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No dia 18 de Outubro de 1978 nasceu a Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia. Nasceu, talvez não seja o verbo mais apropriado. Ela é, na realidade, o 

somatório da experiência, dos sucessos, das lutas e da grandeza alcançados pelas 

duas entidades que, em passado maior, congregaram os especialistas do pulmão de 

nossa terra: a Federação das Sociedades Brasileiras de Tuberculose e Doenças 

Respiratórias e a Sociedade Brasileira de Pneumologia.  

A fusão destes dois gigantes tornou-se um imperativo em nossa vida associativa. O 

ritmo crescente das conquistas científicas e a cada vez mais árdua competição pela 

excelência profissional tornavam clara a necessidade de uma instituição que reunisse 

os esforços de todos e pudesse, por mais e mais expressiva, dar-nos armas para 

chegar às vitórias buscadas.  

Não é fácil a fusão de duas Sociedades com história já escrita e com personalidade já 

definida. Há muito de voluntariosidade, de desprendimento, de abertura espiritual, para 

que se chegue a uma efetiva união. Os muitos meses, melhor ainda os anos, em que 

a idéia desde a fusão foi acalentada e trabalhada constituíram rico testemunho de até 

que ponto os pneumologistas e os tisiólogos do Brasil são capazes de renunciar a 

prendas individuais em favor de uma coletividade maior. Foi neste espírito que nos 

permitiu chegar a Sociedade que hoje a todos nós congrega: a Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia.  

Nossa nova Sociedade conserva o nome as palavras mais características de suas 

ancestrais: Pneumologia e Tisiologia. Adota a data de fundação da mais antiga. E o 

logotipo consagrado: a cruz de Lorena. A revista também manteve a tradição: chamar-

se-á Jornal de Pneumologia, guardando a nomenclatura do órgão de divulgação da 

Sociedade Brasileira de Pneumologia. A manutenção deste nome não só faz justiça à 

expressividade da revista como preserva sua antigüidade, fundamental para seu 

cadastramento em registros internacionais.  

Durante a gestão de sua primeira Diretoria, a nova Sociedade terá por sede a cidade 

de Porto Alegre. Seu endereço é Avenida Independência, 330, Conj. 203, Cx. Postal 

705, 90.000. Porto Alegre, RS. Seu fone (0512) 21-3508.  

Ao longo deste mandato caber-nos-á a honrosa tarefa de estruturar as bases da vida 

administrativa e científica da Sociedade. Estaremos estudando a localização da sede 

definitiva que deverá vigorar a partir do próximo biênio. Estaremos definindo as regras 

para concessão do Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia assim como o 

de Cirurgião Torácico. As linhas de ação pelas quais a Sociedade estimulará o ensino 

e a pesquisa no campo da Pneumologia. Finalmente, estaremos envidando esforços 

para assegurar o melhor padrão à prática da especialidade. 


