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Regional Campinas realiza ação
no Dia Nacional de Combate ao Fumo
No dia 23 de agosto a Regional de
Campinas da SPPT realizou uma ação
que fez parte da comemoração do Dia
Nacional de Combate ao Fumo. A
ação foi educativa e de alerta a
população dos malefícios do cigarro.
Além das orientações sobre cessação
do tabagismo e distribuição de
panfletos educativos, foram realizadas
85 provas de função pulmonar. A
Campanha contou com a colaboração
de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e alunos, totalizando 11
profissionais. A ação foi realizada na
Rodoviária de Campinas e teve a
duração de três horas.
A campanha contou com o apoio
do Laboratório Boehringer Ingelheim.

ACONTECEU
Jornada de Pneumologia de Barretos
Dia 18 de agosto
Jornada Paulista da Regional Ribeirão Preto
Dia 11 de agosto

Pizza Cirúrgica
Dia 05 de julho
Pizza Cirúrgica
Dia 02 de agosto

Pizza Cirúrgica
Dia 13 de setembro

Pizza Clínica
Dia 16 de agosto

EDUCAÇÃOACONTECEU
CONTINUADA

MECAP - Metodologia Científica Aplicada a Pneumologia

Entre os meses de Julho e outubro deste ano foi realizado o Primeiro
Curso de Metodologia Científica Aplicada a Pneumologia (SPPT). O
curso ocorreu em quatro finais de semana, nos dias 28/07, 25/08, 29/
09 e 06/10. 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 primeiro curso teve os objetivos de oferecer base teórica e
aplicação prática de metodologia científica e bioestatística. Assim
sendo, foram limitadas as inscrições para podermos alcançar estes
objetivos. No total, 13 palestrantes com alta experiência na área
ministraram as aulas do curso.

Por meio dos questionários respondidos pelos 67 participantes,
obtivemos retorno muito positivo. A qualidade do conteúdo
apresentado foi caracterizado como ótimo ou bom por 96% dos
participantes.
A opinião entre os participantes e professores curso, bem como
entre os membros da diretoria da SPPT é unânime: o curso foi um
sucesso. Isso nos motivará a programar um próximo curso de
Metodologia Científica e esperamos ter sucesso ainda maior.
Não podemos deixar de destacar o apoio e a parceria realizada
com a Novartis que foram fundamentais para a realização e o
sucesso do curso.

Curso de Capacitação em Tabagismo

Nos dias 15 e 22 de setembro, a SPPT organizou um curso teórico
e com discussão de temas práticos sobre a Cessação do Tabagismo.
O curso foi composto de quatro módulos – Políticas de Controle do
Tabagismo; Dependência nicotínica e testes para avaliação do
tabagista; Doenças atribuídas ao tabagismo e tratamento
farmacológico e não farmacológico; e Tratamento do tabagismo em
situações especiais. As aulas foram ministradas por mais de trinta
renomados palestrantes da área, vindos de todo Brasil.

Dentre os participantes, a maioria era pneumologista. Também
contamos com a presença de psicólogos, pediatras, fisioterapeutas,
enfermeiros e educadores físicos. No geral, o curso foi qualificado
como ótimo ou bom por 97% dos participantes e o nível técnico
como ótimo ou bom por 99%. Portanto, alcançamos nossos objetivos
durante a programação do curso. Em acréscimo, este sucesso também
foi alcançado entre os palestrantes que representaram as esferas
governamentais e já programamos maior parceria para ampliar o curso.

AGENDE-SE

01/10/2012
Programa de Complementação Especilizada - InCor - 2013
30/10/2012
Aula Departamento de Fisioterapia Respiratória
05/11/2012
MECOR 2012
08/11/2012
Pizza Cirúrgica SPPT
08/11/2012
IPTA Symposium - 1º Simpósio Brasileiro de Transplante
Pediátrico
09/11/2012
I Curso de Atualização em Hipertensão Pulmonar do HSPE
de São Paulo
23/11/2012
XIX Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica –
Hospital Israelita Albert Einstein
23/11/2012
I Seminário de Doenças Respiratórias Crônicas na Atenção
Primária da Região Metropolitana de São Paulo
27/11/2012
Aula Departamento de Fisioterapia Respiratória
14/11/2013
15º Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia

Pizza Cirúrgica transmitida por web-conferência
Data: 08/11/2012
A partir das 20h00.
Charles Pizza Grill - Rua José Maria Witaker, 1785 - São Paulo
Coordenação:
Ricardo Mingarini Terra, Roberto Gonçalves,
Daniele Cristina Cataneo
Serviço:
Serviço de Cirurgia Torácica do HSPE
Evento somente para sócios adimplentes da SPPT.
Informações: Suzi ou Wagner - 0800 171618

Nota de falecimento do
Professor Doutor Miguel Ignácio Tobar Acosta
A Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia recebeu
com profundo pesar a notícia do falecimento do Professor
Doutor Miguel Ignácio Tobar Acosta, que participou da
formação de gerações de médicos na Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) da Unicamp. Foi fundador, em 1965 do
Departamento de Medicina Preventiva e Social da FCMUnicamp, em um período de precária infra-estrutura e recursos
humanos, e dentro de um contexto político repressivo no país,

pouco favorável às atividades acadêmicas em geral. Inovador,
foi um dos criadores das atividades “extra-muros” para os
estudantes de medicina.
Exemplo de competência profissio-nal e integridade humana,
foi um grande tisiologista, na acepção mais pura do termo;
ensinou gerações de pneumologistas, não apenas com seu
conhecimento técnico, mas também com as suas características
delicadeza, grandeza e humanidade.

