
Sociedade de Pneumologia e Tisiologia 
do Estado do Rio de janeiro 

PEQUENA REVISÃO HISTÓRICA E SUA RELAÇÃO COM A SOPTERJ 

SOPTERJCRIAÇÃO DA

 O atual Estado do Rio de Janeiro foi criado em 15 de março de 1975 por decreto 
presidencial que fundiu o antigo Estado da Guanabara com o antigo Estado do Rio de 
Janeiro. A Guanabara por sua vez foi um pequeno estado, de 1960 a 1975, correspondendo a 
área da CIDADE do Rio de Janeiro.

 Anteriormente à fusão, de 1891 a 1960, essa área correspondia ao Distrito Federal, 
capital do Brasil, passando a denominar-se Estado da Guanabara, quando   a capital foi 
transferida para a recém-criada cidade de BRASILIA, atual capital do Brasil.

 À época da fusão dos 2 estados e criação do atual Estado do Rio de Janeiro, haviam 2 
sociedades de pneumologia, cada uma delas representado um dos estados, Guanabara e Rio de 
Janeiro. As Sociedades eram independentes com Diretorias e Programações próprias e 
consequentemente com grupos de associados autônomos.

- No Estado da Guanabara existia a Sociedade Brasileira de Tisiologia e Doenças Torácicas que 
depois passou a denominar-se Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro 
(SPT-RJ)

- No antigo Estado do Rio havia a Sociedade Fluminense de Tisiologia e Pneumologia (SFTP).

 Vale lembrar que foi criado em nosso estado, ainda a época Distrito Federal a Sociedade 
Brasileira de Tuberculose que depois passou a chamar-se Sociedade Brasileira de Pneumologia. 
Em 1978 essa sociedade fundiu-se com a Fundação da Federação Brasileira de Tuberculose e 
Doenças Respiratórias, sendo criada como decorrência dessa fusão a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

 Embora a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro (SPT-RJ) fosse a 
regional da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) a Sociedade Fluminense de 
Tisiologia e Pneumologia (SFTP) tinha atividade muito profícua e agregava um signi�cativo 
número de pneumologista e cirurgiões de tórax das regiões do antigo Estado do Rio tais como, 
Niterói, Região dos Lagos, Norte Fluminense, Sul Fluminense e Região Serrana.



INÍCIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA SOPTERJ

 Em Assembleia Geral Ordinária da Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro (SPT-RJ) realizada 
em 27 de novembro de 1989, convocada para Eleição da Diretoria para o biênio 1990- 1991 foi 
apresentado o programa da chapa que se candidatava. Em nome desta chapa falou o candidato a 
primeiro secretário, Carlos Alberto de Barros Franco. Nessa apresentação houve grande ênfase da 
importância de união de todos os pro�ssionais com interesse nas doenças respiratórias em uma única 
Sociedade. Como primeiro passo para atingir esse objetivo foi feita a sugestão, num primeiro momento, 
da modi�cação do estatuto da atual SPT-RJ, criando vice-presidências representativas das principais 
regiões do Estado do Rio de Janeiro.

 A chapa inscrita foi eleita por aclamação para o biênio 1990-1991 e aprovada a modi�cação de 
estatuto com a criação das vice-presidências regionais. 

 Com essa modi�cação estatutária a composição da nova diretoria da SPT-RJ passou a ter a 
seguinte composição:

- Ficou decidido que os nomes 
para as Vice-presidências 
regionais seriam de�nidos 
posteriormente pela diretoria 
eleita de comum acordo com a 
diretoria da SFTP.

Presidente: João Carlos Correa
1º Vice-Presidente: Margareth Dalcolmo
2º Vice-Presidente: Sergio Magarão
1) Vice-Presidência da capital e baixada �uminense
2) Vice-Presidência de Niterói, São Gonçalo e Lagos
3) Vice-Presidência da Região Serrana
4) Vice-Presidência da Região Norte Fluminense
5)  Vice-Presidência da Região Sul Fluminense
Secretário Geral: Carlos Alberto de Barros Franco
1º Secretario: Luis Augusto Vianna
1º Tesoureiro: Carlos Alberto Guimarâes
2º Tesoureiro: Aparecida Souza Paiva
Secretario para Assuntos Cientí�cos: José Manoel Jansen
Secretario de Divulgação: Alfredo Lemle
Presidente do Conselho Deliberativo: Gerson Pomp
Conselho Fiscal: 
Mauro Zamboni – Antônio Monteiro Chibante – Rogerio Bartholo 



GESTÕES DA NOVA DIRETORIA 1990-1991
PARA CRIAÇÃO DA NOVA SOCIEDADE RESULTANTE 
DA FUSÃO DAS DUAS EXISTENTES: 

 Desde o inicio dessa gestão, sem se descuidar dos outros assuntos de importância como, registro 
da SPT-RJ, criação da revista Pulmão RJ, informatização, aumentar o número de associados, programar o 
Congresso Estadual de pneumologia e outros, houve um trabalho permanente para preparar o Estado 
para um Sociedade única de Pneumologia e Cirurgia de Tórax única.

 Em Assembleia de 24 de janeiro de 1990 foram indicados os nomes de Carlos Alberto de Barros 
Franco e Margareth Dalcolmo para representar a SPT-RJ junto aos membros da SFTP para a escolha de 
nomes para ocupar as vice-presidências regionais recém-criadas.

Esse trabalho feito através de visitas aos principais líderes das diversas regiões do Estado e da SFTP 
resultou na indicação dos nomes abaixo que foram aprovados em região extraordinária da SPT-RJ de 19 
de abril 1990 e enviados ao Presidente do Conselho Deliberativo:

Essa nova constituição da Diretoria da SPT-RJ com nomes de grande liderança em suas respectivas 
regiões e também na Sociedade Fluminense de Tisiologia e Pneumologia, aproximou os pneumologistas 
e cirurgiões de tórax de todo o Estado, deu maior dinamismo as atividades cienti�cas e criou laços de 
amizade entre os colegas de ambas as sociedades. Tais fatos demonstraram que a criação de uma 
Sociedade única com representatividade das varias regiões do Estado era viável e o caminho a ser 
seguido.

 Em reunião da SPT-RJ realizada em 13 de julho 1990 por ocasião da escolha do presidente do 3º 
Congresso de pneumologia do Rio de Janeiro a ser realizado de 18 a 21 de novembro de 1991 foi 
ressaltada a necessidade do Presidente do Congresso dar novos passos para a concretização da fusão 
entre as sociedades. Foram aprovados para serem enviados a assembleia geral os nomes de Carlos 
Alberto de Barros Franco e Paulo Cesar de Oliveira, respectivamente para presidente e vice-presidente 
desse Congresso.

1)    Vice-Presidente da Capital e Baixada Fluminense: Sergio Magarão
2)    Vice-Presidência de Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos: Luiz Felipe Júdice
3)    Vice Presidência da Região Serrana: Thiers Marques Monteiro Filho
4)    Vice Presidente da Região Norte Fluminense: Luiz Carlos Sell
5)    Vice Presidente da Região Sul Fluminense: Pedro Cezar Fagundes



INSTALAÇÃO DA SOPTERJ E SUA PRIMEIRA DIRETORIA

 Em reunião da SPT-RJ em 17 de janeiro de 1990 foi criada uma comissão constituída por João 
Carlos Correa, Carlos Alberto de Barros Franco e José Manoel Jansen  e em reunião em 18 de outubro de 
1991, ocorrida e na cidade de Teresópolis criada a comissão de representantes da SFTP constituída por 
Thiers Marques Monteiro Filho, Paulo Cesar de Oliveira, Luiz Carlos Sell  e Luis Paulo Verbicário. Essa 
comissão conjunta tinha a tarefa de implementar as providências necessárias para a fusão das duas 
sociedades, incluindo seu novo estatuto.

 Em Assembleia geral ordinária da SPT-RJ de 27 de setembro 1991 encerrou-se o mandato da 
diretoria do biênio 1989-1990 sendo indicada uma diretoria provisória com 4 membros para juntamente 
com os 4 membros da diretoria provisória da SFPT eleitos em Assembleia da SFP de 26 de setembro de 
1991, redigirem em conjunto o estatuto na nova Sociedade e convocarem Assembleia Geral em 
Novembro de 1991. Essa Assembleia teria a responsabilidade de aprovar o Estatudo, eleger e dar posse a 
primeira diretoria da Nova Sociedade. Eleitos para a diretoria de transição com os compromissos acima 
pela SPT-RJ: 

Sergio Luis Magarão, Carlos Alberto de Barros Franco, Margareth Dalcolmo e José Manoel Jansen

e pela SFTP : 

Thiers Marques Monteiro Filho, Paulo Cesar de Oliveira, Luiz Carlos Sell.

 Em 8 de novembro de 1991 ocorreu �nalmente a Assembleia Geral para fundação da nova 
Sociedade resultante da fusão entre a SPT-RJ e a SFTP. A nova sociedade que passou a denominar-se 
Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro (SOPTERJ), aprovado seu   estatuto e 
eleita sua primeira diretoria para o biênio 1991/1993 com a seguinte composição:

Presidente: Carlos Alberto de Barros Franco
Vice-presidente: Paulo Cesar de Oliveira 
Vices-presidentes regionais:
Vice-presidente da Capital: Margareth Dalcolmo
Vice-presidente de Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos: Luiz Paulo Verbicário
Vice-presidente da Região Serrana: Thiers Marques Monteiro Filho
Vice-presidente da Região Norte Fluminense: Luiz Carlos Sell 
Vice- presidente da Região Sul Fluminense: Jaime Veras Correa
Secretário Geral: Luiz Augusto Vianna
2º Secretario: Hermengarda Patricia de Mello Santoro
Diretor Tesoureiro: Mauro Zamboni
Secretário de Assuntos Cientí�cos: José Manoel Jansen
Secretário de Divulgação: Alfred Lemle 
Presidente do Conselho Deliberativo: Sergio Luiz Magarão
Membros do Conselho Fiscal: Luiz Felipe Júdice – Alexandre Pinto Cardoso – José Roberto Zimmerman



MENSAGEM FINAL

ANEXOS

 A criação da SOPTERJ foi resultado de um projeto de muitos colegas que tinham como objetivo 
criar uma Sociedade de Pneumologia que unisse todos os pro�ssionais das áreas de doenças respiratórias 
sob um mesmo teto, estimulando maior congraçamento, troca de conhecimentos e fortalecimento da 
Pneumologia e Cirurgia de Tórax em todas a regiões de nosso Estado.

 Observando os dias de hoje com o crescimento da SOPTERJ e da sua importância no território 
nacional acredito que esses objetivos foram alcançados. Parabéns a todos que tem trabalhado desde a 
sua criação até os dias de hoje ou como associados ou como membros das várias Diretorias para que os 
objetivos traçados desde a fundação da SOPTERJ pudessem ser alcançados. 

Congratulações a atual diretoria na pessoa de seu presidente Rogerio Ru�no pela iniciativa de 
homenagear a SOPTERJ levando ao conhecimento de seu corpo social o início de sua criação.

Primeira comunicação aos 
Pneumologistas do Estado sobre a 
criação da SOPTERJ e a composição 
da primeira diretoria



Primeira comunicação da diretoria da SOPTERJ com seus sócios



Comunicação sobre o 3º Congresso 
de Pneumologia e Tisiologia do Rio 
de Janeiro na revista da SOPTERJ – 
Pulmão RJ

Foto da mesa diretora 
do lll Congresso de 
Pneumologia e 
Tisiologia do Rio de 
Janeiro já na gestão    
da SOPTERJ



Foto durante evento da recém-criada SOPTERJ sobre Tuberculose homenageando ícones da 
Pneumologia e Tisiologia 

- Da esquerda para a direita: Representante do Prof. José Silveira, Profs. Raphael de Paula 
Souza, Newton Bethlem, José Rosemberg e Jayme Santos Neves. 

Também na foto as Sras. Paula Souza, Santos Neves e representando a SOPTERJ,     
Margareth Dalcolmo, secretaria geral e Barros Franco, presidente.


