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25 de abril

Dia de advertência aos planos de saúde
A Associação Paulista de Medicina
(APM), Cremesp, SPPT e demais
Sociedades de Especialidade trabalham
para organizar ato a ser realizado em 25 de
abril como advertência aos planos de
saúde. No período da manhã, os
manifestantes farão passeata na Avenida
Paulista, na capital. O ponto de encontro
será na Associação Médica Brasileira (São
Carlos do Pinhal, 324), e o encerramento
no Conjunto Nacional. Lá, após o meiodia, está prevista orientação à população,
em caráter preventivo.
A pauta de reivindicações da classe
médica inclui cinco pontos. O primeiro
deles é o reajuste de honorários, com o
objetivo de recuperar as perdas
financeiras dos últimos anos, de forma a
contemplar todos os procedimentos, e

não apenas as consultas.
Em relação aos contratos entre
prestadores de serviço e operadoras, os
médicos pleiteiam a inserção de critério de
reajuste com índice ou conjunto de índices
definido e periodicidade no máximo de 12
meses, assim como regras de
credenciamento, descredenciamento e
glosas. A classe também exige garantias
que impeçam a interferência das empresas
na relação médico-paciente.
Outro destaque é a hierarquização. Os
médicos defendem a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) como referência para
o processo a ser instituído por Resolução
Normativa da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). A partir de então, o
percentual de reajuste será o mesmo para

as consultas e todos os procedimentos,
sem distorções na valoração.
Por fim, a classe apoia projetos de lei
sobre reajuste dos honorários médicos
(PL 6964/10 – tramita na Câmara e PL 380/
00 – tramita no Senado) e sobre a CBHPM
como referência na saúde suplementar
(PLC 39/07 – tramita no Senado),
acreditando que o aprimoramento da
legislação pode contribuir para avanços
no setor.
A próxima reunião de organização do
movimento paulista está agendada para
09 de abril. Até lá, a comissão com
representantes das diversas entidades
continuará cuidando dos preparativos
para a realização do ato. Estão ocorrendo
também novas negociações com as
operadoras e seguradoras.

24 de março

Dia Mundial de Combate à Tuberculose
No dia 24 de março, foi comemorado o
Dia Mundial de Combate à Tuberculose.
Mais uma vez, no Brasil, a data servirá
para fazer novo alerta para a grave
situação do país no panorama mundial da
doença. Para se ter uma ideia, segundo a
Organização Mundial de Saúde, o Brasil
é o 18º país em número de casos
absolutos de tuberculose e ocupa o 108º
lugar no ranking mundial em incidência
(quantidade de casos novos por cada 100
mil habitantes). São aproximadamente 800
mil novas ocorrências anuais.
Para a Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT), ainda é
grande a dificuldade em lidar com a
doença, razão para sua alta incidência.
“O maior desafio é o diagnóstico
precoce da doença. Quanto mais cedo é
diagnosticada a tuberculose, os pulmões
sofrem menos lesões e menor será a

transmissão. Mas isto somente é possível
com campanhas educativas para a
população, que ainda são escassas no
Brasil”, explica dr. Jorge Barros Afiune,
presidente da sub-comissão de Tuberculose
da SPPT.
Em 2009, cerca de cinco mil pessoas
morreram no Brasil por conta da
tuberculose. Para 2010, a estimativa da

OMS era de 8,8 milhões de novos casos
em todo o mundo, com 1,1 milhão de
mortes pela doença. De acordo com dr.
Afiune, estas taxas ainda são altas por
que há condicionantes sociais
importantes, ainda não equacionados,
como desnutrição e sub habitação,
além de falta de acesso ao sistema de
saúde.

ACONTECEU

14o. Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
Com a adesão de 862 participantes, o
14o. Congresso Paulista de Pneumologia e
Tisiologia foi considerado um sucesso pela
comissão organizadora.
Além do número expressivo de
participantes, o evento contou com 270
expositores, 195 palestrantes, além de 80
pessoas no staff e organização. Vinte e um
estados brasileiros e 2 países estiveram
representados pelos especialistas da área.
Durante o congresso aconteceu o
lançamento do livro de Atualização em
Pneumologia. Neste ano a Função
Pulmonar, a Hipertensão Pulmonar, a
Oncologia Torácica e a Fisioterapia
Respiratória foram os temas escolhidos
para oferecer as informações atualizadas
ao leitor.

Abertura feita pela presidente Jaquelina Sonoe Ota

Coquetel de abertura: confraternização entre os participantes

Inscrições puderam ser feitas no local

Visita aos Estandes

Uma das aulas do Congresso
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AGENDE-SE

ABRIL
08
11
05
19 a 21

Lançamento do Livro de Atualização em Pneumologia

21
24

Páscoa
Reunião Diretória
Pizza Cirúrgica
XIII Curso Nacional de Atualização
em Pneumologia - SBPT
Tiradentes
Aula Departamento de Fisioterapia
Respiratória

MAIO
01
03
03
08

Exposição dos Trabalhos: 160 foram aceitos.

Dia do Trabalho
Dia Mundial da Asma
Pizza Cirúrgica
X Congresso Paulista de Medicina
do Sono
09
Reunião Diretória
10
Pizza Clínica
13
dia das mães
18 a 23 ATS
22 e 23 Jornada Paulista - Regional Marília
29
Campanha Tabagismo
29
Aula Departamento de Fisioterapia
Respiratória
31
Dia Mundial sem Tabaco

JUNHO
02
02

Dia do Pneumologista
Jornada Paulista - Regional
Campinas
07
Corpus Christi
13
Reunião Diretória
14
Pizza Cirúrgica
16
Jornada Paulista de Câncer
21
Dia Nacional da Asma
26
Aula Departamento de Fisioterapia
Respiratória
27
Dia Mundial da Espirometria
28 a 30 Encontro Nacional de Infecções
Respiratórias e Tuberculose SBPT
Membros da diretoria e funcionários: responsáveis pelo sucesso do evento

ACONTECEU
Pizzas Clínica e Cirúrgica

Pizza Cirurgica | Dia 01 de março de 2012

Pizza Clínica | Dia 29 de março de 2012

Jornada Paulista de Doenças Intersticiais
De olho na atualização dos pneumologistas
de diversas especialidades, a SPPT realizou no
dia 7 de março, no Novotel Jaraguá em São
Paulo, a Jornada de Doenças Intersticiais
voltada para a Fibrose Pulmonar Idiopática. A
jornada que contou com 139 participantes, teve
por objetivo trazer o que há de mais novo na
área quanto ao diagnóstico, conceitos
fisiopatogênicos e manejo terapêutico. Na
oportunidade, os profissionais discutiram,
através de casos clínicos, a FPI como ela se
apresenta no dia a dia dos consultórios.

Pneumologia - Atualização e Reciclagem | 9º edição
O associado que não retirou, durante o congresso, o seu
exemplar do livro Pneumologia - Atualização e Reciclagem 9a. edição e queira recebê-lo, a secretaria da SPPT solicita
que seja feito um depósito no valor de R$ 30,00 (nominal a
SPPT - Itaú Ag. 8098 - C/C 07.195-7) e que o comprovante
seja enviado via fax: (11) 50803727 ou e-mail:
newsletter@sppt.org.br, para que o exemplar possa ser

enviado via sedex. O livro também poderá ser retirado na
sede da SPPT – Rua Machado Bittencout, 205, Conj 83, 8º
andar, em horário comercial.
A 9a. edição é composta por 4 volumes: Função Pulmonar,
Hipertensão Pulmonar, Fisioterapia Respiratória, Oncologia
Torácica e é importante lembrar, que o livro será entregue
para sócios quites com as anuidades 2010 e 2011.

