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DIAMANTE PRATA

Para começar, organizamos o primeiro Webinar dessa comissão para 10/08, que contará com a presença de Marcelo Cypel, 
Maurício Sauressig, Pedro Reck e Tiago Machuca, trazendo grande experiência de seus respecvos centros em transplante, 
ECMO e covid-19.

Serão grandes desafios, mas unidos e apoiados pela SBCT, temos a certeza de lograr êxito ao final desta gestão.

Marcos Samano
Coordenador da Comissão

Edital nº 04/2021 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
O edital refere-se a processos selevos de nídel superior e nível fundamental.
Período de inscrições: 26/07/2021 até 23/08/2021
hp://portalfaurgs.com.br/concursos

Cirurgião Torácico para o cargo PS 29 - Médico (Cirurgia Transplante Cardiopulmonar) do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
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COMISSÃO DE TRANSPLANTE PULMONAR E ECMO DA SBCT

A Comissão de Transplante Pulmonar e ECMO da SBCT inicia seus trabalhos 
com grandes desafios pela frente, mas já agregando cirurgiões de norte a 
sul do Brasil. Há uma demanda reprimida de pacientes que necessitam de 
transplante pulmonar e há poucos centros capacitados, a maioria deles 
concentrada basicamente no sudeste e sul do país. Esmular novos cen-
tros, capacitando-os e esmulando o seu desenvolvimento é o objevo 
primário dessa comissão.

PPara tanto, idenficamos o fomento como o maior entrave tanto no setor 
público como no setor privado. Sendo assim, no financiamento público, 
buscaremos o incremento dos valores da tabela SUS para o transplante 
pulmonar, incluindo a ulização da ECMO. No setor privado, almejamos a 
inclusão do transplante pulmonar dentro do rol da ANS.

A criaA criação de um banco de dados nacional e a cooperação com nossos 
colegas do Departamento de Trasplante de Pulmón da ALAT também 
podem projetar nossos números no cenário internacional, ganhando des-
taque dentro da ISHLT (Internaonal Society for Heart and Lung Transplan-
taon).

EVENTOS PARCEIROS

PROCESSO SELETIVO

* Regras de divulgação: os eventos deverão ter na sua organização, pelo menos um membro tular da SBCT e serem aprovados pela diretoria da sociedade; no material 
de divulgação deverá constar o logo da sociedade como apoio. Os eventos e os assuntos neles discudos não refletem, necessariamente, a opinião da SBCT.

COMISSÃO DE CIRURGIA TORÁCICA PEDIÁTRICA DA SBCT

A diretoria execuva do biênio 2021-2023 da SBCT renovou suas comissões 
e departamentos. A Comissão de Cirurgia Torácica pediátrica é constuída 
de cirurgiões com experiência no manejo de patologias torácicas em 
crianças e adolescentes. Essa subespecialidade foi, por muitos anos, pouco 
valorizada pelos próprios cirurgiões torácicos, apesar de fazer parte de sua 
formação como especialista. Com o avanço da medicina fetal, novos méto-
dos diagnóscos, melhorias em suporte venlatório e no tratamento inten-
sivo pediátrico, houve aumento da demanda de casos complexos pediátri-
cos o que certamente exigiu um manejo mais especializado também. Isto 
refleu diretamente no aumento de condições que carecem da atuação de 
cirurgiões torácicos treinados para o manejo de pacientes pediátricos, nas 
diferentes faixas etárias.

A comissão de cirurgia torácica pediátrica atuará no auxílio à formação de cirurgiões torácicos interessados nessa subespe-
cialidade, oferecendo cursos prácos presenciais, à distância, na criação de um manual de cirurgia torácica pediátrica e na 
promoção de discussões muldisciplinares. Vamos também trabalhar em conjunto com as sociedades de especialidades 
afins, para juntos promovermos a educação em cirurgia pediátrica. 

Por úlmo, no site da SBCT vamos publicar material de educação para médicos e para a população leiga.

Crisano Andrade
Coordenador da Comissão
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A edição novinha do Jornal da SBCT espera por 
vocês! Como capa, temos a apresentação da nova 
diretoria biênio 2021-2023 com um agradecimento 
aos membros da diretoria anterior. Temos também 
um argo sobre medicina baseada em evidências, a 
repercussão do Tórax 2021, a agenda de eventos 
oficiais e como tema da crônica de JJ Camargo um 
relrelato da medicina narrava. Confira essas e outras 
nocias na publicação disponível no site. 

Boa leitura!

NOVA EDIÇÃO DO JORNAL SBCT

ACONTECEU

No dia 13 de julho foi realizado o 1º Webinar do programa EAD em Cirurgia 
Torácica Pediátrica, em que abordados temas controversos da cirurgia 
pediátrica que são de grande interesse dos especialistas que cuidam de paci-
entes de 0 a 14 anos, principalmente. O evento contou com a presença não 
só de cirurgiões torácicos, mas também de cirurgiões pediátricos, otorrinolar-
ingologistas e pneumopediatras. Tivemos uma grande audiência e muita 
interação entre parcipantes e palestrantes. Os temas discudos foram: 
neoplasias torácicas e seu manejo; cuidados e orientações em crianças 
traqueostomizadas; diagnósco e tratamento das estenoses traqueais 
adquiridas e a sempre controversa abordagem do empiema pleural. Como 
esperado, o tempo foi insuficiente para responder a todas as perguntas e 
ficamos com a sensação de “quero mais”.

“A nossa maior movação é dar destaque e muito valor à Cirurgia Torácica pediátrica pracada no Brasil. Queremos, em 
parceria com as especialidades irmãs, desenvolver projetos para que juntos possamos crescer e oferecer uma melhor 
medicina aos nossos pacientes. Tivemos uma grande audiência neste primeiro encontro e estamos muito movados a 
promover o conceito de inclusão, trabalhar em conjunto. Conclamo a presença e ava parcipação de todos no próximo 
webinar organizado pela Comissão de Transplante Pulmonar e ECMO e gostaria de lembrar que vem aí o ‘Encontro com O 
Professor’, mais um super evento parte do programa EAD da SBCT”, comemora D. Bonomi, Diretor Cienfico da SBCT.

AGENDA SBCT

10/08/21 – Transplante pulmonar e ECMO (coordenação: Comissão de Transplante 
Pulmonar e ECMO da SBCT)

19/08/21 – Encontro com O Professor (coordenação: Diretoria Cienfica SBCT)

Mais informações: www.sbct.org.br

CARO SÓCIO DA SBCT,

Imaginamos nosso newsleer mensal, ou simplesmente o nosso 
“News”, com um formato um pouco diferente e precisamos de 
vocês para colocarmos em práca esse projeto renovado: o 
informavo será dividido em sessões compostas por nocias 
curtas, tanto da própria SBCT como de informações cienficas.

AquiAqui será também um espaço dedicado à comunicação direta 
entre a SBCT e os seus associados para o tratamento de assuntos 
gerais de interesse de todos, ainda que não sejam necessaria-
mente de caráter cienfico.

Nessas primeiras edições do “News” serão apresentadas ainda 
as novas composições dos departamentos e comissões da SBCT, 
desde aqueles já previamente existentes até os recém-criados, 
bem como suas respecvas metas para o biênio 2021-2023.

AA divulgação da agenda de eventos previstos relacionados à 
nossa especialidade para cada mês que se inicia, assim como os 
destaques dos eventos ocorridos no mês anterior, serão uma 
parte fundamental do newsleer. Para que esta agenda funcione 
de maneira robusta, é importante que tenhamos acesso à pro-
gramação de eventos organizados pelos nossos sócios, em 
qualquer lugar do Brasil. Não importa se você julga o seu evento 
ggrande ou pequeno; todos nós queremos saber o que os nossos 
sócios estão organizando e parcipando e, se possível, estarmos 
juntos. Portanto, não se iniba: o “News” é seu e de todos os 
sócios! É extremamente importante que a comunicação seja 
feita à SBCT com a maior antecedência possível.

A parcipação de todos na divulgação das nocias que tocam à 
Cirurgia Torácica brasileira, certamente, fará com que a nossa 
especialidade se torne maior, dinâmica, integrada, plural e 
respeitada.

Contamos com você!

O “Nono Vicennho” é uma personagem que 
homenageia o seu mentor e inspirador o Prof. 
Vicente Forte. Os desenhos são feitos em Botu-
catu (SP) por Marcos Eduardo Aloise e as lem-
branças e criação das histórias são do Antônio 
José Maria Cataneo, João Aléssio Perfeito e 
Luís Carlos Losso.Fernando Vannucci e João Aléssio Perfeito

Comissão Editorial

FILHO!!! EU TAMBÉM 
VOU ESTAR NO NEWS, 
ME AGUARDEM....


