni Minamoto, Diretores da Comissão de Ensino e
da Subcomissão de Epidemiologia da SPPT, respectivamente. Este
curso tem os objetivos de oferecer base teórica e aplicação prática
de metodologia científica e bioestatística. Por meio dos
questionários respondidos pelos participantes, obtivemos retorno
muito positivo. A qualidade do conteúdo apresentado foi
caracterizado como ótimo ou bom pela maioria dos participantes.
Em uma época de acesso fácil ao conhecimento médico, a
capacidade de interpretar a evidência científica tem cada vez mais
aplicação na prática clinica. Os participantes do curso foram
instrumentalizados para ler criticamente artigos científicos e a
formular seus próprio projetos. A SPPT agora organiza um novo
curso nos mesmos moldes a se realizar em Botucatu. Devido o

Jornada de Pneumologia
em Ribeirão Preto

No dia 08 de junho de 2013 a SPPT realizou a Jornada de
Pneumologia em Ribeirão Preto abordando temas sobre asma,
hipertensão pulmonar, infecções pulmonares em crianças,
videotoracoscopia e radiologia torácica. A jornada contou com a
participação de 40 médicos pneumologistas, estudantes de
medicina e fisioterapeutas que discutiram, ativamente, com os 6
professores palestrantes as atualizações na área da pneumologia.
Ana Carla Sousa de Araujo | Presidente da Regional Ribeirão Preto

sucesso, necessidade de atualizações nesta área e pela escassez
de cursos com estas características, a tendência é que o curso
continue nos próximos anos com novos assuntos e debates.

Jornada da Regional de
São José de Rio Preto

Consolidando sua tradição, agora no seu 11º ano, a
Regional de São José do Rio Preto da SPPT realizou,
na manhã do dia 17 de agosto de 2013, em Barretos,
sua reunião mensal de agosto, com status de Jornada
de Pneumologia.

EDUCAÇÃO
ACONTECEU
CONTINUADA

Pizzas Cirúrgicas
Nos dias 9 de maio, 6 de junho,
4 de julho e 1 de agosto de
2013 aconteceram as
tradicionais Pizzas Cirúrgicas.
Como sempre, as reuniões das
Pizzas Cirúrgicas têm um
grande número de participantes
e são muito disputadas. Nestas
últimas quatro edições
mantivemos a transmissão via
internet com participação ativa
dos demais colegas
internautas. Isto tem
proporcionado, de forma
crescente, a maior participação
e integração dos colegas que
não conseguem comparecer a
cidade de São Paulo. Nossa
intenção é de manter esta
prática e procurar ampliar cada
vez mais os participantes.

Dia 9 de maio

Dia 6 de junho

Dia 4 de julho

Dia 1 de agosto

Pizzas Clínicas
Nos dias 18 de julho e 15 de agosto de 2013 foram realizadas as tradicionais Reuniões de Pizza Clínica. No
mês de Julho os serviços responsáveis pela apresentação dos casos clínicos foram a Unicamp e Santa
Casa de São Paulo. No mês de agosto foi a vez dos grupos da Faculdade de Medicina do ABC e do
Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE). Em ambas as reuniões as discussões foram muito ricas e
produtivas. Na última reunião, contamos com a participação da Dra. Nafice Costa Araujo, colega
Reumatologista do HSPE, que abrilhantou a discussão.

Dia 18 de julho

Dia 15 de agosto

EDUCAÇÃO CONTINUADA

