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Vem aí: XXXV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia

Saiba como foi o II Curso de Pneumologia na Graduação

Título de Especialista em Pneumologia 2010

Submissão de trabalhos para Prêmio Médico Residente vai até 31 de agosto

Certificação em Espirometria 

Pulmão Gigante percorre o país 
atraindo a imprensa e a população
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de 17.800 homens e 9.830 mulheres. Isso coloca o mal na 
lista de principais causas de mortes teoricamente evitáveis.

Portanto, as doenças respiratórias ficam sempre entre 
as principais causas de morte, sendo responsáveis por gran-
de parcela dos atendimentos ambulatoriais e em emergên-
cias em todo o país. 

Considerando esses aspectos da grande demanda, os 
jovens graduandos precisam receber mais informações so-
bre a nossa especialidade, ainda nas universidades, para 
que possam optar pela pneumologia.

Diante deste cenário, estamos canalizando nossa força 
na realização de ações junto aos estudantes de medicina, 
cujos objetivos são a valorização da especialidade e sua 
ampla divulgação. 

A segunda edição do Curso de Pneumologia na gradu-
ação, realizado recentemente em Porto Alegre, com cerca de 
400 inscritos, quase o dobro da edição anterior, demonstra 
o quanto é importante a disseminação de conhecimentos 
das doenças respiratórias para que este grupo de pessoas 
que busca saber mais sobre a pneumologia possa participar, 
já em sua formação, das ações da SBPT .

OXIMAX® (furoato de mometasona). INDICAÇÕES: indicado para o controle e na profilaxia da asma de qualquer intensidade, inclusive no tratamento dos pacientes asmáticos dependentes de corti-
costeróides inalatórios ou sistêmicos, e de pacientes asmáticos não-dependentes de corticosteróides, porém ina-dequadamente controlados com outros esquemas de tratamento. CONTRA-INDICAÇÕES: 
contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Durante os estudos clínicos, ocorreu o desenvolvimento de infecções 
localizadas de boca e faringe com Candida albicans. Poderá haver o desencadeamento de um episódio de broncoespasmo com aumento imediato de sibilos após a dose. É necessário cuidado especial com 
pacientes em processo de transição de corticosteróides sistemicamente ativos para OXIMAX. OXIMAX não é um broncodilatador e não é indicado para o alívio rápido do broncoespasmo ou de outros episódios 
agudos de asma. Durante esses episódios, os pacientes poderão precisar de terapia com corticosteróides orais. OXIMAX não deve ser utilizado durante a gravidez, nem por mães que estejam amamentando, 
a menos que o benefício justifique o risco potencial à mãe, ao feto ou ao bebê. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A co-administração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4, 
pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas mais comuns são cefaléia, rinite alérgica, faringite, infecção 
do trato respiratório superior, sinusite, candidíase oral, dismenorréia, dor músculo esquelética, dor lombar e dispepsia. POSOLOGIA: OXIMAX destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos. A 
dose inicial recomendada na terapia com OXIMAX para a maioria dos pacientes, independentemente de terem sido anteriormente tratados apenas com broncodilatadores ou corticosteróides inalatórios, é de 
400 μg uma vez por dia, aplicados com o dispositivo. Alguns pacientes podem ser mais adequadamente controlados com 400 μg administrados em duas doses diárias (200 μg duas vezes por dia). A redução 
da dose para 200 μg uma vez por dia pode ser uma alternativa para a manutenção eficiente em alguns pacientes. MS 1.0093.0211. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O 
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Mais informações à disposição da classe médica no departamento científico da Mantecorp. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-OXI5)
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* em relação ao impacto na função do eixo HPA.

CONTRAINDICAÇÃO: contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. INTERAÇÃO 
MEDICAMENTOSA: a coadministração de OXIMAX® com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis 
plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante.

Referências Bibliográficas: 1. Bula do produto. 2. D’Urzo A.  Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma. Expert Opin Pharmacother 2007;8: 2871-84. 3. Sabatini F, Silvestri M, Sale R et al. Concentration-dependent effects of mometasone furoate and dexamethasone on foetal lung fibroblast functions involved in airway inflammation and 
remodeling. Pulm Pharmacol Ther 2003; 16: 287–97. 4. Hauri H P. Glucocorticoid receptor activation by long acting steroids and its modification by inflammation. Thesis. Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Basel, 2007.5. Bousquet J, D’Urzo A, Hebert J, et al. 2000. Comparison of the effi cacy and safety of mometasone furoate dry powder inhaler to budesonide 
Turbuhaler. Eur Respir J, 16:808–16). 6. Corren J, Berkowitz R, Murray JJ, et al. 2003. Comparison of once-daily mometasone furoate versus once-daily budesonide in patients with moderate persistent asthma. Int J Clin Pract, 57:567–72). 7. Meltzer EO, Wenzel S. 2006. The efficacy and safety of mometasone furoate delivered via a dry powder inhaler for the treatment of 
asthma. J Asthma, 43:765–72).8. (Mortimer KJ, Harrison TW, Tattersfi eld AE. 2005. Effects of inhaled corticosteroids on bone. Ann Allergy Asthma Immunol, 94:15–21). 9. Affrime MB, Kosoglou T,Thonoor CM, et al. 2000. Mometasone furoate has minimal effects on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis whendelivered at high doses. Chest, 118:1538–46). 10. Hochlaus G. 
New developments in corticostiroids. Proc Am Thorac Soc 2004; 1: 269-274. 11. Fish JE, Karpel JP, Craig TJ, Bensch GW, Noonan M, Webb D ET al. Inhaled mometasone furoate reduces oral prednisone requirements while improving respiratory function and health-related quality of life in patients with severe persistent asthma.J Allergy Clin Immunol. 2000 Nov;106: 852-60). 
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Se alguém algum dia pensou que a Pneumolo-
gia estava em extinção, enganou-se. Basta respirar 
profundamente para entender o quanto é importante 
a nossa especialidade. Existem hoje cerca de 350 mil 
médicos atuando no Brasil, o que significa muito mais 
médicos por habitante do que preconiza a Organização 
Mundial da Saúde. No entanto, somos somente 3 mil 
sócios da SBPT, ou menos de 1% do total.

Pois vejam que este pequeno contingente é res-
ponsável pelo atendimento de algumas das doenças 
mais prevalentes no país, causas de grande parte das 
internações hospitalares. Segundo dados do Ministério 
da Saúde, morrem cerca de 2.200 asmáticos ao ano, ou 
6 por dia. A doença é a quarta causa de hospitalização 
e terceiro maior gasto do SUS, que totaliza cerca de 
250 mil internações ao ano. É, hoje, também, a terceira 
causa de internações entre crianças e adultos jovens 
no país. 

Temos ainda sob nossa alçada o câncer de pul-
mão, que é uma das neoplasias que mais faz vítimas 
no país e no mundo. O número de casos novos estima-
dos para o Brasil para este ano de 2010, pelo INCA, é 

Pneumologia, uma 

especialidade viva
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Científico

O balanço da di-
retoria científica neste 
primeiro semestre do 
ano internacional do 
pulmão é bastante po-
sitivo: iniciamos com o 
curso nacional de sono 
e ventilação mecânica, 

em São Paulo, com 125 inscritos. O novo modelo, com-
pactado em um dia e meio para cada tema, permitiu maior 
participação em ambos. A primeira versão do curso na-
cional de sono também está em consonância com a ideia 
da diretoria de defesa profissional de fortalecimento desta 
área de atuação do Pneumologista.

Inovação ainda na pediatria com o curso de tabagis-
mo em Porto Alegre, enfocando a abordagem que o Pneu-
mopediatra pode ter durante suas consultas no tabagismo 
dos pais! Super pertinente, esse curso deverá ter outras edi-
ções no futuro.

Em abril foi a vez do já consagrado curso nacional de 
atualização, este ano na minha querida cidade do Rio de 
Janeiro! Tivemos um público recorde de todos os eventos 
anteriores: 404 participantes, cujo principal objetivo res-
pondido nos questionários foi mesmo a atualização, mos-
trando o grande acerto no formato da principal atividade, 
depois dos congressos, da SBPT.

A outra novidade que lançamos este ano (e seguirá 
pelos próximos) foi o curso de acesso a medicamentos, de-
batendo com gestores de saúde dos três níveis, advogados 
e a indústria farmacêutica a prática super atual e diária que 

nos obriga a adquirir conhecimentos fora da Pneumologia. 
Nem a revisão do Código de Ética Médica e as novas dire-
trizes propostas em parceria com a AMB ficaram fora deste 
debate!

O curso de tuberculose no Rio de Janeiro extrapolou 
todas as expectativas e contou com 1336 participantes, en-
tre médicos, outros profissionais de saúde, ONGs, etc. Deta-
lhes na nota do Marcus Conde, presidente da comissão de 
tuberculose e responsável por este mega evento.

Tivemos ainda cursos de imagem, função pulmonar 
avançada e PECs distribuídos por todo o Brasil, em diver-
sas regionais, versando sobre temas variados escolhidos por 
cada uma. Seguindo a iniciativa do ano passado, repetimos 
os PECs específicos de hipertensão pulmonar em várias re-
gionais que não tinham sido contempladas.

Finalizando em grande estilo, o curso para graduação 
reuniu em Porto Alegre 360 alunos que tiveram aulas sobre 
Pneumologia, desde fisiologia até as doenças propriamente 
ditas, passando pela radiologia do tórax. 

Este é outro movimento importantíssimo das direto-
rias de ensino e defesa profissional, estimulando alunos da 
graduação a escolherem a nossa especialidade. Nessa opor-
tunidade, foi lançado o cadastro nacional das ligas acadê-
micas de Pneumologia. As inscrições estarão abertas no site 
da SBPT.

Todas as atividades foram filmadas e estão disponí-
veis no nosso site. 

Acesse e estude! Grande abraço, 

Marina Lima, diretora científica

Balanço científico 
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Atualização

Amigos 
Um trabalho conjunto entre a Comissão local, as 

Comissões e Departamentos e a Diretoria da SBPT está 
ocorrendo desde outubro do ano passado, com a missão 
maior  de aprontar a grade do nosso Congresso Brasileiro 
em novembro próximo, em Curitiba (PR). Temos organiza-
do este evento com temas atuais, interessantes para todos, 
prático, distribuindo as aulas de forma democrática para 
palestrantes de praticamente todos os estados, oferecendo, 
inclusive, oportunidade para a jovem guarda da pneumo-
logia. 

Já estão confirmados os convidados internacionais 
Andrew Colin, Dennis O´Donnel, Carlos Robalo Cordeiro, 
Felix Herth, Klaus Rabe, Marco Contoli, Mark Metersky, 
Nicolaos Siafakas, Philip Hopewell, Robert Baughman, 
Robert Stockley, Suhail Raoof e Tari Haahtela. 

Receberemos, ao todo, cerca de 15 convidados inter-
nacionais que certamente em muito abrilhantarão nosso 
evento. O Embratel Convention Center de Curitiba está 
pronto para recebê-lo com conforto, em uma área central 
da cidade, acoplado a um excelente shopping center.

Aproveite para rever ou conhecer a cidade, que em 
novembro apresenta clima ameno durante o dia e à noite 
aquele friozinho apropriado para um brinde com vinho de 
boa qualidade. 

Aguardamos sua inscrição, seus temas livres e, em 
especial, a sua presença, sem a qual todo o trabalho e en-
tusiasmo terão sido em vão. 

Curitiba os aguarda!

Rodney Frare, presidente do XXXV Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia

Escolha da nova sede

Durante o XXXV Congresso Brasileiro de Pneumolo-
gia e Tisiologia acontecerá a escolha da sede da próxima 
edição do evento, em 2012. Além do XXXVI Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, a cidade escolhida 
também receberá o VI Congresso Luso-Brasileiro de Pneu-
mologia, que acontece paralelamente. 

A escolha será feita na Assembleia Geral, marcada 
para 19 de novembro, durante a programação. 

Os critérios estabelecidos para a candidatura da ci-
dade sede são possuir uma carta oficial da Estadual solici-
tando a realização dos Congressos; enviar um projeto para 
realização do evento e ter em mãos cartas de autoridades 
estaduais, municipais e de lideranças locais se comprome-
tendo com o evento. 

Este material deve ser enviado para a sede da SBPT 
até 30 de agosto, para que uma Comissão possa analisar o 
projeto e a viabilidade das candidaturas apresentadas. 

XXXV Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia

É também importante lembrar que para se candidatar 
a Estadual deve estar com toda a sua documentação fiscal 
em dia. 

Conforme reza o ART. 43 do Estatuto da SBPT: “Os 
candidatos à presidência do Congresso deverão se inscre-
ver junto ao Conselho Deliberativo até 24 horas antes da 
Assembleia Geral...”. A Diretoria da SBPT solicita que o 
nome do presidente seja enviado juntamente com o proje-
to da cidade-sede para que o processo possa ser agilizado. 
O presidente do Congresso deve ser pneumologista, sócio 
da SBPT, com suas obrigações em dia e deve ser indicado 
pela diretoria da Estadual. Este também deve ter entro-
samento com grupos nacionais que lideram trabalhos e 
pesquisas na especialidade. 

Todo o material enviado à SBPT pela Estadual, jun-
tamente com relatório da Diretoria da SBPT de viabilidade 
da candidatura, serão submetidos ao Conselho Deliberati-
vo, que se reunirá em 18 de novembro, também durante o 
Congresso SBPT 2010. 

Análise dos candidatos

Serão analisados, entre outros itens de viabilidade, 
o número de salas disponíveis e as que deverão ser cons-
truídas, as áreas destinadas para exposição,  pôsteres, se-
cretaria, mídia desk, sala vip, cyber café e agência oficial 
de turismo; acessibilidade do local, opções de alimentação 
para participantes, rede hoteleira (número de leitos e qua-
lidade dos hotéis), malha aérea, fornecedores locais, com-
prometimento do convention bureau local e Secretaria de 
Turismo. Outro item importante é o custo de realização do 
Congresso, que é comparado ao custo total médio dos dois 
últimos Congressos realizados pela SBPT. 

Estes itens de viabilidade serão analisados pela co-
missão técnica no ato da solicitação de candidatura de 
cidade-sede, que prepararão um relatório para apresentar 
ao Conselho Deliberativo sobre a viabilidade financeira 
e logística do projeto. A Comissão de visita é composta 
pelo presidente, presidente-eleito, diretor financeiro e ad-
ministrador da SBPT, que poderão ser assessorados pelo 
presidente do Conselho Deliberativo. 

Para o Congresso Brasileiro, que é votado em Assem-
bleia Geral, o membro da diretoria ou do Conselho Deli-
berativo da SBPT que seja do estado candidato a sediar 
o evento não poderá fazer parte da comissão técnica da 
SBPT. Neste caso, comporá, então, a comissão técnica, o 
presidente do Conselho Deliberativo ou, se também impe-
dido, quem este indicar.

Estaduais candidatas a sede do Congresso deverão 
fazer parte da cobrança unificada.

Evento acontece de 16 a 20 de novembro, em Curitiba (PR)
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Prazo para submissão de
 trabalhos encerra em 31 de agosto

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
promove, em parceria com os laboratórios Wyeth, uma 
empresa do Grupo Pfizer, o prêmio Médico Residente 2010 
- “Doença Pneumocócica/PAC no adulto – Brasil 2010”, 
que será concedido aos cinco melhores trabalhos técnico-
científicos, retrospectivos ou prospectivos, que caracterizem 
mapeamento, protocolo ou programa voltado para o aten-
dimento do paciente adulto com suspeita de doença pneu-
mocócica/PAC.

Os trabalhos devem ter sido realizados em níveis local, 
municipal, regional, estadual ou federal, inéditos, escritos 
individualmente ou em colaboração por médicos residentes 
vinculados a programas nacionais de residência e/ou espe-
cialização em pneumologia reconhecidos pelo MEC.

O objetivo é estimular não apenas o desenvolvimento 
de trabalhos técnico científicos sobre o tema, mas também 
alertar sobre o impacto da doença pneumocócica/PAC no 
adulto para os profissionais de saúde, população e autorida-
des governamentais. 

A premiação permite o intercâmbio de boas práticas na 
doença entre os diversos centros de ensino/pesquisa do Bra-
sil, reconhecendo a importância dos profissionais de saúde 
envolvidos com o diagnóstico, tratamento e acompanha-
mento destes pacientes. 

Para mais informações e inscrições, acesse o regula-
mento do prêmio, disponível em www.sbpt.org.br

Cronograma PAC

Doença Pneumocócica e PAC
A doença pneumocócica é a doença imunoprevenível 

que mais mata em todo o mundo. Uma de suas manifes-
tações clínicas é a pneumonia adquirida na comunidade 
(PAC), uma doença infecciosa de alta prevalência, morbida-
de, mortalidade e de alto custo sócio econômico.

Ainda assim, a PAC é muitas vezes negligenciada tan-
to pelas autoridades, como pela mídia ou pela população 
em geral.

As inscrições já estão abertas e vão até 31 de agosto, 
quando inicia a análise da comissão julgadora. A divulga-
ção dos cinco trabalhos finalistas acontece até 15 de outu-
bro. Os cinco finalistas serão então avaliados pela comis-
são julgadora em uma apresentação oral durante o XXXV 
Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, que será 
realizado de 16 a 20 de novembro, no Centro de Convenções 
Embratel, em Curitiba (PR). Ainda durante o evento serão 
conhecidos e premiados os 1°, 2°, 3°, 4º e 5º colocados.

Prêmio Médico Residente 

Referências
Mari G, for the Collaborative Group for Doppler As-

sessment of the Blood Velocity of Anemic Fetuses. No-
ninvasive diagnosis by Doppler  ultrasonography of fetal 
anemia due to maternal red-cell alloimmunization. N Engl 
J Med 2000; 342: 9-14.

Machado IN, Castilho L, Pellegrino Jr J, Barini R. Fe-
tal RHD genotyping from maternal plasma in a population 
with a highly diverse ethnic background. Rev Assoc Med 
Bras 2006; 52(4): 232-5.

Champix* (tartarato de vareniclina) é um agonista parcial dos receptores nicotínicos neuronais α4β2. Indicações: adjuvante na interrupção do tabagismo. As terapias antitabagistas têm mais probabilidade de ter sucesso em pacientes que estejam motivados a parar de fumar e que recebam 
aconselhamento e suporte adicionais. Contra-indicações: hipersensibilidade conhecida ao tartarato de vareniclina ou a qualquer componente da fórmula; não deve ser utilizado por pacientes menores de 18 anos de idade. Advertências: alterações psicológicas resultantes da interrupção 
do tabagismo, com ou sem o tratamento com Champix*, podem alterar a farmacocinética ou a farmacodinâmica de alguns medicamentos, para os quais o ajuste de dose pode ser necessário (exemplos incluem teofilina, varfarina e insulina). Ao final do tratamento, a descontinuação de 
Champix* foi associada com um aumento na irritabilidade, urgência em fumar, depressão e/ou insônia em até 3% dos pacientes. Isto sugere que, em alguns pacientes, a vareniclina pode causar uma leve dependência física que não está associada ao vício. Houve relatos pós-comercialização 
de sintomas neuropsiquiátricos, alguns sérios, incluindo mudanças de comportamento ou pensamento, ansiedade, psicose, oscilações de humor, comportamento agressivo, agitação, humor depressivo, comportamento e ideação suicida em pacientes tentando parar de fumar durante o 
tratamento com Champix*. Pacientes e familiares e/ou cuidadores devem ser avisados que, caso sejam observadas mudanças de comportamento ou pensamento, agitação ou humor depressivo, que não sejam típicos do paciente ou caso o paciente desenvolva ideação ou comportamento 
suicida, o paciente deve interromper imediatamente o tratamento com Champix* e consultar um médico. Em vários casos pós-comercialização, foi relatada a resolução dos sintomas após a descontinuação do uso de Champix*, embora em alguns casos os sintomas tenham persistido. Por 
esta razão, deve ser feito um contínuo acompanhamento até que os sintomas sejam resolvidos. Os pacientes devem ser encorajados a reportar quaisquer históricos de doença psiquiátrica antes do início do tratamento com Champix*. Pacientes com doenças psiquiátricas graves tais como 
esquizofrenia, transtorno bipolar e principalmente doenças depressivas, não participaram dos estudos pré-comercialização de Champix* e, portanto, a segurança e eficácia em tais pacientes não foram estabelecidas. Houve relatos pós-comercialização de reações de hipersensibilidade, 
incluindo angioedema, em pacientes tratados com Champix*. Sinais clínicos como inchaço da face, boca (língua, lábios e gengivas), pescoço (garganta e laringe) e extremidades foram reportados. Houve raros relatos de angioedema com risco à vida que necessitaram de atendimento 
médico urgente devido a comprometimento respiratório. Pacientes com estes sintomas devem descontinuar o tratamento com Champix* e consultar um médico imediatamente. Houve também relatos pós-comercialização de reações cutâneas raras, porém graves, incluindo Síndrome de 
Stevens-Johnson e Eritema Multiforme, em pacientes sob tratamento com Champix*. Uma vez que estas reações apresentam risco à vida, pacientes devem descontinuar o tratamento ao primeiro sinal de reação na pele ou rash e consultar um médico imediatamente. Uso durante a gravidez 
e lactação: Champix* deve ser usado durante a gravidez somente se o potencial benefício justificar o risco potencial para o feto. Não se sabe se a vareniclina é excretada no leite humano. Como muitos fármacos são excretados no leite humano e devido ao potencial de reações adversas 
graves de Champix* em lactentes, deve-se fazer uma escolha em descontinuar a amamentação ou o medicamento, levando-se em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício do tratamento com Champix* para a mãe. Champix* é um medicamento classificado 
na categoria C de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Efeitos na Habilidade de Dirigir e Operar Máquinas: os pacientes devem ser advertidos a ter cautela ao dirigir veículos 
ou operar máquinas até que eles saibam como a interrupção do tabagismo e/ou a vareniclina pode afetá-los. (vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Champix* não apresenta interações medicamentosas clinicamente significativas. Não se recomenda ajuste de dose 
de vareniclina ou dos fármacos co-administrados listados a seguir: metformina, cimetidina, digoxina, varfarina e bupropiona. Terapia de Reposição de Nicotina (TRN): quando a vareniclina (1 mg, a cada 12 horas) e a terapia de substituição da nicotina (transdérmica 21 mg/dia) foram co-
administradas a fumantes (N=24) por 12 dias, houve uma diminuição estatisticamente significativa da pressão arterial sistólica média (média de 2,6 mmHg) medida no dia final do estudo. Neste estudo, a incidência de náuseas, cefaléia, vômitos, tontura, dispepsia e fadiga foram maiores 
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II Curso de Pneumologia 
na Graduação

Aconteceu nos dias 11 e 12 de junho, em Porto Ale-
gre (RS), o II Curso de Pneumologia na Graduação. Rea-
lizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
Anfiteatro Carlos  César de Albuquerque, o evento trouxe 
para os especialistas discussões sobre os principais temas 
da atualidade, abordando os avanços em diagnóstico, tra-
tamentos e medicamentos. Profissionais renomados de di-
versas partes do país debateram com o público assuntos 
desde a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, até 
avaliação funcional pulmonar e imagem em pneumologia. 
Também estiveram à frente das discussões as principais 
doenças que acometem o sistema respiratório, tais como 
asma, DPOC, pneumonia, doenças pleurais, doenças in-
tersticiais pulmonares, tuberculose, tabagismo, distúrbios 
respiratórios do sono, câncer de pulmão, pneumopatias em 
imunocomprometidos, bronquiectasias, tromboembolismo 
pulmonar e insuficiência respiratória. 

“Gostaria de parabenizá-los pelo II Curso de 
Pneumologia na Graduação, realizado em Porto Ale-
gre, nos dias 11 e 12 de junho. Todas as palestras 
foram de excelente qualidade e, com certeza, acres-
centadoras significativas na minha formação. Além 
disso, o curso ocorreu de forma muito organizada." 

Tatzie Boeck - ATM 2015 - FAMED/PUCRS

Repercussão

"Gostaria de parabenizá-los pelo Curso de Pneu-
mologia na Graduação, realizado em Porto Alegre. Tal 
programa amplia a visão do acadêmico sobre a espe-
cialidade. Que outros cursos como esse venham a ser 
realizados!"

 
Carla Bortolin Fonseca, acadêmica do 5º ano de 

Medicina da Universidade Federal de Santa Maria
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Campanha pela valorização 
do pneumologista

A SBPT lançou em abril uma grande campanha vol-
tada ao público leigo sobre a pneumologia. Iniciada em 
salas de cinemas de todas as capitais brasileiras, tem sido 
exibidos vídeos informativos sobre as doenças e sintomas 
respiratórios e os relacionando à procura de um pneumo-
logista. Este vídeos estão disponíveis no site da SBPT, no 
link “notícias para imprensa”, e na SBPT-TV.

No final de abril, em São Paulo, começou também 
o Tour Pelo Pulmão, com a exibição do Pulmão Gigan-
te. O projeto traz um modelo tridimensional de cerca de 
200 metros quadrados, pelo qual o público pode caminhar 
internamente, observando a anatomia normal e as alte-
rações existentes nas doenças mais prevalentes. Um total 
de sete estações traz as doenças e vídeos com explicações 
básicas. 

Paralelamente iniciou-se uma coleta de informações 
com o instituto de pesquisa Datafolha sobre o conhecimen-
to da população brasileira sobre a especialidade e sobre as 
doenças e sintomas apresentados pela nossa população. 
Esta pesquisa acaba de ser finalizada. A partir de agora, 
divulgaremos seus resultados em etapas para a população 
por meio da imprensa. 

Outra ferramenta de comunicação são os torpedos 
SBPT. Mensagens das atividades da Sociedade serão envia-
das de forma rápida e fácil, independentemente da opera-
dora de celular.

Cadastro Brasileiro de 
Ligas Acadêmicas de 

Pneumologia e Tisiologia
A SBPT, no intuito de permitir maior integração e es-

tímulo aos estudantes de medicina de todo o Brasil, apro-
vou em sua Reunião de Diretoria de 10 de junho de 2010 
a criação do Cadastro Brasileiro de Ligas Acadêmicas de 
Pneumologia e Tisiologia, que será disponibilizada gratui-
tamente na página da SBPT.

Para a Liga ser credenciada pela SBPT, é necesssário 
estar funcionando como tal junto à uma Faculdade de Me-
dicina reconhecida em território nacional, ter um profes-
sor ou preceptor Pneumologista sócio da SBPT, como um 
dos responssáveis, encaminhar para a SBPT, aos cuidados 
da Diretoria de Ensino e Defesa Profissional, o estatuto 
e um relatório resumido (máximo de 250 palavras) das 
atividades desenvolvidas pela liga, incluindo os critérios 
para admissão do aluno, atividades de reunião discussão 
de casos, discussão de temas, discussão de artigos cientí-
ficos, coleta de dados para trabalho científico e descrição 
das atividades práticas para o desenvolvimento de habili-
dades em Pneumologia. Também é necessário preencher o 
formulário de cadastro disponibilizado na página da SBPT 
e encaminhar a lista de alunos participantes da Liga.

De acordo com Ana Luisa Godoy Fernandes, diretora 
de Ensino e Exercício Profissional da SBPT, a renovação 
das listas de participantes será feita anualmente, por oca-
sião da renovação do quadro. 

"Os alunos inscritos nas ligas credenciadas terão 
acesso ao conteúdo restrito aos sócios da SBPT, sem o pa-
gamento de anuidade, por meio de senha anual de acesso 
após credenciamento da Liga pela SBPT. Terão também 
direito a um link na página da SBPT para a página própria 
da liga, assim que a mesma esteja disponível na rede".

Ana Luisa destaca que entre outros benefícios, está o 
estímulo à formação de blogs dos componentes das Ligas 
para discussão de temas de Pneumologia, através da di-
vulgação da lista de e-mails dos participantes, assim como 
sua participação em cursos e Congressos da SBPT e de 
suas filiadas Estaduais.

"Estes alunos terão acesso a preços especiais (des-
contos) também para participação em atividades promo-
vidas pela SBPT".

 
Certificação em 

espirometria
A SBPT tem recebido inúmeras queixas da realiza-

ção de espirometria por profissionais de outras áreas, in-
clusive não médicos. A diretoria de defesa profissional e 
o  departamento de função pulmonar têm trabalhado na 
orientação aos colegas de como proceder em casos de pro-
fissionais não médicos. Também é necessário informar aos  
pacientes que a espirometria é um exame da alçada do 
médico pneumologista.

Várias  ações têm sido pensadas e já foram inclusi-
ve iniciadas. Uma delas é a certificação em espirometria. 
Campanhas junto aos pacientes, a divulgação para a im-
prensa por meio da assessoria de imprensa da SBPT e tam-
bém informações passadas para as prestadoras de serviço  
informam que o exame deve ser realizado por pneumolo-
gistas com "Certificação em Espirometria". 

A  certificação pode ser obtida por meio de um teste 
"on line" na página da  SBPT, no link Centro de Defesa 
Profissional, Certificação em Espirometria. Nesta página, 
três aulas estão disponibilizadas para download. 

O teste deve ser respondido com índice de 100% de 
acerto, podendo ser repetido se necessário. Ao acertar as 
questões, o pneumologista recebe em sua residência um 
CD contendo a comprovação de certificação. 

O "carimbo  eletrônico" contém um arquivo em pdf 
que pode ser impresso na página do  laudo de espirometria, 
assim como na página (marca d'água) da espirometria.  O 
carimbo contém um link para uma página da SBPT que 
confirmará ao paciente que aquele médico é certificado, 
garantindo a qualidade do exame.
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Tour Pelo Pulmão

O evento tem sido notícia nos principais veículos das regiões percorridas, cumprindo o seu
 propósito de divulgar os males que podem atingir o sistema respiratório e reafirmando 

o compromisso da SBPT com as comemorações do Ano do Pulmão

Desde 30 de abril, estreia da exposição 
Tour Pelo Pulmão, em São Paulo, no Parque 
das Bicicletas, a ação tornou-se alvo da mídia 
de todo o país. Por onde passa o pulmão é no-
tícia de emissoras de televisão, rádios e jornais 
de grande circulação. Presidente e diretores 
da SBPT e também de suas estaduais têm sido 
fonte de entrevistas para divulgar não apenas 
esta iniciativa inédita, mas também para aler-
tar a população sobre as doenças respiratórias 
e a sua relação com a atividade do médico 
pneumologista, que ainda são desconhecidas 
por boa parte da população.

Repercussão 
em cada parada

Em São Paulo, o Tour recebeu o apoio da Sociedade 
Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), e de seu staff, 
comandado por sua presidente, Jaquelina Sonoe Ota. O 
resultado foi noticiado nas televisões Globo (Jornal Hoje e 
SPTV), Globonews, Cultura (Jornal da Cultura), SBT (SBT 
Brasil), Rede TV! (Rede TV News e Leitura Dinâmica), Re-
cord (Jornal da Record), Gazeta (Jornal da Gazeta), TV 
Brasil, TV Canção Nova (Conexão Saúde), TV Unisa, Rede 
Internacional de Televisão (RIT) e IG TV. Nas rádios, foram 

entrevistas na CBN, Bandnews, Gazeta, Cultura, Bandei-
rantes, Mundial, Globo, entre outras. Isso sem contar os 
principais portais de notícias (Globo, IG, Terra etc) e da 
área médica (APM, AMB, CFM). O Estado de São Paulo e 
a Folha de S. Paulo fizeram fotos na véspera da estreia, 
29 de abril.

Da capital paulista a exposição seguiu para o Rio de 
Janeiro, novamente com excelente repercussão. No Plane-
tário da Gávea, de 27 a 30 de maio, recebidas por mem-
bros da Sociedade de Pneumologia do Estado do Rio de 
Janeiro (SOPTERJ), equipes da Rede Globo (Bom Dia Rio), 
Rede TV (Rede TV News, Jornal da Band (TV Bandeirantes 
e Band News), TV PUC-Rio, rádio Tupi, além de jornalis-
tas de O Globo e O Dia. A iniciativa também obteve boa 
repercussão em portais de notícias (Globo, IG, Terra etc) e 
da área médica (APM, AMB, CFM).

A parada seguinte foi Belo Horizonte, que contou 
com o apoio da Sociedade Mineira de Pneumologia e Ci-
rurgia Torácica. Novamente, o assunto foi pauta de jornais 
como Hoje em Dia, Estado de Minas, Aqui, O Tempo, Su-
per Notícias e Jornal Pampulha. A presidente da estadual, 
Valéria Maria Augusto, assim como membros da diretoria, 
foram os responsáveis por prestar todos os esclarecimentos 
à imprensa e também aos visitantes. Nos meios eletrôni-

Exposição percorre o país 
atraindo população e imprensa
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Tour Pelo Pulmão

Escolha alcançar e manter 
o controle da asma1
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respiratórios e reações anafiláticas, Síndrome de Cushing, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, mudanças comportamentais. Arritmias cardíacas, como fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extra-sístoles, podem ocorrer, normalmente em pacientes suscetíveis. Como em 
outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, com aumento na dificuldade de respirar, após a dose. Este quadro deve ser imediatamente revertido com o uso de um broncodilatador de ação rápida e o uso de Seretide® deve ser interrompido.Superdosagem: não 
existem relatos de superdosagem com o uso de Seretide®. Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, enxaqueca e taquicardia. A inalação de propionato de fluticasona em doses muito acima daquelas recomendadas pode levar à supressão temporária da função adrenal. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDS 26 IPI12_v1 e GDS24_IPI12_v3
Referência bibliográfica: 1 - BATEMAN, ED. et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am J Respir Crit Care Med, 170(8):
836-44, 2004. 
O uso de Seretide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.
Aconselha-se cautela ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p.ex. cetoconazol).
Material de divulgação exclusiva para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula e da monografia do produto antes da prescrição de qualquer medicamento. Mais informações à disposição sob solicitação ao Serviço de 
Informação Médica (DDG 0800 701 22 33 ou http://www.sim-gsk.com.br).

cos, destaques para as entrevistas nas rádios CBN, Itatiaia, 
BandNews, América e 107 FM, e também nas televisões 
Rede Super, TV Globo (MGTV 1ª edição), TV Bandeirantes, 
TV Minas, TV Alterosa (SBT) (Jornal da Alterosa 2ª edi-
ção), Rede TV!, TV Brasil, Canal Minas Saúde (Governo 
de MG), PUC TV, TV Uni-BH, TV Horizonte (Pense Saúde), 
TV Horizonte (Horizonte Notícias). Também na Internet, a 
temporada mineira foi divulgada nos portais Minas Saú-
de, WebTV O Tempo e Uai.

Em seguida foi a vez da Capital Federal, Brasília, 
de 17 a 19 de junho, que teve a organização de Benedito 
Francisco Cabral Júnior, presidente da Sociedade Brasi-
liense de Doenças Torácicas (SBDT). Na área externa do 
Shopping Pátio Brasil, estiveram equipes da TV Globo 
(Bom Dia DF), SBT, Record, Bandeirantes e TV Amazô-
nica. 

Dentro do pulmão

São sete compartimentos com cartazes e monitores 
dentro do pulmão gigante. Os visitantes assistem a vídeos 
e recebem informações sobre tuberculose, asma, DPOC, 
câncer, tabagismo e pneumonia, doenças simbolizadas em 
cada parte do inflável. Seus compartimentos são interli-
gados, produzidos em material translúcido e de ventilação 
natural. 

“Queremos oferecer à população informações sobre 
as características de todos estes males que atingem a saú-

de respiratória, abordando os principais fatores de risco, 
prevenção, detecção e a importância do início precoce do 
tratamento, qualquer que seja a patologia, de maneira lú-
dica, de modo a chamar a atenção e conscientizar desde 
as crianças até os mais experientes”, afirma Jussara Fiter-
man, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia. 

De acordo com Jussara, “lá os visitantes têm recebi-
do informações sobre a relação do tabagismo, tanto ativo 
como passivo, com as principais doenças respiratórias, e 
especialmente com o câncer de pulmão”. 

Aqueles que desejam abandonar o cigarro e/ou au-
xiliar amigos e familiares nesta dura batalha, recebem di-
cas e outras informações importantes para a cessação do 
tabaco.
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Tour Pelo Pulmão

  Custo–benefício 
Apenas para ter uma relação do custo/benefício do 

Pulmão Gigante, destacamos, a seguir, o valor de uma inser-
ção de 30 segundos em alguns dos noticiários que obtivemos 
espaço. É importante registrar que a iniciativa mereceu re-
portagens de tempo bem maior. 

Repercussão

Confira o que pensam alguns dos especialistas que 
acompanharam de perto a exposição! 

"A passagem do Pulmão Gigante na cidade de São 
Paulo superou as nossas expectativas. De uma forma lúdica, 
a população teve acesso a informações sobre as principais 
doenças respiratórias, de uma forma exponencial através da 
grande repercussão na mídia. A participação e colaboração 
de 44 profissionais entre pneumologistas e fisioterapeutas em 
São Paulo com certeza garantiram o sucesso da estreia do 
Tour pelo Pulmão".

Jaquelina Sonoe Ota, presidente da Sociedade 
Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT)

“O projeto do Pulmão Gigante no Rio de Janeiro foi 
um sucesso! Em dias ensolarados e temperatura amena, a 
estrutura inflável recebeu quase 2000 visitantes. O públi-
co se compunha de indivíduos que buscavam ativamente a 
informação. Formamos uma legião de 20 médicos voluntá-
rios, distribuídos pelos 4 dias de exposição. A Comissão de 
Tabagismo, que compareceu maciçamente, realizou evento 
paralelo com monoximetria, oximetria de pulso e medida de 
peak flow como parte do movimento alusivo ao Dia Inter-
nacional de Combate ao Tabagismo. Além disso, a atividade 
lúdica do Teatro de Marionetes mobilizou inúmeras crianças 
e divertiu a todos, ao mesmo tempo em que instruiu sobre 
os malefícios do tabaco, sob as orientações do protagonista 
da peça, o Tabacão”

Bernardo Maranhão, presidente da Sociedade de 
Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro (SOPTERJ)

"A exposição em Belo Horizonte foi excelente! A ini-
ciativa foi extremamente elogiada tanto pelos profissionais 
da área que participaram, quanto pelos visitantes. Muitas es-
colas de 1° e 2° grau compareceram, sempre acompanhadas 
de professoras ou pedagogas. Houve uma circulação incrível 
de pessoas, muitas delas trazidas por ônibus escolares. A 
repercussão na mídia foi completa, incluindo jornais, televi-
sões e rádios. Acho esse tipo de evento extremamente válido 
e deveria ser repetido muitas outras vezes"

Valéria Maria Augusto, presidente da Sociedade de 
Pneumologia de Minas Gerais

"A passagem do pulmão gigante por Brasília foi mui-
to interessante. A participação do público foi contabilizada 
através de assinaturas e mais de 3 mil pessoas comparece-
ram ao local durante os três dias de exposição, inclusive 
excursões de escolas. Recebemos um ótimo feedback do pú-
blico, que achou a iniciativa bastante importante. Foi ótimo 
para divulgarmos a Sociedade local e a especialidade, que 
é pouco conhecida pela população. O espaço também foi 
bastante adequado: bem ventilado e coberto, além de ser um 
shopping que recebe um grande movimento de pessoas" 

Benedito Cabral, presidente da Sociedade Brasiliense 
de Doenças Torácicas (SBDT)

Posologia
Adultos: 1 fl aconete, 1 ou 2 vezes ao dia
Crianças: 1/2 fl aconete, 1 ou 2 vezes ao dia

Apresentação
Flaconetes de 2 ml contendo:
400 mcg/ml de beclometasona • Caixa com 10 fl aconetes 

Sem 
conservante

Anuncio ClenilA 195x50.indd   1 9/16/09   10:50 AM
Contraindicação: Presença de infecções virais, fúngicas ou de tuberculose pulmonar.
Interação Medicamentosa: Não foram relatadas, até o momento, interações medicamentosas com o dipropionato de beclometasona.

CLENIL® A dipropionato de beclometasona. Formas Farmacêuticas e Apresentações: Suspensão estéril para aerossolterapia. Embalagens com 10 flaconetes contendo 2 ml cada. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Composição: Cada 1 ml contém: dipropionato de beclometasona....400 mcg. 
Componentes não ativos:
polisorbato 20, laurato de sorbitano, cloreto de sódio, água purificada. Cuidados de conservação: manter o produto em temperatura ambiente (temp. entre 15º e 30ºC), protegido da luz. Após a abertura do flaconete, este deve ser conservado em refrigerador e utilizado dentro de 24 horas. 
Clenil® A contém como princípio ativo o dipropionato de beclometasona, um corticosteróide sintético para uso tópico que apresenta eficiente atividade anti-inflamatória e antialérgica e que demonstrou ser particularmente ativo na prevenção e controle da asma brônquica, da rinite alérgica 
perene ou sazonal e da rinite vasomotora. A melhora dos sintomas pulmonares na asma é geralmente evidente dentro de uma a quatro semanas após o início do tratamento com o dipropionato de beclometasona sob a forma de inalação ou aerossolterapia. Indicações: Clenil® A está 
indicado na prevenção e no tratamento da asma brônquica e demais condições de broncoestenose, bem como nos processos inflamatórios das vias áreas superiores como, rinite alérgica perene ou sazonal, da rinite vasomotora, das rinofaringites, sinusites e outras afecções inflamatórias e 
alérgicas das cavidades nasais e paranasais ou da faringe. Está indicado, ainda, na prevenção da recorrência de pólipos nasais após remoção cirúrgica. Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Presença de infecções virais, fúngicas ou de tuberculose 
pulmonar. Reações adversas ao medicamento: Os efeitos sistêmicos são extremamente improváveis em virtude das baixas doses recomendadas. Em alguns pacientes submetidos a aerossolterapia poderá ocorrer candidíase da boca e da faringe. A incidência de candidíase parece estar 
relacionada à dose administrada. Esta doença responde ao tratamento adequado e pode ser prevenida pela lavagem da cavidade bucal com água. Interações medicamentosas: Não foram relatadas, até o momento, interações medicamentosas com o dipropionato de beclometasona. 
Modo de usar: Colocar o volume indicado no recipiente do aparelho. Atenção: devido à pequena quantidade liberada em aparelhos ultrassônicos, a administração do Clenil® A deve ser feita em nebulizadores denominados pneumáticos. Adultos: 1 flaconete – 2 ml a cada administração, 
1 ou 2 vezes ao dia. Crianças: metade de um flaconete – 1 ml a cada administração, 1 ou 2 vezes ao dia (1 ml corresponde a marca de meia dose). Advertências: A mudança de um tratamento com esteróides sistêmicos para Clenil® A deve ser feita com cuidado, quando houver suspeita 
de insuficiência adrenal. O uso de Clenil® A durante a gravidez deve ser considerado apenas quando os benefícios esperados para a mãe excederem em muito os possíveis riscos para o feto. O uso do dipropionato de beclometasona durante a lactação requer uma avaliação cuidadosa 
da relação risco/benefício, tanto para a mãe quanto para o filho. As doses prescritas para adultos são muito bem toleradas pelos pacientes idosos, não havendo necessidade de redução posológica. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. M.S. Nº 1.0058.0009. Fabricado por: Chiesi 
Farmaceutici S.p.A – Parma – Itália. Distribuído por: Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. Uma empresa do Grupo Chiesi
Farmaceutici SpA. SAC: 0800 – 114525. www.chiesibrasil.com.br.

Referências Bibliográficas: 1. Comparison of the efficacy and safety of nebulized beclometasone dipropionate and budesonide in severe persistent childhood asthma. C. DELACOURT, G. Dutau, G. Lefrançois and P. Clerson on behalf of the Beclospin® Clinical Development Group; 
Respiratory Medicine, vol.97 (2003) -
supplement B; S27 - S33 2. Bula do produto. Clenil® A.
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Ano do Pulmão

Em 31 de maio, as especialidades uniram-se em ações 
de conscientização sobre os males causados pelo fumo

A Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) pro-
moveram importante prestação de serviço em 31 de maio, 
Dia Mundial Sem Tabaco. Em São Paulo, na estação Sé do 
Metrô, das 9h às 16h, houve distribuição de gibis e folhe-
tos de conscientização, além da aplicação de exames, como 
a dosagem do nível de monóxido de carbono no pulmão, 
com auxílio de monoxímetros; e o teste de Fagerström. 
Iniciativa semelhante se desenvolveu na avenida Paulista, 
no Vão Livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Em 
2 de junho, os profissionais voltaram a atender a popula-
ção em outra blitze, desta vez na estação Paraíso do Metrô. 
Também ocorreu a distribuição de material explicativo em 
praças de pedágio em estradas que ligam a capital a cidades 
vizinhas.

Segundo a dra. Irma de Godoy, presidente da Comis-
são de Tabagismo da SBPT, este trabalho  mostra a gran-
de preocupação das entidades médicas com o aumento dos 
males causados pelo cigarro. “Precisamos unir forças para 
conscientizar a população sobre os problemas decorrentes 
do tabagismo”.

Os diversos eventos realizados em todo o Estado de 
São Paulo nesta semana de conscientização para a saúde 
respiratória culminaram em diversos atendimentos e tam-
bém no encaminhamento de pacientes com sinais de algum 
distúrbio, alguns deles até graves, para diversos serviços 
de saúde. Dos 730 atendimentos realizados nas campanhas, 
quase 30% deles apresentaram alteração ao menos signifi-
cativa. 

Todos os dados coletados nas diversas ações por todo 
o país serão agora centralizados para um grande relatório, 
contendo o resumo das ações, o número de pessoas atendi-
das e resultados dos exames de cada mutirão. 

Pneumologistas e Cardiolgistas 
unidos contra o tabaco

Mulher e Tabagismo

Este ano, o tema definido pela OMS para o Dia Mun-
dial Sem Tabaco foi “Mulher e Tabaco”. O objetivo foi 
orientar a população brasileira, sobretudo o gênero femi-
nino, sobre os danos causados pelo tabagismo, além de 
conscientizar sobre a importância da prevenção das doen-
ças cardiovasculares.

Atualmente, a maioria dos estudos mostra que a pre-
valência do tabagismo em mulheres está próxima daquela 
observada nos homens. Mundialmente o uso do tabaco pe-
las jovens mulheres está aumentando, o que traz prejuízos 
para quase todos os sistemas do corpo. O fato é agravado 
ainda mais entre aquelas que fumam e simultaneamente 
tomam contraceptivo oral.

Também os índices de câncer de pulmão retratam esta 
realidade. Entre as mulheres, estes números já superam os 
de câncer de mama em diversos países como a maior causa 
de morte por câncer em mulheres. Isso sem falar no aumen-
to do risco de câncer de boca, garganta, laringe, esôfago, 
estômago, pâncreas, bexiga, rim, colo do útero e útero.
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XOLAIR ® omalizumabe, Formas farmacêuticas e apresentações: pó para solução injetável – via subcutânea. Cada frasco-ampola de XOLAIR contém 150 mg de omalizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado farbricado a partir de uma linha celular de mamíferos. XOLAIR reconstituído 
contém 125 mg/mL de omalizumabe (150 mg em 1,2 mL). Indicações: XOLAIR é uma imunoterapia inespecífica anti-IgE indicada para adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade) com asma alérgica persistente moderada a grave, cujos sintomas são inadequadamente controlados com corti-
costeróides inalatórios. Posologia: uma a 3 injeções de 75-375 mg s.c. a cada duas ou quatro semanas de acordo com o peso corpóreo e nível sérico basal de IgE. Contraindicações: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto. Precauções/advertências: não 
é indicado para o tratamento de exacerbações da asma aguda, broncoespasmo agudo ou status asmaticus; não se deve interromper o uso de corticosteróides de forma abrupta. Deve-se ter precaução no uso em pacientes com insuficiência renal ou hepática, pacientes com doenças autoimunes 
e condições mediadas por imuno-complexos. pacientes com alto risco de infecções parasitárias. Pacientes com diabetes mellitus, síndrome de malabsorção a glicose-galactose, intolerância a frutose ou deficiência sacarose-isomaltose devem ser advertidos de que uma dose de XOLAIR de 
150 mg contém 108 mg de sacarose. Podem ocorrer reações alérgicas local ou sistêmica, incluindo anafilaxia ou doença do soro. Precaução na gravidez e lactação. Reações adversas: as reações adversas graves/raras incluem: angioedema, reações anafiláticas e outras condições alérgicas, 
broncoespasmo . Efeitos adversos graves adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: angeíte granulomatosa alérgica, trombocitopenia idiopática grave, doença do soro. As reações adversas mais comuns são: dor no local da injeção, edema, eritema, prurido e cefaléia. 
Os efeitos adversos incomuns são: tontura, sonolência, parestesia, síncope, hipotensão postural, avermelhamento, faringite, tosse, náusea, diarreia, sinais e sintomas de dispepsia, urticária, rash, fotosensibilidade, aumento de peso, fadiga, braços inchados, sintomas de gripe. Os efeitos adversos 
raros são: infecções parasitárias, laringoedema. Outros efeitos adversos adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: alopecia, artralgia, mialgia e inchaço das articulações. Antes de prescrever consulte a bula completa do produto. “Atenção diabéticos: contém açúcar.” 
Reg. MS. 1.0068.0983. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis.
Referências Bibliográficas: 1. Humbert M, Beasley R, Ayres J et al. Benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 2005, 60: 309-16.
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Especialização

De 26 a 29 de maio, foi realizado no Rio de Janeiro o 
IV Encontro de Tuberculose e I Fórum da Parceria Contra 
Tuberculose, organizado pela Sociedade Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia (SBPT) em parceria com o Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) do Ministério 
da Saúde, Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (Rede 
TB) e Parceria Contra a Tuberculose. 

De acordo com Marcus Conde, presidente da Comissão 
de Tuberculose da SBPT, este foi o maior encontro de tuber-
culose já realizado no Brasil. “Cerca de 1.200 participantes 
representaram os variados segmentos envolvidos no com-
bate à tuberculose. Foram mais de 200 palestrantes nacio-
nais e 40 internacionais nos intensos debates e concorridas 
atividades”, explica. 

Palestras e mesas-redondas de altíssimo nível trou-
xeram o que há de mais moderno e novo no “mundo da 
tuberculose”. 

Segundo Marcus Conde, a decisão da Comissão Or-
ganizadora pela realização simultânea do Fórum da Parce-
ria contra Tuberculose mostrou-se um passo acertado. “Do 
ponto de vista científico, foram destaques os avanços nas 
pesquisas de novos esquemas de tratamento para tubercu-
lose e a adição do quarto fármaco ao esquema de tratamen-
to da tuberculose utilizado no Brasil como forma de reduzir 
o risco de seleção de cepas de M.tb resistentes”. 

Como pauta para reflexão, o presidente da comissão 
destaca a questão da utilização dos comprimidos sob a for-
ma de dose fixa combinada. “Anunciado já no III Encontro 
de TB na Bahia em 2008, a utilização do comprimido em 
dose fixa combinada parece ser o fator envolvido no atraso 
da implantação do novo esquema terapêutico com quatro 
medicamentos no Brasil. Durante o IV Encontro foi men-
cionado que atrasos na distribuição estariam relacionados a 
problemas de falta de qualidade dos medicamentos adqui-
ridos no exterior”.

Manifesto clama por
 qualidade em medicamento

Logo após a realização do Encontro, um manifesto as-
sinado por representantes de fóruns, Organizações Não-Go-
vernamentais (ONGs) e pacientes portadores do vírus HIV 
informou que os lotes comprados e recebidos pelo Minis-
tério da Saúde apresentavam sinais visíveis de adulteração 
na qualidade e suspeita de comprometimento do princípio 
químico ativo da medicação, o que teria levado a Vigilân-
cia Sanitária de São Paulo a suspender a utilização de um 
significativo número de comprimidos. 

“É importante lembrar que Editorial recente publica-
do no Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol. 
2009;35(6):497-499) já chamava a atenção para problemas 
de bioequivalência e de biodisponibilidade (sobretudo da 
rifampicina) na apresentação sob a forma de comprimidos 
em dose fixa combinada, e exigiam redobrado cuidado com 
o padrão de qualidade da medicação, pedra angular para 
sua adoção no Brasil”, adeverte Conde. 

Tanto a nova proposta de comprimidos em dose fixa 
combinada (4 em1) quanto a já utilizada pelo Brasil - com-
binação da cápsula com 2 em 1 (rifampicina e isoniazida) -, 

SPIRIVA® RESPIMAT® (BROMETO DE TIOTRÓPIO) - USO ADULTO. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO COM 4ML. INDICAÇÃO: DPOC. CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE AOS SEUS 
COMPONENTES.  REAÇÕES ADVERSAS: BOCA OU PELE SECA, TONTURA, ARRITMIAS, DISFONIA, 
EPISTAXE, TOSSE, FARINGITE, LARINGITE, GENGIVITE, GLOSSITE, ESTOMATITE, CANDIDÍASE 
OROFARÍNGEA, DISFAGIA, DISPEPSIA, PRURIDO, HIPERSENSIBILIDADE, RASH, URTICÁRIA, 
BRONCOESPASMO, EDEMA ANGIONEURÓTICO, GLAUCOMA, VISÃO EMBAÇADA, INFECÇÃO 
E ÚLCERA DE PELE, RETENÇÃO E INFECÇÃO URINÁRIA, DISÚRIA, DESIDRATAÇÃO, INSÔNIA, 
SINUSITE, CONSTIPAÇÃO, OBSTRUÇÃO INTESTINAL, ÍLEO PARALÍTICO, EDEMA ARTICULAR. 
PRECAUÇÕES: NÃO USAR COMO TERAPIA DE RESGATE; CUIDADO NO GLAUCOMA DE ÂNGULO 
FECHADO, HIPERPLASIA DA PRÓSTATA, OBSTRUÇÃO DO COLO DA BEXIGA, ARRITMIAS, CLEARANCE 
DE CREATININA ≤50ML/MIN, TONTURA OU VISÃO EMBAÇADA PODEM ALTERAR HABILIDADE DE 
DIRIGIR E OPERAR MÁQUINAS, NÃO USAR EM MULHERES GRÁVIDAS OU LACTANTES (RISCO C). 
INTERAÇÕES: MEDICAÇÕES ANTICOLINÉRGICAS. POSOLOGIA: INALAR 2 PUFFS/DIA. VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS-1.0367.0137. BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E 
FARMACÊUTICA LTDA. ROD. REGIS BITTENCOURT (BR116), KM 286 ITAPECERICA DA SERRA - SP 
SAC 0800-7016633.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM HISTÓRIA DE 
HIPERSENSIBILIDADE À ATROPINA OU A SEUSDERIVADOS. 

A ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE OUTROS FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS COM SPIRIVA® 
NÃO FOI ESTUDADA E, PORTANTO, NÃO É RECOMENDADA.

CEP 04795-100 - SÃO PAULO - SP

Referências Bibliográ� cas: 1. Newman SP. Use of gramma scintigraphy to evaluate the permance of new inhaler. J Aerosol Med 12. 
1999. (suppl1), S25 – S31. 2. Calverley PMA, Lee A, Towse L, Noord J van, Witek TJ, Kelsen S. E� ect of titropium bromide on circadian 
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têm potencial para reduzir a possibilidade de tomada seleti-
va dos medicamentos anti-TB, com consequente redução do 
risco de seleção de cepa resistente, explica o especialista. 

“Cabe lembrar que esta apresentação não reduz o risco 
nem do abandono nem da tomada irregular dos remédios. 
Assim, na impossibilidade da utilização dos comprimidos 
em dose fixa combinada de 4 em 1, a simples adição do 
etambutol ao esquema atual permitirá que se utilize o es-
quema adequado com quatro fármacos (2RHZE/4RH), en-
quanto os sempre demorados estudos de bioequivalência e 
biodisponibilidade sejam realizados, evitando assim riscos 
desnecessários para os nossos pacientes com TB”. 

Segundo Conde, o Ministério da Saúde está envidan-
do todos os esforços na regularização do problema com 
os comprimidos em dose fixa combinada de 4 em 1. No 
entanto, quando se trata de uma doença que afeta mais 
de 70 mil brasileiros a cada ano, qualquer erro estratégico 
pode resultar em falta de medicamentos e, por isto mesmo, 
alternativas devem ser sempre consideradas. 
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Especialização

A Diretoria de Ensino e Exercício Profissional da 
SBPT introduziu mais uma etapa na avaliação dos candi-
datos ao Título de Especialista em Pneumologia durante o 
exame realizado em 18 de abril de 2010, no Rio de Janei-
ro. Além da prova teórica escrita, e avaliação curricular, 
os candidatos também realizaram uma prova oral, na qual 
foram apresentados casos clínicos e exames complemen-
tares. Esta etapa permitiu à comissão avaliadora observar 
a habilidade dos candidatos na avaliação, discussão, in-
terpretação de exames e conduta de casos clínicos usuais 
em pneumologia. 

De acordo com Ana Luisa Godoy Fernandes, dire-
tora de Ensino e Exercício Profissional da SBPT, o novo 
modelo foi muito gratificante para todos os membros da 
comissão de avaliação, pois consolidou a ideia de que a 
prova colabora na avaliação do conhecimento e habilida-
des necessárias para obtenção do título na especialidade. 

A diretora ainda espera que a missão da SBPT seja 
sempre aprimorada. “Esta etapa foi uma excelente oportu-
nidade de aprendizado também para nós da comissão, que 
tem por objetivo aprimorar a capacidade de distinguir os 
colegas capazes de exercer a Pneumologia”.

Entrevista
Dr. Luiz Cordovani Filho, 

pneumologista há mais de três 
décadas, decidiu pela primeira 
vez prestar a prova para obten-
ção do Título de Especialista em 
Pneumologia, categorial especial. 
Paulistano, formado pela Santa 
Casa de São Paulo, local em que 
também concluiu residência mé-
dica, aprovou a avaliação e con-
ta, nesta entrevista exclusiva, o 
que achou do exame.

O que o levou a prestar o concurso? 
Trabalho com pneumologia desde que me formei, 

há 36 anos. Alguns convênios exigem esse título de es-
pecialista, então resolvi participar do concurso. Foi bom 
para me testar e também porque é uma excelente opor-
tunidade para recordar as matérias que eu não vejo há 
muito tempo. 

O que muda com a obtenção do Título?
As principais mudanças são perante à sociedade. 

Você pode dirigir um carro sem possuir uma carteira de 

habilitação, mas é proibido. Em medicina, enquanto não 
tenho um título oficial, não posso dizer que sou um es-
pecialista. Formei-me na área, podia trabalhar com isso, 
mas não era especialista.

Que conselho daria para os médicos que ainda não 
têm o título?

A obtençãodo título é interessante inclusive do 
ponto de vista da tranquilidade profissional. Não é ele 
que vai medir seu conhecimento, mas é importante para 
o paciente. Ele saberá que você foi avaliado por outros 
especialistas e está realmente apto ao exercício profis-
sional.

O que achou da prova e das questões?
Esta prova especial é composta por questões disser-

tativas e depois orais. O teste foi muito bem elaborado. 
A prova mediu o conhecimento do dia a dia, abordando 
questões atuais, com as quais você se depara sempre no 
consultório. Depois, a parte oral, era mais direcionada. 
Antes do exame, optamos por uma área de atuação, que 
foi analisada por dois professores da área que percepti-
velmente tinham plenas condições para dizer se você co-
nhecia de fato a matéria ou não. Minha opção foi a área 
da asma. Me apresentaram um caso clínico e eu deveria 
ir opinando sobre o que fazer, quais exames eu pediria. 
Depois, fiz uma análise de cada. Enfim, achei a prova 
ótima.

1. AHMAD ABDUNY RAHAL
2. ALDA DAGMAR RIBEIRO DA SILVA LIMA
3. ANDRÉ LUIS FIORIN LONGHI
4. ARNALDO JOSÉ NORONHA FILHO
5. CARMEN LUIZA DAL SOCHIO GOBBATO
6. ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ZEITUNI
7. FIRMINO BRAGA NETO
8. FLAVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
9. LILIAN SERRASQUEIRO BALLINI CAETANO
10. LUIZ CORDOVANI FILHO
11. MARCELO COSTA
12. MARIA CRISTINA LOPES GAL
13. PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
14. RENATO LOPES MATOS
15. RENATO MACIEL
16. SELMA DE OLIVEIRA VARELA
17. SÉRGIO ANTÔNIO VENERO HUARCAYA
18. TITO CÉSAR DOS SANTOS NERY
19. VALMIR KUNIYOSHI

Aprovados na categoria especialTitulo de Especialista 
em Pneumologia 2010: 
novidades na avaliação
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Aconteceu

Programa de Tabagismo 
do Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim

Realizado em 31 de maio, Dia Mundial Sem 
Tabaco, o Programa de Tabagismo do Hospital 
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim teve a 
coordenação do pneumologista Leandro Baptista 
Pinto, representante da Sociedade de Pneumolo-
gia do Espírito Santo (SPES) no Sul do Estado. 
Na ocasião, foi formada uma Comissão de Taba-
gismo com funcionários de várias áreas do Hos-
pital e implantado o Ambiente Livre de Tabaco 
com equipe de tratamento. O credenciamento do 
Programa já foi enviado ao Ministério da Saú-
de. Após a solenidade foi feita a apresentação 
de uma pesquisa interna solicitada pelo Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). A Comissão aguarda, 
agora, o recebimento de bupropiona e adesivos 
de reposição de nicotina para iniciar a aborda-
gem intensiva ao fumante, o que deve aconte-
cer até o final de julho. De acordo com Carlos 
Alberto Gomes dos Santos, presidente da SPES, 

foi uma excelente oportunidade para divulgação da 
questão do tabagismo por meio de entrevistas na 
TV e rádio.

Comissão de Relações 
Internacionais da SBPT

No Congresso anual da American Thoracic Society 
(ATS), realizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, de 
14 a 19 de maio, Octavio Messeder, relações internacionais 
da SBPT, esteve representando a entidade e teve oportu-
nidade de reunir-se com as lideranças da ATS (American 
Thoracic Society), ACCP (American College of Chest Phy-
sicians) e ERS (European Respiratory Society) para discutir 
assuntos de interesse mútuo. “Estes encontros representam 
oportunidade para estreitamento de relações assim como 

para estabelecer detalhes de ações de parceria”, afirma Oc-
tavio. 

No encontro, também foi possível apresentar a estas 
entidades internacionais a programação da SBPT para o 
Ano do Pulmão. 

Uma brochura, em inglês, pormenorizou todos os 
eventos que a sociedade vem realizando em comemoração 
à iniciativa mundial. “Foi unânime o entusiasmo das So-
ciedades estrangeiras que muito elogiaram o programa no 
Brasil liderado pela SBPT”, relata o representante. 

Também foram acertadas outras parcerias, que in-
cluem presença das sociedades nos Congressos da SBOT, 
assim como em atividades de Educação Continuada.
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Aconteceu

Dia Mundial Sem Tabaco 
no Mato Grosso

O Serviço de Saúde Ocupacional e o Ambulatório 
de Tabagismo/Pneumologia do Hospital Universitário 
Julio Muller (UFMT) promoveram um evento alusivo 
ao Dia Mundial Sem Tabaco. A pro-
gramação contou com atividades que 
incluíram as diversas faces do tabagis-
mo, incluindo as doenças pulmonares 
e cardiovasculares, o envelhecimento 
precoce, a poluição ambiental e os aci-
dentes de trabalho. De forma interativa, 
os assuntos foram abordados por pro-
fissionais de saúde, de educação física e 
do corpo de bombeiros. Também foram 
oferecidas atividades de valorização da 
vida, estimulando a adoção de hábitos 
saudáveis, o auto-cuidado, a melhora da 
auto-estima e a promoção de ambientes 
livres de tabaco, a proteção ao meio am-
biente e ao ambiente de trabalho. Entre 
as ações, massagem, reflexoterapia dos 
pés, exposição de produtos de beleza e 
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Symbicort®Turbuhaler® fumarato de formoterol diidratado/budesonida - 6/100 mcg/inalação
Symbicort® Turbuhaler® (fumarato de formoterol diidratado/budesonida) é composto por substâncias que possuem diferentes modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações asmáticas. A budesonida é um glicocorticosteróide e o formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo de início de ação rápida e longa duração. Indicações: 
Symbicort®Turbuhaler® está indicado no tratamento da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-2 agonista de ação prolongada) é apropriado. Contra-indicações: Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. Cuidados e Advertências: Advertências: A deterioração súbita e progressiva no controle da 
asma pode potencialmente representar risco de vida e o paciente deve passar por uma avaliação médica com urgência. O tratamento não deve ser iniciado para tratar uma exacerbação grave. Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de esteróides orais para inalatórios, uma vez que podem permanecer riscos de função adrenal prejudicada durante um 
tempo considerável. Pacientes que necessitaram de terapia corticosteróide de alta dose emergencial também podem estar em risco. Estes pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a situações de estresse grave. Administração de corticosteróide sistêmico adicional deveria ser considerada durante situações de estresse ou cirurgia eletiva. 
Symbicort® Turbuhaler® deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de doses elevadas de um beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio 
intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. Uso durante a gravidez e a lactação: Symbicort® Turbuhaler® só deve ser utilizado durante a gravidez após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o 
controle adequado da asma. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar Symbicort® Turbuhaler® em mulheres lactantes se os benefícios esperados para a mãe superarem qualquer possível risco para a criança (para maiores informações vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Os inibidores da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição 
sistêmica à budesonida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados no tratamento da asma (para maiores informações vide bula completa do produto).  Reações adversas: As reações adversas mais freqüentes 
relacionadas com a droga consistem em efeitos colaterais farmacologicamente previsíveis da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. Estes tendem a ser  leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações adversas que foram associadas à budesonida ou ao formoterol são candidíase na orofaringe, cefaléia e tremor e leve irritação na garganta, 
tosse e rouquidão (para outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: A dose de Symbicort® Turbuhaler®  deve ser individualizada conforme a gravidade da doença. Quando for obtido o controle da asma, a dose deve ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos sintomas. Os pacientes devem ser instruídos a usar o medicamento 
mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Terapia com um único inalador: Adultos e adolescentes (a partir de 12 anos de idade): a dose de manutenção diária usual é de 2 inalações uma vez ao dia ou 1 inalação duas vezes ao dia. Alguns pacientes podem precisar de uma dose de manutenção de 2 inalações duas vezes ao dia. Os pacientes 
devem administrar inalações adicionais, conforme sua necessidade, em resposta aos sintomas. Uma dose diária total de até 12 inalações pode ser usada temporariamente. Crianças (a partir de 4 anos de idade): a dose de manutenção diária usual é de 1 inalação uma vez ao dia. Alguns pacientes podem precisar de uma dose de manutenção de 1 inalação duas vezes ao dia. Os 
pacientes devem administrar inalações adicionais, conforme sua necessidade, em resposta aos sintomas. Uma dose diária total de até 8 inalações pode ser usada temporariamente. Terapia de Manutenção Regular: Adultos (a partir de 18 anos de idade): 1- 2 inalações uma ou duas vezes ao dia. Adolescentes (12-17 anos de idade): 1-2 inalações uma ou duas vezes ao dia. Crianças 
(a partir de 4 anos de idade): 1-2 inalações duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 4 inalações. Instruções de Uso: vide bula completa do produto. Superdose: A superdosagem de formoterol provoca tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Não é esperado que uma superdosagem aguda de 
budesonida, mesmo em doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. Apresentações: Pó inalante 6/100 mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. USO ADULTO e PEDIÁTRICO. USO POR INALAÇÃO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.  
Para maiores informações, consulte a bula completa do produto (CDS 06.11.03 Jul/07). AstraZeneca do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br  Symbicort® MS – 1.1618.0106.
Symbicort®Turbuhaler® fumarato de formoterol diidratado/budesonida - 6/200 mcg/inalação
Symbicort® Turbuhaler® (fumarato de formoterol diidratado/budesonida) é composto por  substâncias que possuem diferentes modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A budesonida é um glicocorticosteróide e o formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo de 
início de ação rápida e longa duração. Indicações: Asma: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-2 agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento regular de pacientes com DPOC de moderada a grave, com sintomas 
freqüentes e história de exacerbações. Contra-indicações: Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. Cuidados e Advertências: Advertências: A deterioração súbita e progressiva no controle da asma ou DPOC pode potencialmente representar risco de vida e o paciente deve passar por uma avaliação médica com urgência. O tratamento não deve 
ser iniciado para tratar uma exacerbação grave. Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de esteróides orais para inalatórios, uma vez que podem permanecer riscos de função adrenal prejudicada durante um tempo considerável. Pacientes que necessitaram de terapia corticosteróide de alta dose emergencial também podem estar em risco. Estes pacientes 
podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a situações de estresse grave. Administração de corticosteróide sistêmico adicional deveria ser considerada durante situações de estresse ou cirurgia eletiva. Symbicort® Turbuhaler® deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), 
diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de doses elevadas de um beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. Uso durante a gravidez e a lactação: Symbicort® Turbuhaler® só deve ser utilizado 
durante a gravidez após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o controle adequado da asma. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar Symbicort® Turbuhaler® em mulheres lactantes se os benefícios esperados para a 
mãe superarem qualquer possível risco para a criança (para maiores informações vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Os inibidores da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não 
foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados no tratamento da asma (para maiores informações vide bula completa do produto).  Reações adversas: As reações adversas mais frequentes relacionadas com a droga, consistem em efeitos colaterais farmacologicamente previsíveis da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. 
Estes tendem a ser  leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações adversas que foram associadas à budesonida ou ao formoterol são candidíase na orofaringe, cefaléia e tremor e leve irritação na garganta, tosse e rouquidão (outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: A dose de Symbicort® Turbuhaler® deve ser individualizada conforme 
a gravidade da doença. Quando for obtido o controle dos sintomas, a dose deve ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos sintomas. Os pacientes devem ser instruídos a usar o medicamento mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Terapia com um único inalador: Adultos e adolescentes (a partir de 12 anos 
de idade): a dose de manutenção diária usual é de 2 inalações uma vez ao dia ou 1 inalação duas vezes ao dia. Alguns pacientes podem precisar de uma dose de manutenção de 2 inalações duas vezes ao dia. Os pacientes devem administrar inalações adicionais, conforme sua necessidade, em resposta aos sintomas. Uma dose diária total de até 12 inalações pode ser usada 
temporariamente.  Terapia de Manutenção Regular: Asma: Adultos (a partir de 18 anos de idade): 1-2 inalações uma ou duas vezes ao dia. Em alguns casos, pode ser necessário um máximo de 4 inalações, duas vezes ao dia, como dose de manutenção ou temporariamente durante uma piora da asma. Adolescentes (12-17 anos de idade): 1-2 inalações uma ou duas vezes ao dia. 
Durante uma piora da asma, a dose pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 4 inalações, duas vezes ao dia. Crianças (a partir de 4 anos de idade): 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 2 inalações. DPOC: Adultos (a partir de 18 anos de idade): 2 inalações duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 4 inalações. Instruções de Uso: vide bula completa do 
produto. Superdose: A superdosagem de formoterol provoca tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Não é esperado que uma superdosagem aguda de budesonida, mesmo em doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem 
ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. Apresentações: Pó inalante 6/200 mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. USO ADULTO e PEDIÁTRICO. USO POR INALAÇÃO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto (CDS 06.11.03 Jul/07). AstraZeneca do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, 
Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br  Symbicort® MS – 1.1618.0106.
Symbicort®Turbuhaler® fumarato de formoterol diidratado/budesonida - 12/400 mcg/inalação
Symbicort® Turbuhaler® (fumarato de formoterol diidratado/budesonida) é composto por substâncias que possuem diferentes modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A budesonida é um glicocorticosteróide e o formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo de 
ação rápida e longa duração. Indicações: Asma: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-2 agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento regular de pacientes com DPOC de moderada a grave, com sintomas freqüentes 
e história de exacerbações. Contra-indicações: Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. Cuidados e Advertências: Advertências: Os pacientes devem ser aconselhados a ter sempre à disposição o seu broncodilatador de ação rápida. O tratamento não deve ser iniciado para tratar uma exacerbação grave. Deve-se tomar cuidado especial em 
pacientes que são transferidos de esteróides orais para inalatórios, uma vez que podem permanecer riscos de função adrenal prejudicada durante um tempo considerável. Pacientes que necessitaram de terapia corticosteróide de alta dose emergencial também podem estar em risco. Estes pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a situações 
de estresse grave. Administração de corticosteróide sistêmico adicional deveria ser considerada durante situações de estresse ou cirurgia eletiva. Symbicort® Turbuhaler® deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de 
doses elevadas de um beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. Uso durante a gravidez e a lactação: Symbicort® Turbuhaler® só deve ser utilizado durante a gravidez após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os 
primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o controle adequado da asma. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar Symbicort® Turbuhaler® em mulheres lactantes se os benefícios esperados para a mãe superarem qualquer possível risco para a criança (para maiores informações vide 
bula completa do produto). Interações medicamentosas: Inibidores da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados 
no tratamento da asma (para maiores informações vide bula completa do produto).  Reações adversas: As reações adversas mais freqüentes relacionadas com a droga consistem em efeitos colaterais farmacologicamente previsíveis da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. Estes tendem a ser  leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações 
adversas que foram associadas à budesonida ou ao formoterol são candidíase na orofaringe, cefaléia e tremor e leve irritação na garganta, tosse e rouquidão (para outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: A dose de Symbicort® Turbuhaler® deve ser individualizada conforme a gravidade da doença. Quando for obtido o controle dos sintomas, a dose deve 
ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos sintomas. Os pacientes devem ser instruídos a usar o medicamento mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia.  Terapia de Manutenção Regular: Asma: Adultos (a partir de 18 anos de idade) 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Em alguns casos, pode ser necessário 
um máximo de 2 inalações, duas vezes ao dia, como dose de manutenção ou temporariamente durante uma piora da asma. Adolescentes (12-17 anos de idade): 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Durante uma piora da asma, a dose de manutenção pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 2 inalações, duas vezes ao dia. DPOC Adultos (a partir de 18 anos de 
idade): 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 2 inalações. Instruções de Uso: vide bula completa do produto. Superdose: A superdosagem de formoterol provoca tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Não é esperado que uma superdosagem aguda de budesonida, mesmo em 
doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. Apresentações: Pó inalante  12/400 mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 doses.  USO ADULTO. USO POR INALAÇÃO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a 
bula completa do produto (CDS 06.11.03 Jul/07). AstraZeneca do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br  Symbicort® MS – 1.1618.0106.

saúde e dinâmicas como “troque o cigarro por uma maçã” 
ou “troque o cigarro por uma planta”. Nestas duas últimas 
o resultado foi a oferta de 800 maçãs e 150 mudas de plan-
ta. O evento contou com a parceria da Secretaria Estadual 
de Saúde de Mato Grosso, Conselho Estadual Anti-Drogas, 
Sociedade Mato-Grossense de Pneumologia e Sociedade 
Mato-Grossense de Cardiologia.
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Errata
Na matéria publicada no Boletim na página 3 da edição de jan/mar de 2010, sob o título de "Cuide de 

seu pulmão e respire aliviado", o número de casos de tuberculose diagnosticados anualmente no Brasil é de 
cerca de 71 mil, conforme dados do Ministério da Saúde de 2008. A observação do equívoco foi de Virgilio 
Tonietto (CREMERS 6734), que ainda destaca que o número real de casos novos deve ser ainda maior, porque 
existe subdiagnóstico da doença. Segundo ele, o país ocupa o 19º lugar mundial em incidência, fazendo parte 
do grupo de 22 países que concentram 80% dos casos no planeta.

Evento Data Local Realização/ Informações

Asma e DPOC 20 e 21 de agosto Cuiabá – MT Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia de Mato Grosso

Imagem 13 e 14 de agosto Aracaju – SE Sociedade Sergipana de 
Pneumologia e Tisiologia

Infecções 13 e 14 de agosto Fortaleza – CE Sociedade Cearense de 
Pneumologia e Tisiologia

Sono 13 e 14 de agosto Goiânia – GO Sociedade Goiana de 
Pneumologia e Tisiologia

Tuberculose 20 e 21 de agosto Florianópolis - SC Associação Catarinense de 
Tisiologia e Doenças Torácicas

Hipertensão Pulmonar 27 e 28 de agosto Curitiba - PR Sociedade Paranaense de 
Tisiologia e Doenças Torácicas

Função Pulmonar Avançado 27 e 28 de agosto Salvador – BA Sociedade Baiana de 
Pneumologia e Tisiologia

Função Pulmonar Básico 27 e 28 de agosto Manaus - AM Sociedade de Amazonense de 
Pneumologia e Tisiologia

Imagem 27 e 28 de agosto Brasília – DF Sociedade Brasiliense de 
Doenças Torácicas

ERS 2010 18 a 22 de setembro Barcelona, Espanha www.ersnet.org

Infecções 2 de outubro Teresópolis - RJ Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia do Rio de Janeiro 

Hipertensão 01 e 02 de outubro Manaus - AM Sociedade Amazonense de 
Pneumologia e Tisiologia

Imagem 8 e 9 de outubro Porto Alegre – RS Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia do Rio Grande do Sul

Hipertensão 22 e 23 de outubro Salvador - BA Sociedade Baiana de 
Pneumologia e Tisiologia

Imagem 22 e 23 de outubro Florianópolis – SC Associação Catarinense de 
Pneumologia e Tisiologia

CHEST 2010 30/10 a 4 de novembro Vancouver, BC, Canadá www.chestnet.org

XXXV Congresso Brasileiro 
de Pneumologia e Tisiologia 16 a 20 de novembro Centro de Convenções 

Embratel, Curitiba – PR
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