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A Diretoria da SBPT já definiu grande parte do 
calendário das atividades oferecidas aos asso-
ciados em 2008. O primeiro evento programado 
para este ano será o III Curso Nacional de Ven-

tilação Mecânica, que acontece nos dias 28 e 29 de março, 
no Hotel Braston (Rua Martins Fontes, 330 – Consolação), 
em São Paulo/SP. Sempre reali-
zado nos anos pares, o curso re-
úne os principais experts da área, 
vindos de várias regiões do país, 
em torno de discussões sobre as 
novidades e dúvidas sobre a uti-
lização da Ventilação Mecânica 
nos procedimentos médicos.

Para o Dr. Arthur Vianna, Coor-
denador da Comissão de Terapia 
Intensiva da SBPT, e responsável 
pelo evento, “neste curso procu-
ramos desenvolver um programa 
que respondesse às principais dúvidas que freqüentemente 
nos deparamos frente a um paciente crítico. Além disso, 
o suporte ventilatório foi abordado em sua totalidade, ou 
seja, desde a UTI até o domicílio, enfatizando itens como 
avanço tecnológico em ventilação mecânica e qualidade 
de vida. Será também a oportunidade de rever os amigos 
e desfrutar as várias opções de entretenimento que São 
Paulo nos oferece,” convida.

Menos de um mês depois, a SBPT promove no Rio de Ja-
neiro, nos dias 18, 19 e 20 de abril, o IX Curso Nacional de 
Atualização em Pneumologia. O evento é um dos mais con-
corridos da grade anual da Sociedade. No ano passado, 375 
profissionais de saúde participaram das 42 exposições dos 
mais variados temas de interesse em Pneumologia, proferi-
das por pneumologistas de diferentes regiões brasileiras. 

De acordo com o Doutor Luiz Carlos Sell, diretor Científi-
co da SBPT e coordenador do evento, o Curso Nacional de 
Atualização tem a função precípua de capacitar e atualizar 
o sócio pneumologista. “O foco na capacitação profissional, 
aliás, tem sido uma das propostas da atual gestão e uma das 
molas mestras da atual Diretoria da SPBT”, diz. 

O evento será realizado no Hotel Othon, localizado na 

Av. Atlântica, 3264 – Copacabana. No dia 21 de abril, logo 
após o IX CNAP, a SBPT aplicará a Prova Especial para 
o Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia. O 
exame é específico para médicos pneumologistas deten-
tores do Título de Especialista, com mais de 15 (quinze) 
anos de formado em Medicina, e que estejam exercendo 

atividades na especialidade por 
um período mínimo de tempo 
duas vezes maior que o estabele-
cido pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) para 
a especialidade, correspondendo 
ao mínimo de oito (08) anos.

Em junho, no período de 18 
a 21 de junho, a SBPT organiza 
em Salvador (BA), o III Encon-
tro Nacional de Tuberculose. 
O evento será no Bahia Othon 

Palace (Av. Oceânica , 2294) e será coordenado pelo Dr. 
Jamocyr Moura Marinho.

No segundo semestre, dias 8 e 9 de agosto, será a vez 
de Belo Horizonte (MG) receber o III Curso Nacional de 
Infecções Respiratórias. O evento acontece na Associação 
Médica de Minas Gerais e será coordenado pelo Doutor 
Ricardo de Amorim Corrêa.

SBPT 2008 – Para encerrar o ano com chave de ouro, 
a SBPT promove em Brasília (DF), 
de 21 a 25 de novembro, o mais 
importante e aguardado evento em 
Pneumologia do Brasil: o XXXIV 
Congresso Brasileiro de Pneumo-
logia e Tisiologia. A expectativa 
do presidente da SBPT, Antônio 
Carlos Moreira Lemos, é de que o 
SBPT 2008, que abrigará também 
o VI ALAT - Asociación Latinoa-
mericana del Tórax, o V Congresso 
Luso-Brasileiro de Pneumologia e 
o X Congresso Brasileiro de En-
doscopia Respiratória, seja o maior 

Eventos da SBPT em 2008 terão início em Março
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da história. “A nossa inserção internacional da SBPT tem 
crescido e se consolidado e os congressos que acontecem 
junto ao SBPT 2008 reforçam essa idéia. A responsabili-
dade da nossa sociedade é muito grande como grande será 
o evento, sem dúvida será o maior de todos os tempos”, 
prevê. Ainda segundo Lemos, o evento ganhará no aspecto 
político. “Certamente, poderemos realizar o mais político de 
todos os nossos eventos, até mesmo pela proximidade da 
nossa sede e do local do evento com as áreas governamen-
tais da saúde e da pesquisa”, analisa. 

Presidente do SBPT 2008, Doutor Carlos Alberto de Assis 
Viegas explica que o evento terá como temas principais a 
Doença Pulmonar Avançada e os Distúrbios Respiratórios 
do Sono. Ele diz que a decisão de optar por Brasília para 
sediar o evento foi acertada. “Brasília é uma cidade pe-
culiar, Patrimônio Cultural da Humanidade, um marco da 
arquitetura e urbanismo modernos, considerada um acer-
vo a céu aberto. A cidade tem um dos melhores índices de 
qualidade de vida do país e representa, também, uma nova 
proposta de viver”, defende. 

Realização
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A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisio-
logia (SBPT) reuniu no dia 29 de fevereiro, 
em sua sede, em Brasília, alguns dos princi-
pais nomes da Tuberculose no país. O encon-

tro teve como objetivo de discutir a programação do III 
Encontro Nacional de Tuberculose, que será realizado de 
18 a 21 de junho, Bahia Othon Palace, em Salvador (BA).

Participaram da reunião, além do Dr. Antônio Car-
los Lemos (Presidente da SBPT), os Doutores Jamocyr 
de Moura Marinho (Coordenador da Comissão de TB 
da SBPT), Fernando Fiúza e Margareth Dalcolmo (in-
tegrantes da Comissão de TB da SBPT), Afrânio Kritski 
(Rede TB), Dráurio Barreira (Coordenador-Geral do 
Programa Nacional de Combate à Tuberculose – PNCT/
SVS/MS) e Carlos Basília (Secretário executivo do Fó-
rum Estadual das ONGs na Luta contra a Tuberculose 
(RJ) / Parceria Brasileira contra a Tuberculose e Vice-
Presidente MCP Fundo Global TB Brasil).

Um dos pontos acertados na reunião é que o Encon-
tro deve priorizar problemas nacionais relacionados à 

PEC, Imagem e Função Pulmonar - Em 2008, o Programa 
de Educação Continuada da SBPT aconte-
ce em 12 cidades, mantendo a média dos 
últimos anos. Algumas datas ainda não 
estão completamente fechadas e na próxi-
ma edição do Boletim da SBPT divulgare-
mos as informações restantes.

O Curso de Imagem deste ano foi re-
forçado e estão previstos eventos em oito 
cidades. 

O Curso Função Pulmonar volta com 
força total. No ano passado ele não foi 
realizado, mas para 2008 já existe a 
previsão do Curso ser realizado em 
três cidades. 

Todas as informações sobre os 
eventos poderão ser obtidas na SBPT, 
pelos telefones 0800616218 ou (61) 
3245.6218, ou pelo e-mail sbpt@
sbpt.org.br.

TB e focar questões como atualização curricular, inves-
tigação e pesquisa para novas formas de diagnóstico 
e tratamento mais eficazes, atuação do Ministério da 
Saúde e dos Programas de Saúde da Família e PACS, e 
a utilização de estratégias para tratamento, diagnóstico 
e prevenção.
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PE
C Cidade Data Local Coordenador Telefone E-Mail

João Pessoa (PB)
9 e 10

de maio
Fátima Maria Macedo 

dos Santos
(83) 3246-6087
(83)9922-2452

drafatimamacedo@ig.com.br

Teresina (PI)
9 e 10

de maio
João Araújo S. M. 

M. Fé
(86) 9981-2305
(86) 221-6050

jmourafe@saomarcos.org.br

Goiãnia (GO)
9 e 10

de maio
Fernanda Miranda

de Oliveira
(62) 9293-3744
(62) 3942-6201

nandabento@aol.com

Manaus (AM)
6 e 7

de junho

Auditório Zerbini da 
Univ. Fed. do Amazonas. 
Rua Afonso Pena, 1053

Fernando Luiz 
Westphal

(92) 3236-7894
(92) 9152-5633

f.l.westphal@uol.com.br

Belém (PA)
27 e 28
de junho

Auditório Unimed Belém 
- Rua Senador Manoel 

Barata, 1508.

Lucia Helena Messias 
Sales

(91) 9112-5587 lucia.sales@terra.com.br

São Luis (MA)
4 e 5

de julho
Maria do Rosário 

da S. Ramos
(98) 235-1371
(98) 232-6660

rrcosta29@hotmail.com

Montes Claros (MG)
11 e 12
de julho

Auditório Sabedoria 
e Humildade Hospital 

Clemente de Faria

João Antônio Pimenta 
de Carvalho

(38) 9118-9309 joantpc@viamoc.com.br 

Porto Alegre (RS)
4 e 5

de julho
Paulo José Zimerman 

Teixeira
(51) 3384-2884 sptrs@terra.com.br

Aracaju (SE)
15 e 16

de agosto
Saulo Maia

(79) 214-3593
(79) 214-3491

smaia@infonet.com.br

Cascavel (PR)
22 e 23 

de agosto
José Luiz Calcagno 

Machado
(45) 9972-0174
(45) 3223-8575

pulmao@brturbo.com.br

Blumenau (SC)
22 e 23 

de agosto
Emilio Pizzichini

(48) 9971-8273
(48)234-7711

pizzichi@matrix.com.br

Recife (PE)
Fernando Luiz C. 

Lundgren
(81)3343-5949
(81)9272-7395

fernando@lundgren.med.br

Cidade Data Presidente Telefone E-Mail

Goiânia (GO)
06 e 07
de junho

Fernanda Miranda de Oliveira
(62) 9293-3744
(62) 3942-6203

nandabento@gmail.com

Cuiabá (MT)
04 e 05
de julho

Clóvis Botelho (65) 9982-6368 fbotelho@terra.com.br

Vitória (ES)
11 e 12
de julho

Carlos Alberto Gomes 
dos Santos

(27) 9982-2019
(27) 3345-0564

majeski.vix@terra.com.br
casantos@unimedvitoria.com.br

Belo Horizonte (MG)
22 e 23

de agosto
Luiz Eduardo Mendes Campos

(31) 9827-1949
(31) 3222-4641

smpct@ammgmail.org.br

Brasília (DF)
22 e 23 

de agosto
Ricardo Luiz de Melo Martins (61 ) 9961-5688 rmartins@terra.com.br

Aracaju (SE)
12 e 13

de setembro
Saulo Maia

(79) 214-3593
(79) 214-3491

smaia@infonet.com.br

Fortaleza (CE)
12 e 13

de setembro
Ricardo Coelho Reis

(85) 8852-9811
(85) 3274-6953

ricardo.c.reis@terra.com.br

Belém (PA) Lucia Helena Messias Sales (91) 9112-5587 lucia.sales@terra.com.br
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O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o presidente 
da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 
Antônio Carlos Lemos, assinaram no dia 20 de março, no 
Ministério da Saúde, em Brasília, um acordo de cooperação 
técnica inédito, que visa à prevenção, a atenção à saúde, a 
reabilitação e a investigação científica sobre doenças respi-
ratórias, como asma, pneumonia, DPOC, tuberculose, taba-
gismo e outras, através de ações conjuntas. O termo permite 
também capacitar os serviços de saúde e profissionais da rede 
pública, seja das Unidades Básicas de Saúde, seja das emer-
gências, além de realizar uma investigação científica mais 
apurada sobre as doenças, que é um dos objetivos da SBPT.

As principais autoridades médicas do país prestigiaram o 
evento. Além do presidentes da Associação Médica Brasileira 
(AMB), José Luiz Amaral, da Sociedade Brasileira de Cardio-
logia, Antonio Carlos Chagas, e dos Secretários de Atenção 
à Saúde, José Carvalho Noronha; da Vigilância Epidemio-
lógica, Gerson Pena; de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, Francisco Eduardo de Campos; e do diretor do 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Adson 
França Santos, a cerimônia contou ainda com a presença de 
importantes lideranças da pneumologia nacional, de Presi-
dentes de Sociedades de Pneumologia Estaduais, Presidentes 
de Comissões Científicas e de toda a Diretoria da SBPT. 

Após a assinatura do termo, o ministro Temporão faz elo-
gios à atuação da SBPT no combate às doenças relacionadas 
à especialidade e reafirmou sua preocupação com o cresci-
mento das doenças respiratórias. "As pessoas estão contentes 
com o aumento da venda de carros, mas se esquecem dos 
problemas de emissão de poluentes, da poluição ambiental. 
O Ministério da Saúde tem interesse em atuar nessa área e 
sabemos do importante papel da SBPT", disse Temporão.

O ministro foi claro ainda ao afirmar que o acordo se 
insere em uma importante estratégia que o Ministério da 
Saúde está implementando, com o objetivo de estabelecer 
um trabalho articulado. "Meu primeiro ato como ministro 
foi firmar uma agenda de trabalho com as sociedades mé-
dicas brasileiras", afirmou.

No que se refere ao tabagismo, disse que o Brasil avançou 
muito, mas que ainda há muito que fazer. Ele citou a pro-
posta da OMS de adotar o "cigarro genérico" e aproveitou 
para pedir ajuda da SBPT para aprovação do Projeto de Lei 
que proíbe definitivamente o cigarro em ambientes fechados. 
"Peço apoio da SBPT para esta luta. Para conseguirmos apro-
vação (do projeto) no Congresso".

O ministro cogitou ainda a possibilidade de incluir os me-
dicamentos de asma na Farmácia Popular. "Com o fim da 
CPMF, estamos aguardando a liberação de recursos financei-
ros. Mas estou confiante".

Por fim, disse que o Ministério está aberto a parcerias em 
todos os segmentos. "Entendemos que essas parcerias são 
fundamentais para qualificação dos médicos do SUS. Elas 
fornecem dados mais apurados que nos permitirão um com-

bate mais eficaz às doenças", afirmou o ministro que apro-
veitou para marcar um novo encontro. "Vamos nos reunir de 
novo daqui a um ano para fazer uma avaliação dos resulta-
dos", agendou.

O presidente da SBPT, Antônio Carlos Lemos, falou sobre 
a importância do momento para a SBPT com a assinatura 
do acordo e fez comentários sobre o avanço das doenças 
respiratórias no Brasil. Segundo ele, as doenças alérgicas, por 
exemplo, tiveram um aumento de 40%. "As doenças respira-
tórias representam custos expressivos. Para se ter uma idéia, 
cerca 12% de todas Autorizações de Internamento Hospitalar  
(AIHs) do SUS acontecem por diagnósticos de asma, pneu-
monia e DPOC, representando para os cofres públicos gastos 
superiores a R$ 600 milhões por ano".

Lemos afirmou que a SBPT quer enxergar as como doenças 
como um todo e que é preciso programas de controle mais 
universais. De acordo com o presidente da SBPT, são feitas 
internações desnecessárias de pacientes com doenças respi-
ratórias no Brasil. "Como exemplo, posso citar o internamen-
to por pneumonias, que representa cerca de 800 mil por ano 
e com taxas de mortalidade menor de 2% na maioria dos 

Luta contra doenças respiratórias ganha reforço

Na Foto 1, ministro da Saúde, José Gomes Temporão, as-
sinando o acordo. Foto 2, presidente da SBPT, Dr. Antônio 
Carlos Lemos, observado pelo ministro e por autoridades 
médicas, faz um balanço sobre o aumento das doenças res-
piratórias no Brasil.

1

2
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estados do Brasil. Isto demonstra que uma simples avaliação 
da gravidade da doença, estratificando os que devem ser in-
ternados ou tratados ambulatorialmente poderia reduzir sig-
nificativamente internamentos por pneumonias", avalia.

Na avaliação de Lemos, a parceria com o Ministério da 
Saúde será válida para os dois lados. "A SBPT espera, sim, 
trabalhar dentro de uma estrutura viável junto do Ministério 
da Saúde e conseguir melhorar a assistência aos pacientes 
com doenças respiratórias no SUS. E nesse ponto, evidente-
mente, não se pode perder de vista a imagem objeto de um 
atendimento: gratuito, universal, integral e resolutivo. Esse é 
um dos nossos objetivos”.

Para o Dr. José Eduardo Delfini Cançado, presidente da 
Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, o acordo 
proporcionará um conhecimento mais aprofundado em to-
dos os aspectos das doenças respiratórias. “Hoje, não existem 
dados epidemiológicos sobre asma, DPOC e pneumonias, que 
são as maiores causas de internação no sistema público de 
saúde. Nós só conhecemos o número de internações. Na ver-
dade, sabemos que a internação hospitalar é o topo de uma 
pirâmide. A grande maioria das pessoas fica doente, vai ao 
médico, vai ao posto de saúde, toma mais remédio, mas não 
é internada”. Na avaliação dele, “a assinatura desse termo é 
um grande passo para abrir uma porta, entrar no Ministé-
rio e assim começar um estudo sobre doenças que têm uma 
prevalência, uma importância muito grande. Posteriormente 
nós podemos propor ao Ministério, em termos de Sociedade, 
algumas ações específicas para o tratamento desses pacientes 
na atenção básica Estou confiante. Competência nós temos, 
e muito. Existem vários centros de referência, universidades 
e pesquisadores no Brasil com competência para fazer isso 
tudo; para levantar esses dados e propor, realmente, medidas 
efetivas para diminuir esse problema das doenças respirató-
rias, que aumentam cada vez mais no Brasil”, afirma. 

Doutor Cançado afirma que a SBPT tem representatividade 
em todo o país e que através de suas regionais, será possível 
fazer o levantamento epidemiológico e estabelecer a preva-
lência dessas doenças nos principais centros brasileiros. “A 
partir daí teremos números para estimar um custo desses pa-
cientes na rede básica de saúde e, com isso, propor medidas 
efetivas para diminuir esse custo.”

Ele diz que hoje não existe tratamento disponível na rede 
pública para pacientes com asma – só para asma grave, no 
alto custo -, para DPOC e para pneumonia. “E as medicações 
disponíveis hoje, quando existem, são as mesmas que utili-
závamos há 20, 30 anos. Então, à medida que nós tratarmos 
adequadamente o paciente na atenção básica, nós vamos 
reduzir o custo de internação hospitalar, o custo social e o 
custo econômico de uma forma geral para esses pacientes, 
já que as internações têm mostrado que a prevalência dessas 
doenças é muito alta e, infelizmente, nós não dispomos de 
tratamento para essas três que estão entre as quatro princi-
pais doenças que mais internam no país na atenção básica.”

Na opinião da Dra. Fernanda Miranda de Oliveira, presi-
dente da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia, a 

assinatura do acordo “será uma ajuda mútua entre o Ministé-
rio da Saúde e a SBPT. O Ministério da Saúde precisa da nos-
sa ajuda, de especialistas, para orientar seus técnicos quanto 
à melhor conduta para que a sociedade, as pessoas recebam a 
devida assistência. E nós, porque conseguiremos colocar em 
prática projetos importantes da SBPT”, avalia. Segundo ela, 
o acordo possibilitará a formação de uma rede interligando 
Ministério da Saúde e SBPT com Secretarias de Saúde esta-
duais e municipais e sociedades regionais de pneumologia. 
“Acredito que é começando o trabalho lá, nos municípios, é 
que conseguiremos colocar essas ações em prática”, afirma.

Para o Dr. José Roberto Jardim, a assinatura do acordo repre-
senta a consolidação de uma proposta, um objetivo que estava 
sendo buscada há muito tempo pela SBPT. Para ele, “é preciso 
haver um congraçamento entre a parte científica e a parte tec-
nológica para que os objetivos sejam alcançados” diz.

Coordenador da Comissão de Asma da SBPT, Dr. Roberto 
Stirbulov, comemorou a assinatura do termo. De acordo com 
ele, o acordo será muito importante porque, dentre outros 
pontos, fornecerá apoio político e financeiro para poder exe-
cutar estratégias de controle da asma e DPOC no Brasil. “Será 
uma parceria importante para o conhecimento das doenças 
respiratórias e para implantações de futuras intervenções de 
tratamento para a população, fazendo aumentar também o 
acesso aos medicamentos. Para dar certo, será importante 
essa vontade política das duas instituições”, avalia.

Na Foto 3, Dr. Lemos discursa, entre o Dr. José Luiz Ama-
ral (presidente da AMB, à direita), Francisco Eduardo de 
Campos (secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde) e Adson França Santos, diretor do Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas). Na Foto 4, Presidentes 
de Sociedades regionais e diretores da SBPT e representan-
tes de entidades médicas que prestigiaram o evento.

4
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Boletim SBPT – Qual é a expectativa com relação ao Con-
gresso? 

Dr. Viegas – Temos a pretensão de que esse seja o maior 
Congresso da história da SBPT.  Estamos trabalhando in-
cansavelmente para isso aconteça. A nossa expectativa 
é de reunirmos aqui, em Brasília, cerca de 3.000 médicos 
pneumologistas e outros profissionais de saúde de todos os 
países da América latina, além de portugueses e espanhóis. 
Contaremos também com a presença dos principais nomes 
da pneumologia mundial. Profissionais de reconhecimento 
internacional da Europa, EUA e Canadá, por exemplo, que 
atuarão como palestrantes no evento. 

O que nós, da Comissão Organizadora, pretendemos é fazer 
do Congresso um amplo espaço para discussão sobre temas 
atuais da pneumologia. Será oportunidade singular para dis-
cutir, tirar dúvidas, ouvir o que os experts têm a dizer sobre 
as novidades de tratamentos, diagnósticos e atualizar-se.

Boletim SBPT – Qual a importância desse evento no con-
texto da pneumologia mundial? 

Dr. Viegas –É importante ressaltar que nosso congresso é 
um dos quatro maiores do mundo em termos de participa-
ção. E esse evento será de extrema importância para marcar 
posição no que se refere à produção científica pneumológica 
na América Latina. A produção brasileira é destaque nesse 
cenário e deve aproveitar a oportunidade para se concretizar 
como líder no nosso continente tanto em quantidade como 
qualidade.

Boletim SBPT – O SBPT 2008 terá como temas principais 
a Doença Pulmonar Avançada e os Distúrbios Respiratórios 
do Sono. Esses são os principais temas em discussão da atu-
alidade em Pneumologia? 

Dr. Viegas –Sim, mas daremos também destaque para o 
tabagismo. Qual é a lógica? O tabagismo e os distúrbios res-
piratórios do sono são responsáveis por um sem número de 
enfermidades respiratórias e de outros sistemas do organis-

Como acontece em todos os anos em que o Congresso Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia é realizado, o Boletim da SBPT, a partir dessa edição, 
dedicará uma página exclusivamente para tratar das novidades relacionadas 
ao principal evento da pneumologia brasileira.

Nessa primeira edição, o Boletim da SBPT publica uma entrevista com o 
presidente do XXXIV SBPT 2008, Dr. Carlos Alberto de Assis Viegas.

mo. Então se queremos evitar estas enfermidades devemos 
cuidar de seus fatores causais, ou seja, evitar o tabagismo e os 
distúrbios respiratórios do sono. Como já existem inúmeros 
pacientes enfermos e com o aumento da sobrevida da popu-
lação brasileira, estes enfermos viverão mais e suas doenças 
também avançarão. É aí que entra o outro tema de destaque 
a doença pulmonar avançada: é preciso treinar os pneumo-
logistas para aprenderem a lidar com esta nova realidade. 
Pacientes vivendo mais e com suas doenças agravadas.

Boletim SBPT – É mais difícil promover um evento desse 
porte em Brasília do que em cidades litorâneas ou centros 
maiores como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo? 

Dr. Viegas – Discordo completamente. Brasília tem hoje 
toda estrutura que encontramos nas outras grandes cidades 
brasileiras para se preparar um congresso desse porte. Falo 
dos aspectos de gestão e técnico. Mesmo não sendo litorâ-
nea nem tendo as opções culturais de uma cidade como São 
Paulo, por exemplo, isto não deve afetar. Aliás, para um bom 
evento técnico cientifico é recomendado que as pessoas se 
concentrem nessas atividades. Dessa forma, as chances de se 
dispersarem são menores.

Boletim SBPT – Quais os principais aspectos vantajosos 
para realizar esse evento em Brasília? 

Dr. Viegas – Do ponto da logística basta nos lembrarmos 
que o Distrito Federal é o centro geodésico do Brasil e da 
América do Sul. Conseqüências disso são, primariamente, 
as facilidades da malha aérea e menores custos. A cidade, 
talvez por ser um centro de decisões políticas, por abrigar 
embaixadas e por conviver com parlamentares e ministros, 
também dispõe de uma infra-estrutura privilegiada, com 
uma rede hoteleira ampla e uma culinária diversificada.

Brasília é uma cidade moderna, cosmopolita e acostuma-
da a receber cidadãos do mundo, pessoas de diferentes idio-
mas, culturas, costumes, etc. Essa é um das características 
de Brasília, da nossa cidade, da cidade de todo brasileiro.
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA

Fundo de Incentivo à Pesquisa - FIP
Regulamento

Artigo um - O Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIP) destina-se ao fomento de atividades de 
pesquisa no âmbito da Sociedade Brasileira e Pneumologia e Tisiologia (SBPT). A alocação dos 
recursos do FIP esta vinculada ao princípio de apoio da SBPT aos seus associados.

Artigo dois - Os recursos do FIP serão os provenientes dos lucros das atividades científicas e 
eventos da SBPT, em percentual definido anualmente pela Diretoria da SBPT.

Artigo três - Serão aceitos para apreciação de auxílio financeiro projetos de pesquisa no campo 
da pneumologia brasileira dentro da política da SBPT. 

Artigo quatro - Os recursos do FIP são destinados exclusivamente a solicitações de associados 
da SBPT como investigadores responsáveis.

Artigo cinco - O projeto de pesquisa que solicitar auxílio financeiro, deverá estar previamente 
aprovado ética e metodologicamente, nas instituições de origem do investigador responsável ou 
onde será desenvolvido. 

Artigo seis - Os auxílios financeiros serão destinados a projetos que não disponham de outras 
fontes de recursos diretos. e dentro dos limites orçamentários do FIP.

Artigo sete - A Diretoria definirá anualmente em edital as linhas de pesquisa cobertas pelos 
auxílios do FIP, ouvidas as instâncias da SBPT, a saber: diretoria científica, diretoria de ensino e 
exercício profissional, departamentos e comissões científicas

Artigo oito - Os auxílios do FIP serão destinados após análise dos projetos por comissão constituída 
pelos seguintes membros: presidentes da SBPT, vice presidentes da SBPT, diretor de ensino , diretor 
científico, coordenador da comissão de epidemiologia. O presidente terá voto de desempate.

Artigo nove - Os projetos que gerarem produtos passíveis de venda e/ou cessão de uso/
exploração, deverão ressarcir o FIP dos valores alocados ao projeto.

Artigo dez - O prazo para utilização do crédito será de 1 (um) ano, prorrogável por período 
igual ou maior, mediante justificativa do Pesquisador Responsável e aprovação pela diretoria.

A solicitação para prorrogação do prazo de utilização do crédito deverá ser encaminhada a) 
ao FIP, no período máximo de 15 (quinze) dias antes, ao seu vencimento;
O cronograma do projeto deve ser compatibilizado com a execução orçamentária;b) 

Artigo 11 - Todos os beneficiários de recursos do FIP deverão fazer constar, em todas as formas 
de divulgação, o apoio recebido da SBPT.

Brasília, 13/03/2007
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Atua lidades

Exame de distúrbios do sono para habilitação
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicou no 

dia 25 de fevereiro, a Resolução 267 que estabelece a exi-
gência da avaliação de distúrbios do sono para os candida-
tos que forem realizar adição, renovação e mudança para as 
categorias C (caminhão), D (ônibus) e E (carreta).

Pela resolução, os candidatos devem ser avaliados quan-
to à Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS). Se-
rão verificados parâmetros objetivos, como por exemplo, 
hipertensão arterial sistêmica, medida da circunferência do 
pescoço e classificação de Mallampati (imagem) e parâme-
tros subjetivos que revelam a sonolência diurna excessiva 
que são medidos de acordo com a Escala de Sonolência de 
Epworth.

Segundo estudos relativos a problemas do sono, os dis-
túrbios podem reduzir a capacidade de atenção e reação 
dos condutores, principalmente daqueles que passam mais 
tempo ao volante como os motoristas de ônibus e transpor-
te de cargas.

No Brasil 8.617.331 condutores possuem categorias C, D 
ou E. Os exames de avaliação relativos ao distúrbio do sono 

serão realizados juntamente como os demais exames de ap-
tidão física e mental. A critério médico, o candidato poderá 
ser aprovado temporariamente ou encaminhado para ava-
liação médica específica e realização de polissonografia. A 
Resolução entrou em vigor no mesmo dia da publicação.

Coordenador da Comissão de Distúrbios do Sono da 
SBPT, Doutor Flávio Magalhães diz que acompanhou com 
atenção a aprovação da Resolução e que a expectativa ago-
ra é de ver os resultados em termos efetivos. “Só esperamos 
que ela surta efeito prático e, assim sendo, venha ao en-
contro do nosso trabalho junto à SBPT, que teve início há 
3 anos quando lançamos o projeto Acorda Pneumologista. 
Desde então, gradualmente, a sociedade civil e também os 
pneumologistas encontram-se mais atentos para os pro-
blemas relacionados aos distúrbios respiratórios do sono”, 
constata.

Doutor Flávio revela ainda que em breve lançará o Pro-
jeto "ACHaR". “O objetivo é identificar pacientes com ele-
vada chance de sofrer da Síndrome da Apnéia/Hipopnéia 
Obstrutiva do Sono (SAOHS)”, adianta.

O diretor de Ensino e Exercício Profissional da SBPT, 
prof. Dr. Sergio Saldanha Menna Barreto, foi eleito no 
começo desse ano para o cargo de Delegado Nacional 
da ERS (European Respiratory Society) no Brasil. O 
mandato será de três anos, não renováveis, e terá iní-
cio no dia oito de outubro de 2008.

Em ofício encaminhado no dia 29 de janeiro, o 
presidente da SBPT, Doutor Antônio Carlos Moreira 
Lemos, em nome da entidade, parabenizou o Doutor 
Menna pela vitória.

No documento, Dr. Lemos diz que “é importante 
lembrar, nesse momento, a importância estratégica 
para a SBPT de termos um pneumologista participan-
do internamente do processo de tomada de decisões 
da ERS, uma das mais conceituadas e importantes so-

SBPT elege Delegado para ERS
ciedades científicas do mundo". Diz 
ainda que a indicação do Dr. Menna 
pela SBPT para o cargo foi a me-
lhor opção para a Sociedade. "Nos 
próximos três anos, vigência de seu 
mandato, a pneumologia brasileira 
terá uma voz forte que certamente 
contribuirá de forma exemplar para 
o avanço de nossa especialidade e 
defesa de nossos interesses.”

O presidente da SBPT finaliza o documento elo-
giando a dedicação do Dr. Menna. “Estendo os agra-
decimentos dos pneumologistas pela dedicação e zelo 
empenhados em prol do avanço de nossa especiali-
dade”.
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Nosso site já é um dos maiores da Pneumologia!

Site

Caros Colegas da SBPT, 

O site do Pn eumologis ta Bra sileiro
www.sbpt.org.br

Acesse e veja a s n o vidades 

prenda a respiracao! O universo e o nosso limite!
_

_

_

O site da SBPT vem crescendo progressivamente a cada 
dia. Em dez meses, o número de 
acessos diários à nossa página 
multiplicou por 15, passando de 
30 para mais de 450. 

Esse importante dado mostra 
que estamos no caminho certo. 
Revela, entretanto, que ainda 
podemos melhorar. O trabalho 
de manutenção e atualização do 
site não é fácil e requer ajuda 
dos colegas pneumologistas. O 
número de críticas e sugestões 
dos associados ainda é muito 
pequeno e nossas páginas de 
defesa profissional, empregos, 
oportunidades, bem como as das 
comissões, departamentos e so-
ciedades estaduais não cresce-
ram como esperávamos. 

Estamos fazendo a nossa parte 
e em fevereiro disponibilizamos 
no site nosso primeiro grande 
evento on-line: o VI Congresso 
Brasileiro de Asma. Essa novi-
dade permitirá aos associados 
terem acesso (áudio, vídeo e texto) a todo o conteúdo 
apresentado durante o evento, que foi realizado de 22 a 
25 de agosto de 2007, em Belo Horizonte (MG). 

O material está disponível para download, servindo 
como fonte de referência e consulta a qualquer momento.

O balanço até fevereiro é positivo conforme podemos 
ver abaixo:

- 8 (oito) temas em revisão –160 páginas de textos 
práticos e com boas evidências;

- 14 tabelas que ajudam no atendimento ambulatorial 
do pneumopata;

- 10 (dez) casos clínicos muito bem documentados e 
discutidos;

Luiz Fernando F. Pereira
Diretor de Divulgação da SBPT

- Cerca de 150 Consensos e Diretrizes (mais de 6000 
páginas) em pdf;

- 116 links relacionados com a pneumologia;
- 54 referências de publicações 

internacionais de autores brasi-
leiros;

- Curso Nacional de Atualiza-
ção em Pneumologia 2007: 44 
aulas (vídeo, pdf e power-point) 
- livre apenas para os sócios;

- Congresso Brasileiro de Asma 
de 2007: 45 aulas (vídeo, pdf e 
power-point) - livre apenas para 
os sócios;

- Resumos de artigos interes-
santes com comentários;

- Agenda dos eventos cientí-
ficos e datas comemorativas na-
cionais e internacionais;

- Programa de Educação Con-
tinuada (PEC) on-line;

- Mais de 500 participantes em 
nossas pesquisas on-line;

- Inclusão das principais reso-
luções, normas técnicas e tabelas 
de cobranças;

- SBPT-NEWS - boletim eletrô-
nico semanal, com as principais 

novidades e notícias da Sociedade. 
Para continuarmos crescendo é de fundamental impor-

tância maior colaboração da diretoria, comissões, depar-
tamentos, funcionários e sócios da SBPT. 

Enviem suas sugestões e comentários 
para o e-mail: sbpt@sbpt.org.br.
Peço a todos que acessem, discutam
e divulguem nosso site. 
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SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA 
E TISIOLOGIA DO MATO–GROSSO

Eleita no dia 14 de dezembro de 2007, a Diretoria da 
Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato-Grosso 
para o biênio 2008-2009. 
Presidente: Dr. Clóvis Botelho
Secretária: Dra. Wandoircy da Silva Costa
Tesoureiro: Dr. Arlan de Azevedo Ferreira

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SOPTERJ

Presidente: José Manoel Jansen 
Vice-presidente: Cyro Teixeira da Silva Junior 
Capital e Baixada Fluminense: Mario Roberto de Oliveira 
Niteroi e Região dos Lagos: Carlos Leonardo Pessoa 
Região Serrana: Glaucia Maria Zanetti 
Região Sul: Gilmar Alves Zonzin 
Região Norte: Simone Pinheiro Fagundes 
Secretário Geral: Arnaldo José Noronha Filho 
Secretário Adjunto: Rafael de Castro Martins 
Secretário de Assuntos Científicos: Luis Paulo Loivos 
Secretário de Divulgação: Agnaldo José Lopes 
Tesoureiro: Décio Silva Horta Júnior

FUNDAÇÃO SBPT

Aprovada na reunião de Diretoria da SBPT, realizada no dia 
25 de fevereiro, a pesquisa de informações para criação da 
Fundação SBPT. A idéia foi lançada pelo secretário geral da 
Sociedade, Dr. Paulo Feitosa, que fez uma rápida apresenta-
ção, mostrando pontos a favor e contrários à Fundação.

De acordo com o secretário, que também ficará responsável 
pela obtenção dos dados técnicos, “Demos o primeiro passo. 
Agora, vamos buscar fundamentação jurídica e contábil para 
viabilidade da Fundação”, afirmou.

TE CATEGORIA ESPECIAL

Em tempos de globalização, manter-se atualizado é uma 
necessidade. Principalmente para aqueles que atuam em áre-
as imprescindíveis, como a medicina.

Ciente dessa necessidade, a SBPT, atendendo uma solici-
tação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e autorizada 
pela Associação Médica Brasileira (AMB), aprovou a realiza-
ção de um exame de suficiência para obtenção do Título de 
Especialista em Pneumologia. A prova, denominada “catego-
ria especial”, em edição única, será direcionada aos médicos 
formados há pelo menos 15 (quinze) anos e que compro-
vem o exercício da especialidade por um período de tempo 
duas vezes maior que o estabelecido pela Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM), - 8 (oito) anos no caso da 
Pneumologia, incluindo o pré-requisito - e de acordo com o 
sistema de pontuação utilizado pela Comissão Nacional de 
Acreditação (CNA). Esse período de 8 (oito) anos poderá ser 
comprovado através de declarações cedidas pelo local de tra-
balho (público ou privado) ou por dois médicos.

O exame acontece no dia 21 de abril de 2008, das 8h30 às 
12h30, no Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro, no encerra-
mento do VIII Curso Nacional de Atualização em Pneumolo-
gia. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março. Os 
aprovados terão seus certificados validados por cinco anos, 
sendo renováveis de acordo com as normas estabelecidas 
pela Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM.

Essa é uma grande oportunidade para os pneumologistas 
que não possuem o Título de Especialista. Portanto, se você 
preenche os requisitos e ainda não tem o TE em Pneumologia, 
leia o edital e faça a prova. É a sua grande chance!

Mais informações no www.sbpt.org.br e pelos telefones 
0800.616218 – (61) 3245.6218.

Inscrição Candidato UF Prova
41 Adriana Goya GO
29 Ana Cristina de Carvalho F. Fonseca MG
39 Ariadne Marolina Di Rocha GO
55 Áurea Martins Souza RJ
28 Isabela Furtado de Mendonça Picinin MG
1 Julia Henriques Silva RJ
19 Juliano José Jorge PR
10 Mariana Faria Scalco MG
2 Mariana Sacilotto Cramer PR
12 Mary Anne Kowal Olm SP
30 Odilon Bittencourt Oliveira Filho PA
23 Renato Strachman PR
54 Roberta Costa Palmeira Neves RJ
5 Silvia Paschoalini Azalim MG
11 Silvia Portugal M. Casotti Vidaunrre SP
33 Taisa Frescura Paim RS
9 Valentina Coutinho B. Gava Chakr RS

A SBPT divulga a relação dos aprovados no concurso para 
obtenção do Certificado de Área de Atuação em Pneumolo-
gia Pediátrica, realizado em 30 de outubro de 2007 em João 
Pessoa (PB).

TE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
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Presidente
Antônio Carlos Moreira Lemos – BA 
acmlemos1@gmail.com

Presidente Eleita
Jussara Fiterman - RS 
fiterman@pucrs.br

Diretor de Assuntos Científicos
Luiz Carlos Sell - RJ 
lsell.respirar@medlar.com.br

Diretor de Ensino e Exercício Profissional
Sérgio Saldanha Menna Barreto - RS 
smenna@terra.com.br

Diretor de Divulgação e Defesa Profissional
Luiz Fernando Ferreira Pereira – MG
luizffpereira@uol.com.br

Secretário Geral
Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Secretário Adjunto
Eduardo Felipe Barbosa Silva – DF 
efbsbpt@sbpt.org.br

Diretor Financeiro
Benedito Francisco Cabral Jr. – DF 
cabralmarcia@terra.com.br

Presidente do XXXIV Congresso da SBPT
Carlos Alberto de Assis Viegas - DF
pneumo@unb.br

Presidente do Conselho Deliberativo
Mauro Zamboni - RJ
mauro.zamboni@gmail.com

Diretor Responsável pelo Boletim SBPT
Paulo Henrique Ramos Feitosa - DF
feitosasbpt@gmail.com

Jornalista Responsável
Eduardo Soares
RP DF 02.283-JP

Secretaria da Sociedade
SEPS 714/914, Bloco E, salas 220/223
CEP: 70390 -145 – Brasília - DF
Telefone: 0800 616218
www.sbpt.org.br / sbpt@sbpt.org.br
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Aprendizagem
Em uma decisão arrojada, o Metrô de São Paulo determinou que os funcionários estão proibidos de fumar nas 

dependências internas das 55 estações, nos três pátios de estacionamento e manobras de trens e nos prédios admi-
nistrativos do Metrô.
A iniciativa é mais uma etapa do Programa de Prevenção e Tratamento ao Tabagismo (PPTT), que já havia desa-

tivado, em dezembro do ano passado, 88 “fumódromos”.
O presidente da SBPT, Antônio Carlos Lemos, encaminhou ofício ao governador do Estado de São Paulo, José Serra, 

elogiando a medida.
O PPTT do Metrô foi criado em 1998 com o objetivo de melhorar o bem-estar dos 7.500 empregados por meio do 

estímulo a hábitos saudáveis. Graças a esse programa, o Metrô conseguiu reduzir o número de empregados fumantes 
em 7,2%, quando comparados os números de pesquisas internas nos anos de 2000 e 2007. Nos próximos 12 meses, 
os fumantes que desejarem abandonar o hábito terão acesso a apoio psicológico, medicamentos especiais e acompa-
nhamento médico, subsidiados pelo Metrô e pelo Metrus - Instituto de Seguridade Social.
Também em São Paulo, a prefeitura proibiu o uso de charutos em bares e restaurantes. Agora, fumar charutos, 

cachimbos e cigarrilhas só é permitido em estabelecimentos que tenham espaços reservado para isso – um cercadinho 
separado até das áreas de fumantes de cigarros. Quem descumprir a lei vai pagar R$ 800. No Brasil, faz 12 anos que 
uma lei federal proibiu o uso de todos os tipos de fumo em locais coletivos públicos e privados, a não ser em áreas 
isoladas para os fumantes – chamadas de “fumódromos”. Agora, o governo pretende acabar com os fumódromos em 
todos os ambientes fechados. Um projeto de lei que trata do assunto está sendo finalizado pela Casa Civil. O pneumo-
logista Carlos Alberto Viegas diz o fim dos fumódromos é essencial para que o número de fumantes continue caindo. 
“Quando está usando o fumódromo, a pessoa não fica isolada e tem a dispersão de toda a fumaça que ela exala”, 
explica. Outra medida em estudo é o aumento de preço; segundo o governo, só cinco paises vendem cigarros mais 
baratos do que o Brasil. Em todo o mundo, especialistas dizem que o preço é um fator decisivo na redução do número 
de fumantes. “Há uma recomendação da OMS no sentido de se aumentar os preços do cigarro. Os países que fizeram 
isso conseguiram uma redução no número de fumantes”, afirma Luiz Antonio Santini, diretor-geral do Inca.
Fonte: Jornal Hoje/Rede Globo
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médica. BUTOVENT® PULVINAL® não é adequado para pacientes com pico de capacidade respiratória menor que 28 l/min. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Fabricado por: Chiesi Farmaceutici S.p.A. Importado e distribuído por: Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. 
Reg. M.S. 1.0058.0099. SAC: 0800 – 114525. 

CLENIL® PULVINAL® Dipropionato de Beclometasona. Pó para inalação – Embalagem contendo inalador Pulvinal® multidose (100 doses), nas apresentações de 100 mcg, 200 mcg e 400 mcg. Componentes não ativos : lactose monoidratada e estearato de magnésio. USO ADULTO 
E PEDIÁTRICO. O dipropionato de beclometasona é um corticosteróide tópico com potente atividade antiinflamatória e anti-alérgica da mucosa das vias aéreas. Em particular, o dipropionato de beclometasona demonstra uma ação antiinflamatória brônquica, reduzindo o edema e a 
hipersecreção e inibindo o início do broncoespasmo. Administrado por inalação, a substância atua somente na estrutura do sistema respiratório e, portanto, na dosagem recomendada, é isento de efeitos sistêmicos e não interfere na função adrenocortical. Indicações: Clenil® Pulvinal®, 
administrado através de inalação, oferece tratamento preventivo da asma leve, moderada ou grave e das condições de broncoestenose. Clenil® Pulvinal® proporciona efetiva ação antiinflamatória nos pulmões, sem os problemas do tratamento com corticosteróide sistêmico. Contra-
indicações: Hipersensibilidade conhecida aos corticosteróides (ou a qualquer componente). Precauções e Advertências: Clenil® Pulvinal® administrado por inalação não deve ser utilizado para o tratamento das crises de asma; constitui, ao contrário, um tratamento preventivo e de controle 
da doença asmática, devendo ser utilizado nas dose prescritas, regularmente, durante períodos prolongados, mesmo quando os pacientes encontram-se assintomáticos. Supressão supra-renal raramente ocorre com as doses preconizadas de até 1.500 mcg/dia. Nas mulheres grávidas, 
o produto deve ser utilizado no caso de efetiva necessidade e sob controle médico. Nas doses inalatórias normalmente utilizadas, não foram detectados níveis significativos de beclometasona no leite materno. No entanto, o uso da beclometasona em mães amamentando requer que os 
benefícios da terapêutica sejam levados em consideração frente aos riscos para mãe e lactente. Interações medicamentosas: Nenhuma conhecida. Reações adversas: Como com qualquer terapêutica inalatória, pode ocorrer ocasionalmente, infecções do tipo fúngico (candidíase) na 
cavidade oral e faringe, que regridem rapidamente após uso de antimicóticos, não havendo necessidade de interromper o tratamento. O aparecimento da infecção fúngica pode ser minimizada orientando-se que os pacientes procedam à lavagem da boca após cada inalação. Posologia: 
Adultos: 200 mcg  a 400 mcg, duas a quatro vezes ao dia. Crianças: 100 mcg a 200 mcg, duas a quatro vezes ao dia. Nenhum ajuste de dose é requerido em pacientes idosos ou naqueles com insuficiência renal ou hepática. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Fabricado por: Chiesi 
Farmaceutici S.p.A.. Importado e distribuído por: Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. Reg. M.S. 1.0058.0009. SAC: 0800 - 114525

Avalox (comprimidos e solução para infusão) moxifloxacino cloridrato. Cada comprimido revestido contém 436,8 mg de cloridrato de moxifloxacino, equivalentes a 400 mg de moxifloxacino. Cada bolsa de 250 ml contém 436 mg de cloridrato de moxifloxacino
equivalentes a 400 mg de moxifloxacino. Cada ml contém 1,6 mg de moxifloxacino. Indicações: Avalox é indicado para o tratamento de adultos (com idade igual ou acima de 18 anos) com: • Infecções das vias respiratórias superiores e inferiores: - Sinusite aguda,
- Exacerbações agudas de bronquite crônica, - Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) incluindo PAC causada por cepas multirresistentes (Streptococcus pneumoniae multirresistente, incluindo isolados conhecidos como S. pneumoniae resistente a penicilina,
e cepas resistentes a dois ou mais dos seguintes antibióticos: penicilina (CIM ≥ 2 µg/ml), cefalosporinas de 2ª geração (p.ex. cefuroxima), macrolídeos, tetraciclinas e trimetoprima/sulfametoxazol.) • Infecções cutâneas e de tecidos moles. Infecções complicadas
de pele e anexos (inclusive infecções do pé diabético). Contra-indicações: Hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula ou a outras quinolonas. Avalox é contra-indicado a crianças, adolescentes em fase de crescimento e a mulheres grávidas.
Sabe-se que as quinolonas distribuem-se amplamente no leite materno e os dados pré-clínicos indicam que pequenas quantidades de moxifloxacino podem ser secretadas no leite materno. Não há dados disponíveis em mulheres grávidas e lactantes. Portanto, o
uso de moxifloxacino em mulheres grávidas e lactantes está contra-indicado. Advertências e precauções: O tratamento com quinolonas pode provocar crises convulsivas. O moxifloxacino deve ser utilizado com cautela em pacientes com transtornos conhecidos ou
suspeitos do SNC que possam predispor a convulsões ou reduzir o limiar convulsivo. Como os dados clínicos são limitados, não se recomenda o uso de moxifloxacino em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh C). O moxifloxacino, da mesma forma
que outras quinolonas e os macrolídeos, tem mostrado prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma de alguns pacientes. Portanto, deve ser evitado em pacientes com conhecido prolongamento do intervalo QT, pacientes com hipocalemia não tratada e naqueles
em uso de substâncias antiarrítmicas da classe IA (ex., quinidina, procainamida) ou da classe III (ex., amiodarona, sotalol), por falta de experiência clínica com esse tipo de paciente. O uso concomitante de moxifloxacino e de substâncias que prolongam o intervalo
QT, tais como cisaprida, eritromicina, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos, deve ser efetuado com cautela, uma vez que não se pode excluir o risco de potencialização. O moxifloxacino deve ser usado com cautela em pacientes em condições vigentes pró-
arrítmicas, tais como bradicardia clinicamente significativa ou isquemia miocárdica aguda. Aumentando-se a concentração de moxifloxacino, o prolongamento do intervalo QT pode aumentar; portanto, a dose recomendada de 400 mg em infusão durante 60 minutos
não deve ser excedida. O prolongamento do intervalo QT pode causar aumento do risco de arritmias ventriculares, inclusive torsade des pointes. Nenhum caso de morbidade ou mortalidade cardiovascular por prolongamento do intervalo QTc pôde ser atribuído ao
tratamento com moxifloxacino em mais de 8.000 pacientes (administração oral e parenteral);  entretanto, certas condições predisponentes podem elevar o risco de arritmias ventriculares. O tratamento com quinolonas, inclusive moxifloxacino, pode produzir
inflamação e ruptura de tendões, particularmente em pacientes idosos e nos pacientes tratados concomitantemente com corticosteróides. Ao primeiro sinal de dor ou inflamação, os pacientes devem interromper o tratamento e manter em repouso a(s) extremidade(s)
afetada(s). A ocorrência de colite pseudomembranosa foi registrada com o uso de antibióticos de amplo espectro, inclusive moxifloxacino; portanto, é importante considerar esse diagnóstico em pacientes com diarréia grave associada ao uso de moxifloxacino. Nesta
situação clínica, devem ser instaladas imediatamente as medidas terapêuticas adequadas. Observou-se fotossensibilidade com quinolonas. Contudo, em estudos pré-clínicos e clínicos especialmente desenhados não se observou fotossensibilidade com moxifloxacino.
Além disso, desde o seu lançamento não há evidências clínicas de que o moxifloxacino cause reações de fotossensibilidade. Entretanto, os pacientes devem evitar exposição prolongada aos raios UV ou solares. Em alguns casos podem ocorrer reações alérgicas ou
de hipersensibilidade após a primeira administração, e nesse caso o médico deve ser imediatamente contatado. Em casos muito raros reações anafiláticas podem progredir até o choque, potencialmente letal, algumas vezes após a primeira administração. Nesses
casos o uso de moxifloxacino deve ser interrompido e o tratamento médico instituído, por exemplo para choque. Nos pacientes cuja ingestão de sódio é uma preocupação clínica (pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, disfunção renal, síndrome nefrótica,
etc.) deve-se levar em conta a carga adicional de sódio da solução de infusão (veja o item COMPOSIÇÃO). Efeitos sobre a habilidade de dirigir e o manejo de máquinas: A incidência de reações do SNC observada nos estudos clínicos foi baixa. Entretanto, os pacientes
devem estar atentos em verificar como reagem antes de dirigir ou operar máquinas. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Alimentos e produtos lácteos - A absorção do moxifloxacino não foi alterada pela ingestão de alimentos. Portanto, o
moxifloxacino pode ser administrado independentemente da ingestão de alimentos. Antiácidos, minerais e polivitamínicos - A ingestão concomitante de moxifloxacino e antiácidos, minerais e polivitamínicos pode alterar a absorção do fármaco, pela formação de
complexos quelados com cátions polivalentes contidos nessas preparações, produzindo concentrações plasmáticas muito menores que as desejadas. Portanto, os antiácidos, os fármacos anti-retrovirais e outras preparações que contenham magnésio, alumínio e
outros minerais, como ferro, devem ser administrados pelo menos 4 horas antes ou 2 horas após a ingestão de uma dose oral de moxifloxacino. Ranitidina - A administração concomitante de ranitidina não alterou significativamente as características de absorção
do moxifloxacino. Os parâmetros de absorção (Cmáx, tmáx, AUC) foram muito semelhantes, indicando ausência de influência do pH gástrico na captação de moxifloxacino do trato gastrintestinal. Suplementos de cálcio – Ao administrar doses altas de suplementos de

cálcio, observou-se somente uma leve redução na taxa de absorção, porém sem alterar a extensão da mesma. O efeito de altas doses de suplementos de cálcio sobre a absorção do moxifloxacino não é considerado clinicamente relevante. Teofilina - De acordo
com dados in vitro não se detectou influência do moxifloxacino sobre a farmacocinética da teofilina (e vice-versa) no estado de equilíbrio em humanos, indicando que o moxifloxacino não interfere com os subtipos 1A2 das enzimas do citocromo P450; as concentrações
de teofilina não se elevaram, no estado de equilíbrio, durante o tratamento associado com moxifloxacino (Cmáx 10,5 vs 10,1 mg/l, sem vs com teofilina). Portanto, não são necessárias recomendações especiais quanto à administração concomitante de teofilina.

Varfarina - Não se observou interação durante o tratamento concomitante com varfarina sobre o tempo de protrombina e outros parâmetros da coagulação. Alterações no INR (Razão Normativa Internacional): são descritos casos de aumento da atividade anticoagulante
em pacientes recebendo anticoagulantes concomitantemente com antibióticos, incluindo moxifloxacino. A infecção (e o processo inflamatório que acompanha), a idade e o estado geral do paciente são fatores de risco. Embora os estudos clínicos não tenham
demonstrado nenhuma interação entre o moxifloxacino e a varfarina, deve-se monitorar o INR e, se necessário, ajustar a dose do anticoagulante oral de modo apropriado. Contraceptivos orais - Não ocorreu interação após a administração oral concomitante de
moxifloxacino com contraceptivos orais. Antidiabéticos - Não se observou interação clinicamente relevante entre a glibenclamida e o moxifloxacino. Itraconazol - A exposição (AUC) ao itraconazol foi alterada apenas marginalmente sob tratamento concomitante com
moxifloxacino. A farmacocinética do moxifloxacino não foi alterada significativamente pelo itraconazol. Não há necessidade de ajuste de dose do itraconazol quando administrado concomitantemente ao moxifloxacino e vice-versa. Digoxina - A farmacocinética da
digoxina não é significativamente influenciada pelo moxifloxacino (e vice-versa). Morfina - A administração parenteral da morfina com moxifloxacino não reduziu a biodisponibilidade do moxifloxacino oral e causou somente uma leve redução de Cmáx (17%). Atenolol

- A farmacocinética do atenolol não é alterada significativamente pelo moxifloxacino. Após administração de dose única em indivíduos normais, a AUC foi marginalmente alterada (cerca de 4%) e os picos de concentração foram reduzidos em até 10%. Probenecida
– Em um estudo clínico sobre o impacto da probenecida sobre a excreção renal, não se observaram efeitos significativos sobre o clearance corporal total aparente e sobre o clearance renal do moxifloxacino. Portanto, não são necessários ajustes de doses quando
ambas as drogas são administradas concomitantemente. Carvão - A administração concomitante de carvão e 400 mg de moxifloxacino oral reduziu a disponibilidade sistêmica do fármaco em mais de 80%, evitando sua absorção in vivo. A aplicação do carvão
ativado em fases precoces da absorção impede posterior aumento da exposição sistêmica em casos de superdose. Reações adversas: Reações adversas baseadas em todos os estudos clínicos com moxifloxacino 400 mg (oral e terapia seqüencial) classificadas
por categoria de freqüência CIOMS III (total de n = 11.464, incluindo n = 2.239 de estudos de terapia seqüencial). As reações adversas classificadas como “comuns” foram observadas com freqüência inferior a 3%, com exceção de náusea e diarréia. As reações
baseadas em relatos pós-comercialização estão impressas em negrito e itálico. Comum ≥1% a <10%: Condições do Local da Administração: Reações no local da injeção e infusão. Infecções e Infestações: Superinfecções por Cândida sp. Distúrbios Gastrintestinais:
Náuseas, vômitos, dor gastrintestinal e abdominal, diarréia induzida por antibiótico. Distúrbios Hepatobiliares: Aumento transitório de transaminases, aumento da gamaglutamiltransferase. Distúrbios do Sistema Nervoso: cefaléia, tontura. Distúrbios do Sistema
Cardiovascular: Prolongamento do intervalo QT em pacientes com hipocalemia. Incomum ≥0,1% a <1%: Distúrbios Gerais: Astenia, dores inespecíficas, sudorese. Condições do Local da Administração: (trombo) flebite no local da infusão. Distúrbios Respiratórios:
Dispnéia (incluindo condições asmáticas). Distúrbios oculares: Distúrbios visuais (especialmente decorrentes de reações do SNC). Distúrbios Gastrintestinais: Anorexia, constipação, dispepsia, flatulência, gastroenterite, aumento da amilase. Distúrbio Metabólico e
Nutricional: Hiperlipidemia. Ouvido e Labirinto: Vertigem. Distúrbios Renais e Urinários: Desidratação (causada por diarréia ou ingestão reduzida de líquidos). Distúrbios Hepatobiliares (leves a moderados): Disfunção hepática transitória (incluindo aumento de LDH),
aumento de bilirrubina, aumento transitório da fosfatase alcalina sérica. Distúrbios do Sistema Nervoso: Parestesia, paladar alterado (incluindo ageusia em casos muito raros), confusão e desorientação, distúrbios do sono, tremor, vertigem, sonolência. Distúrbios do
Sistema Linfático e Sangüíneo: Anemia, leucopenia(s), neutropenia, trombocitopenia, trombocitemia. Distúrbios do Sistema Imunológico: Reação alérgica, prurido, erupção cutânea, urticária, eosinofilia sangüínea. Problemas Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo:
Artralgia, mialgia. Distúrbios Psiquiátricos: Reações de ansiedade, hiperatividade psicomotora. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Prolongamento do intervalo QT, palpitações, arritmias cardíacas (inespecíficas). Rara ≥0,01% a <0,1%: Distúrbios Gastrintestinais:
Disfagia. Colite pseudomembranosa (em casos muito raros associada a complicações com risco de vida). Distúrbio Metabólico e Nutricional: Hiperglicemia, hiperuricemia. Ouvido e Labirinto: Zumbido. Distúrbios Renais e Urinários: Distúrbio renal (que em alguns
casos devido à desidratação pode levar a insuficiência renal especialmente em idosos com alterações renais pré-existentes). Distúrbios Hepatobiliares (graves): Icterícia, hepatite (predominantemente colestática). Distúrbios do Sistema Nervoso: Hipoestesia, distúrbios
do olfato (incluindo anosmia), pesadelos, coordenação alterada (incluindo distúrbio da marcha, especialmente devido à tontura e vertigem; em casos muito raros levando a queda com ferimento, especialmente nos idosos); convulsões com diferentes manifestações
clínicas (incluindo convulsões de grande mal), atenção alterada, fala alterada, amnésia. Distúrbios do Sistema Linfático e Sangüíneo: Nível anormal de tromboplastina, tempo de protrombina prolongado/aumento de INR. Distúrbios do Sistema Imunológico: Reação
anafilática/ anafilactóide, edema periférico, edema alérgico/angioedema (incluindo edema laríngeo, com potencial risco de vida). Problemas Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: Tendinite, cãibra. Distúrbios Psiquiátricos: Labilidade emocional, depressão (em
casos muito raros, culminando potencialmente em comportamento autodestrutivo), alucinação. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Taquiarritmias ventriculares, síncope, hipertensão, hipotensão, vasodilatação. Muito Rara <0,01%: Distúrbios do Sistema Nervoso:
Hiperestesia. Distúrbios do Sistema Linfático e Sangüíneo: Aumento de protrombina / diminuição de INR, nível de protrombina/INR anormal. Distúrbios do Sistema Imunológico: Choques anafilático / anafilactóide (com potencial risco de vida). Problemas
Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: Ruptura do tendão, Artrite, Distúrbio da marcha (causado por sintoma muscular, tendinoso ou articular). Distúrbios Psiquiátricos: Despersonalização, Reação psicótica (culminando potencialmente em
comportamento autodestrutivo). Distúrbios da Pele e Tecido Subcutâneo: Síndrome de Stevens-Johnson. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Torsade de Pointes, Parada cardíaca (especialmente nos pacientes com condições pró-arrítmicas subjacentes
tais como: bradicardia clinicamente significativa, isquemia miocárdica aguda). As seguintes reações adversas apresentam freqüência maior nos pacientes tratados seqüencialmente por via I.V. e oral: Comuns: aumento da gamaglutamiltransferase. Incomuns:
taquiarritmias ventriculares, hipotensão, vasodilatação, colite pseudomembranosa (em casos muitos raros, associada a complicações com risco de vida), convulsões com diferentes manifestações clínicas (incluindo convulsões epiléticas), alucinações, distúrbios
renais (que em alguns casos pode levar a insuficiência renal por motivo de desidratação, especialmente em idosos com alterações renais preexistentes). Posologia: Faixa de dose (adultos): a dose recomendada de moxifloxacino é de 400 mg (um comprimido  ou
uma bolsa para infusão), uma vez por dia, para todas as indicações. Modo de administração: os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, com um pouco de água, independentemente das refeições. A solução para infusão deve ser aplicada por via intravenosa
durante 60 minutos. Pode-se administrar diretamente ou com soluções para infusão compatíveis. As seguintes soluções para infusão mostraram-se estáveis por um período de 24 horas, à temperatura ambiente, quando misturadas a Avalox solução para infusão,
podendo ser consideradas como compatíveis: água para injeção, cloreto de sódio 0,9%, cloreto de sódio 1 M, glicose 5%, 10% ou 40%, Xylit 20%, solução de Ringer, solução de Ringer lactato. Se for necessário aplicar outros medicamentos associados a Avalox
solução para infusão, deverão administrar-se separadamente (vide também incompatibilidades). Somente soluções límpidas poderão ser usadas. Incompatibilidades: As soluções de cloreto de sódio 10 e 20% e de bicarbonato de sódio 4,2 e 8,4% são incompatíveis
com a solução de infusão de moxifloxacino. Armazenar na embalagem original. Não refrigere ou congele. Pode ocorrer precipitação se armazenado em temperaturas frias, que se redissolve na temperatura ambiente. Recomenda-se, portanto, não armazenar a solução
para infusão em geladeira. Duração do tratamento: a duração do tratamento deve ser determinada pela gravidade da indicação ou pela resposta clínica. A terapia pode ser iniciada por administração intravenosa, seguida de administração oral dos comprimidos,
quando clinicamente indicado. As recomendações gerais para o tratamento de infecções das vias respiratórias superiores e inferiores são as seguintes: • Exacerbação aguda da bronquite crônica, 5 dias, • Pneumonia adquirida na comunidade, a duração total de
tratamento recomendada para administração seqüencial (intravenosa seguida pela oral) é de 7 a 14 dias, • Sinusite aguda, 7 dias. • Infecções de pele e tecidos moles, 7 dias. A duração recomendada para o tratamento total com administração seqüencial intravenosa
seguida pela oral nas infecções complicadas de pele e anexos é de 7 – 21 dias. Os comprimidos de Avalox 400 mg foram avaliados em estudos clínicos em tratamentos de até 14 dias. Avalox solução para infusão intravenosa foi avaliado em estudos clínicos em
esquema de até 21 dias de tratamento. O período de tratamento recomendado para a respectiva indicação não deve ser excedido. Idosos: não é necessário ajuste de doses. Crianças: a eficácia e a segurança do moxifloxacino em crianças e em adolescentes não
foram estabelecidas (ver contra-indicação). Insuficiência hepática: não é necessário ajuste de doses em pacientes com disfunção hepática de grau leve (Child-Pugh A, B). Não se dispõem de dados farmacocinéticos em pacientes com insuficiência hepática grave
(Child-Pugh C) (veja também advertências e precauções para uso). Insuficiência renal: não é necessário ajuste de doses em pacientes com qualquer grau de alteração renal (inclusive clearance de creatinina ≤ 30 ml/min/1,73m2) e em pacientes em diálise crônica,
isto é, hemodiálise e diálise peritoneal contínua ambulatorial. Diferenças interétnicas: Foram examinadas possíveis variações interétnicas em caucasianos, japoneses, negros e outros grupos étnicos. Não puderam ser detectadas diferenças interétnicas sobre o perfil
farmacocinético. Portanto, o ajuste de dose não é necessário em grupos étnicos. Superdose: Os dados de superdose disponíveis são limitados. Doses únicas de até 1.200 mg (Avalox infusão), doses únicas de até 800 mg (Avalox comprimidos) e doses múltiplas de
600 mg (Avalox comprimidos e solução para infusão) foram administradas durante 10 dias a voluntários sadios, sem que fossem registrados efeitos adversos significativos. Em caso de superdose, recomenda-se tratamento sintomático adequado, incluindo medidas
do ECG, de acordo com a condição clínica do paciente. O emprego de carvão ativado precocemente durante a absorção após administração oral pode ser de utilidade na prevenção de aumento excessivo de exposição sistêmica ao moxifloxacino. Após a administração
intravenosa do moxifloxacino, o carvão ativado reduz apenas levemente a exposição sistêmica (aproximadamente 20%), sendo de pouca utilidade nos casos de superdose intravenosa. Avalox é apresentado sob a forma de comprimidos revestidos, na dosagem de
400 mg, em embalagens com 5 e 7 comprimidos e na forma de solução para infusão intravenosa, acondicionado em bolsa plástica flexível, estéril. MS - 1. 0429.0092 – SAC 0800-121010. Produto de venda sob prescrição médica. Fabricado por Bayer AG, Leverkusen,
NRW, Alemanha - Importado e distribuído por Bayer S.A. Para maiores informações, consulte a bula ou a Bayer S.A. – Produtos Farmacêuticos -  Rua Domingos Jorge, 1.000 - São Paulo, SP. 29.12.05. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. TILLOTSON GS, BLONDEAU
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tract pathogens. In: Moxifloxacin in practice, vol 2, 37-48. ADAM D, FINCH R (eds) Maxim Medical, 1999. 3. BALFOUR JAB, LAMB HM -  Moxifloxacin -  Review of its clinical potential in the management of community-acquired respiratory tract infections. Drugs 59(1):
115-139, 2000. 4. WISE R et al - Pharmacokinetics and inflammatory-fluid penetration of moxifloxacin following oral or intravenous administration. Antimicrob Agents Chemother 43(6): 1508-1510, 1999. 5. LANDEN H et al - Clinical experience in Germany of treating
community-acquired respiratory infections with the new 8-methoxyfluoroquinolone, moxifloxacin. J Int Med Res 29(2): 51-60, 2001. 6. LANDEN H, BAUER T –  Eficácia, início de ação e tolerabilidade do moxifloxacino em pacientes com pneumonia adquirida na
comunidade – resultados de um estudo de farmacovigilância . Clin Drug Invest 21 (12): 801-811, 2001. 7. BAUER T, LANDEN H – Resolução rápida dos sintomas com o tratamento com o moxifloxacino em 7223 pacientes com exacerbação aguda de bronquite
crônica. Clin Drug Invest 22(10): 641-651, 2002. 8. SIEGERT R et al - A comparison of the safety and efficacy of moxifloxacin (BAY 12-8039) and cefuroxime axetil in the treatment of acute bacterial sinusitis in adults. Respir Med 94(4): 337-344, 2000.

Eficácia e rapidez nas infecções respiratórias1-5

Arquivo de bula  03.02.06  15:03  Page 1

XOLAIR® omalizumabe - Formas farmacêuticas e apresentações: pó para solução injetável – via subcutânea. Cada embalagem de Xolair contém um frasco-ampola com pó para solução injetável com 150 mg de omalizumabe e uma ampola de 2 mL de água para injeção como solvente para 
reconstituição. Xolair reconstituído contém 125 mg/mL de omalizumabe (150 mg em 1,2 mL). Indicações: adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade) com asma alérgica persistente moderada a grave cujos sintomas são inadequadamente controlados com corticosteróides inalatórios. 
Posologia: 150-375 mg s.c. a cada duas ou quatro semanas de acordo com o peso corpóreo e nível sérico basal de IgE. (vide tabela de dose na bula do produto). 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. Deve-se ter precaução no uso em pacientes com insuficiência renal ou hepática. 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. Precaução na gravidez e lactação. Reações adversas: as reações adversas mais 
comuns são: dor no local da injeção, edema, eritema, prurido e cefaléia. As reações adversas raras graves incluem: reações anafiláticas e outras condições alérgicas e broncoespasmo alérgico. 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. Material destinado exclusivamente à classe médica.



BULA RESUMIDA: SPIRIVA® (brometo de tiotrópio). USO ADULTO. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES: Cápsula contendo pó para inalação: embalagem com 30 cápsulas. Cápsula contendo pó para inalação: embalagem com 10 e 30 cápsulas acompanhada de HANDIHALER®. 
COMPOSIÇÃO: Cada cápsula para inalação contém: Tiotrópio 18 mcg (Correspondente a 22,5 mcg de brometo de tiotrópio monoidratado). INDICAÇÕES: Tratamento de manutenção de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), incluindo bronquite crônica e enfisema, 
da dispnéia associada e para a prevenção de exacerbações. CONTRA-INDICAÇÕES: Pacientes com história de hipersensibilidade à atropina ou a seus derivados, p.ex. ipratrópio ou oxitrópio, ou a qualquer componente que faça parte da sua formulação. PRECAUÇÕES: SPIRIVA® é um 
broncodilatador de manutenção de dose única diária e não deve ser utilizado para o tratamento de resgate em episódios agudos de broncoespasmo. Após a administração de SPIRIVA® em pó para inalação podem ocorrer reações de hipersensibilidade imediatas. Assim como outros fármacos 
anticolinérgicos, SPIRIVA® deve ser utilizado com cautela em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática ou obstrução do colo vesical. Medicamentos inalatórios podem provocar o aparecimento de broncoespasmo paradoxal. Assim como outros fármacos excretados 
predominantemente por via renal, a administração de SPIRIVA® deve ser monitorada cuidadosamente em pacientes com comprometimento moderado a grave da função renal (depuração de creatinina ≤ 50 ml/min). Os pacientes devem ser instruídos quanto à correta administração das cápsulas 
de SPIRIVA®. Eles devem ser alertados no sentido de evitar o contato do fármaco com os olhos. Dor ou desconforto nos olhos, visão embaçada, visão de halos ou imagens coloridas em associação com olhos avermelhados decorrentes de congestão conjuntiva e edema de córnea podem ser sinais 
de glaucoma de ângulo fechado. Desenvolvendo-se qualquer desses sintomas, os pacientes devem procurar um especialista imediatamente. Soluções mióticas não são consideradas um tratamento efetivo. SPIRIVA® não deve ser utilizado mais do que uma vez ao dia. As cápsulas de SPIRIVA® 
devem ser usadas somente com o HANDIHALER® que acompanha o produto. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não há estudos para se recomendar o uso concomitante de tiotrópio com outros medicamentos anticolinérgicos. Embora não se tenham realizado estudos para avaliar eventuais 
interações medicamentosas, o tiotrópio em pó para inalação tem sido utilizado concomitantemente com outros fármacos sem terem sido observadas manifestações de reações adversas associadas ao fármaco. Incluem-se broncodilatadores simpaticomiméticos, metilxantinas, esteróides orais e 
inalatórios, comumente utilizados no tratamento de DPOC. REAÇÕES ADVERSAS: Os efeitos indesejáveis relacionados abaixo foram atribuídos à administração de SPIRIVA® baseando-se em fatos razoáveis que sugerem uma relação causal. As freqüências indicadas abaixo relatam incidências 
independentes da avaliação de causalidade em qualquer caso individual. A informação é baseada em um conjunto de dados de estudos clínicos controlados com períodos de tratamento de 4 semanas a 1 ano. Esses estudos envolveram 2706 pacientes em estudos controlados por placebo e 
3696 pacientes em estudos controlados por placebo e por substância ativa, os quais foram tratados com SPIRIVA. Distúrbios gastrintestinais - ≥ 1% e < 10%: secura da boca, em geral leve e freqüentemente resolvida com a continuidade do tratamento. ≥ 0,1% e < 1%: constipação. Distúrbios 
respiratórios, torácicos e mediastinais - ≥ 1% e < 10%: tosse, irritação da garganta e outras irritações locais (similar a outras terapias inalatórias). ≥ 0,1% e < 1%: rouquidão, sangramento nasal. Distúrbios cardíacos - ≥ 0,1 % e < 1%: taquicardia. ≥ 0,01 % e < 0,1 %: taquicardia supraventricular, 
fibrilação atrial*, palpitações*. Distúrbios renais e urinários - ≥ 0,1% e < 1%: dificuldade de urinar e retenção urinária (normalmente em homens com fatores de predisposição). Distúrbios do Sistema Nervoso - Vertigem*. Alterações do tecido subcutâneo e da pele e distúrbios do sistema imune - ≥ 
0,01% e < 0,1%: erupção cutânea*, urticária, prurido, angioedema e outras reações de hipersensibilidade*. A maioria das reações adversas mencionadas acima pode ser atribuída às propriedades anticolinérgicas de SPIRIVA®. Podem ocorrer outros efeitos anticolinérgicos como visão embaçada 
e glaucoma agudo*. Assim como ocorre com outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal. *Nenhum risco adicional vs. placebo conforme observação do conjunto dos dados clínicos experimentais. POSOLOGIA: A dosagem recomendada é a inalação do conteúdo de uma 
cápsula de SPIRIVA® uma vez ao dia, com o auxílio do HANDIHALER®, sempre no mesmo horário. As cápsulas de SPIRIVA® não devem ser deglutidas. Pacientes idosos podem utilizar SPIRIVA® nas doses recomendadas. Pacientes com função renal comprometida podem utilizar SPIRIVA® 
nas doses recomendadas. Entretanto, assim como com outros fármacos excretados predominantemente por via renal, o uso de SPIRIVA® deve ser monitorado cuidadosamente em pacientes com comprometimento moderado a grave da função renal. Pacientes com função hepática comprometida 
podem utilizar SPIRIVA® nas doses recomendadas. A segurança e a eficácia de tiotrópio, pó para inalação, não foram estabelecidas em pacientes pediátricos e, portanto, SPIRIVA® não deve ser utilizado em crianças. Observação: as cápsulas de SPIRIVA® não devem ser expostas (nem no 
blíster e nem no HANDIHALER®) a temperaturas superiores a 25°C, isto é, elas não devem ser expostas à luz do sol e ao calor. As cápsulas de SPIRIVA contêm somente uma pequena quantidade de pó, e desse modo, as cápsulas são apenas parcialmente preenchidas. As cápsulas de SPIRIVA 
devem ser usadas dentro de 9 dias após a abertura do blíster. SUPERDOSAGEM: Altas doses de SPIRIVA® podem levar a sinais e sintomas anticolinérgicos. Entretanto, não ocorreram reações adversas anticolinérgicas sistêmicas após inalação de dose única de até 282 mcg de tiotrópio por 
voluntários sadios. Observou-se conjuntivite bilateral em associação com secura da boca, após repetidas inalações de doses únicas diárias de 141 mcg de tiotrópio, em voluntários sadios, que foram resolvidas durante o tratamento. A única reação adversa atribuída ao tiotrópio, em estudos com 
múltiplas doses em pacientes com DPOC recebendo uma dose diária máxima de 36 mcg de tiotrópio durante quatro semanas, foi secura da boca. A ocorrência de intoxicação aguda, devido à ingestão oral de cápsulas de tiotrópio é improvável, devido à baixa biodisponibilidade oral. VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENÇÃO: Este produto é um novo medicamento e, embora as pesquisas realizadas tenham indicado eficácia e segurança quando corretamente indicado, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ainda não descritas ou conhecidas. Em caso de suspeita de reação 
adversa, o médico responsável deve ser notificado. Resp. Técn.: Farm. Laura M. S. Ramos, CRF-SP nº 6.870. SPIRIVA® cápsulas: MS-1.0367.0137. Fabricado por: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Ingelheim am Rhein, Alemanha. HANDIHALER®: MS-10036780001. Fabricado por: 
RPC Formatec Mellrichstadt – Alemanha. Importado e distribuído por: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Rod. Regis Bittencourt (BR116), km 286 - Itapecerica da Serra – SP. CNPJ/MF nº 60.831.658/0021-10. (ref.: BPI 0251-02 20040420). VERSÃO: SPIRI-R-050826-1. 
Informe seu paciente: ao persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Spiriva® (brometo de tiotrópio) é um produto de pesquisa Boehringer Ingelheim e é comercializado 
em parceria com a Pfizer. SAC – Serviço de Atendimento ao cliente - 0800 701 66 33 – Caixa Postal 60542 – CEP 05804-970 – São Paulo/SP.

INDICAÇÕES Asma: SYMBICORT TURBUHALER está indicado no tratamento regular da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: SYMBICORT TURBUHALER está indicado no tratamento regu-
lar de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) de moderada a grave, com sintomas freqüentes e história de exacerbações. Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS Se o paciente considerar que o tratamento não 
está sendo efetivo ou se exceder a dose prescrita de Symbicort turbuhaler, deve-se consultar o médico. O aumento do uso de broncodilatadores de resgate é indicativo de agravamento da patologia subjacente, justificando uma reavaliação da terapia. Na asma, deve-se considerar a necessidade de 
aumentar a terapêutica com Symbicort turbuhaler ou adicionar corticosteróides inalatórios e/ou beta-2 agonista de longa duração ou um curso de corticosteróides orais. Em DPOC, deve-se considerar a necessidade de adicionar um curso de corticosteróides orais e/ou tratamento antibiótico, se uma 
infecção estiver presente. Não existem dados disponíveis sobre o uso de SYMBICORT TURBUHALER no tratamento de uma crise asmática aguda. Os pacientes devem ser aconselhados a ter sempre à disposição a sua medicação de resgate. O tratamento não deve ser iniciado durante uma 
exacerbação grave. O crescimento de crianças e adolescentes submetidos a uma corticoterapia prolongada por qualquer via deve ser mantido sob rigoroso controle médico e devem ser pesados os benefícios da terapêutica com corticosteróides em relação ao possível risco de supressão do cres-
cimento (ver Propriedades Farmacodinâmicas). Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de glicocorticosteróides sistêmicos para inalatórios. Durante este período de supressão do eixo hipotálamo-hipófiseadrenal, os pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiên-
cia adrenal quando expostos a trauma, cirurgia ou infecção (particularmente gastroenterite) ou outras condições associadas com perda grave de eletrólitos. Embora SYMBICORT TURBUHALER possa fornecer controle dos sintomas respiratórios durante esses episódios, nas doses recomendadas 
ele fornece quantidades sistêmicas de glicocorticosteróides inferiores às fisiologicamente normais e NÃO proporciona a atividade mineralocorticosteróide necessária para enfrentar essas emergências. 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 beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intrace-
lular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. A importância clínica deste efeito não está estabelecida. SYMBICORT TURBUHALER contém lactose (<1mg/inalação). Esta quantidade não é geralmente passível de causar problemas a indivíduos com intolerância à lactose. Uso 
durante a gravidez e a lactação não há dados disponíveis do uso de SYMBICORT TURBUHALER ou do tratamento concomitante com formoterol e budesonida na gravidez. Não foram realizados estudos em animais relativos à toxicidade reprodutiva desta associação. Não há dados disponíveis do 
uso de formoterol em mulheres grávidas. Em estudos de reprodução em animais, formoterol causou efeitos adversos em níveis de exposição sistêmica muito elevados (ver Dados de segurança pré-clínica). Dados de aproximadamente 2.500 mulheres grávidas indicaram não haver aumento do 
risco teratogênico associado ao uso de budesonida inalatória. 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. Não é conhecido se o formoterol ou a budesonida são excretados no leite humano. Em ratas, foram detectadas pequenas quantidades de formoterol no leite materno. 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. Medicamentosas Interações farmacocinéticas O metabolismo da budesonida é mediado principalmente pela CYP3A4, uma subfamília do citocromo P450. Portanto, 
inibidores desta enzima, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida. Esta possibilidade tem importância clínica limitada para o tratamento a curto prazo (1-2 semanas) com cetoconazol, mas deve ser levada em consideração durante tratamento a longo prazo. Inte-
rações farmacodinâmicas 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. REAÇÕES ADVERSAS Dado que 
SYMBICORT TURBUHALER contém budesonida e formoterol, deve ocorrer o mesmo padrão de efeitos indesejáveis observados com estas substâncias, quando administradas isoladamente. Não se observou qualquer aumento da incidência de reações adversas após a administração concomitan-
te dos dois compostos. 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 apresentadas na tabela a seguir: Freqüentes (>1/100) Sistema nervoso central: Cefaléias Sistema cardiovascular: Palpitações Sistema músculo-esquelético: Tremor Aparelho respiratório: Candidíase na orofaringe, leve ir-
ritação na garganta, tosse, rouquidão Pouco freqüentes Sistema cardiovascular: Taquicardia Sistema músculo-esquelético: Cãibras musculares Sistema nervoso central: Agitação, ansiedade, nervosismo, náuseas, tonturas, perturbações do sono Raras (<1/1.000) Pele: Exantema, urticária, prurido, 
equimose Aparelho respiratório: Broncoespasmo Outros efeitos indesejáveis raros ou muito raros de natureza potencialmente grave são: Budesonida: Sintomas psiquiátricos, tais como depressão, alterações do comportamento, sinais ou sintomas de efeitos glicocorticosteróides sistêmicos (incluindo 
hipofunção da glândula supra-renal), reações de hipersensibilidade imediatas e tardias (incluindo dermatite, angioedema e broncoespasmo). Formoterol: Angina pectoris, hiperglicemia. Foram relatados, com beta-2 agonistas, casos de arritmias cardíacas sob a forma de fibrilação atrial, taquicardia 
supraventricular e extra-sístoles. POSOLOGIA E MODO DE USAR 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. Asma: Adultos e adolescentes (a partir dos 12 anos de idade): 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Dose máxima de manutenção diária: 2 inalações. Durante uma piora da asma, a dose pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 2 inalações, 2 vezes ao dia. Crianças 
(com idade inferior a 12 anos): A eficácia e a segurança de SYMBICORT TURBUHALER 12/400 mcg/inalação em crianças não foi completamente estudada. DPOC: Adultos: 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima de manutenção diária: 2 inalações. Os pacientes devem ser instruídos a usar 
SYMBICORT TURBUHALER mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Não é necessário efetuar qualquer ajuste da dose em pacientes idosos. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES Pó inalante. 12/400 mcg/inalação. Embalagem com 1 tubo 
contendo 60 doses. O mecanismo TURBUHALER garante a dose exata de budesonida e fumarato de formoterol. USO ADULTO. Composição Cada inalação contém: dose medida (dose liberada) Fumarato de formoterol ... 12 mcg* ..... (9 mcg) Budesonida .... 400 mcg .. (320 mcg) Excipientes q.s.p. 
... 1 inalação .... (1 inalação) Excipiente: lactose INFORMAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS Propriedades Farmacodinâmicas SYMBICORT TURBUHALER contém formoterol e budesonida, 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). Os mecanismos de ação das duas substâncias estão discutidos a seguir: Budesonida A budesonida é um glicocorticosteróide com um elevado efeito antiinflamatório local. A budesonida mostrou exercer 
efeitos antianafiláticos e antiinflamatórios nos estudos de provocação realizados em animais e em humanos, os quais se manifestaram por redução da obstrução brônquica tanto na fase precoce como tardia de uma reação alérgica. A budesonida também demonstrou reduzir a reatividade das vias 
aéreas em pacientes hiperreativos submetidos tanto a provocação direta como indireta. A terapêutica com budesonida inalatória demonstrou ser eficaz na prevenção da asma induzida por exercício. Estudos de longo prazo mostram que as crianças e adolescentes tratados com budesonida inalató-
ria atingem, na idade adulta, a sua altura esperada. Porém, foi observada uma pequena redução inicial, mas passageira, no crescimento (aproximadamente 1 cm). Isto geralmente acontece no primeiro ano de tratamento (ver Precauções e Advertências). Formoterol O formoterol é um agonista beta-
2-adrenérgico seletivo, que induz o relaxamento do músculo liso brônquico em pacientes com obstrução reversível das vias aéreas. O efeito broncodilatador manifesta-se muito rapidamente no período de 1-3 minutos após a inalação e a sua duração é de 12 horas após uma dose única. SYMBICORT 
TURBUHALER Foi demonstrado em ensaios clínicos que a adição de formoterol à budesonida melhorou os sintomas asmáticos e a função pulmonar e reduziu as exacerbações. O efeito de SYMBICORT TURBUHALER sobre a função pulmonar foi igual ao da associação livre de budesonida e 
formoterol, em inaladores separados, em adultos, e superior à da budesonida isoladamente, em adultos e crianças. A associação livre de budesonida e formoterol não mascara o início ou gravidade das exacerbações. Não se observaram sinais de atenuação do efeito antiasmático no decorrer do 
tempo. Em um estudo de 12 meses em pacientes com DPOC, SYMBICORT TURBUHALER foi superior ao placebo e à budesonida com relação ao VEF1 (24%) e mostrou uma redução significante da taxa de exacerbação em comparação com o placebo e formoterol (23%). Portanto, foi demons-
trada a contribuição do formoterol e da budesonida para o efeito de SYMBICORT TURBUHALER. Propriedades Farmacocinéticas SYMBICORT TURBUHALER e os monoprodutos correspondentes (Pulmicort Turbuhaler e Oxis Turbuhaler) demonstraram ser bioequivalentes em termos da exposição 
sistêmica da budesonida e do formoterol, respectivamente. Não foram observados quaisquer sinais de interações farmacocinéticas entre a budesonida e o formoterol. Verificou-se que os parâmetros farmacocinéticos das respectivas substâncias eram comparáveis após a administração de budeso-
nida e formoterol sob a forma de monoprodutos ou como SYMBICORT TURBUHALER. A budesonida inalatória é rapidamente absorvida e a concentração plasmática máxima é atingida no período de 30 minutos após a inalação. Os estudos realizados demonstraram que a deposição pulmonar 
média da budesonida após a inalação pelo Turbuhaler variou entre 32 e 44% da dose liberada. A biodisponibilidade sistêmica é de aproximadamente 49% da dose liberada. O formoterol inalatório é rapidamente absorvido e a concentração plasmática máxima é atingida 10 minutos após a inalação. 
Os estudos realizados demonstraram que a deposição pulmonar média de formoterol após a inalação pelo Turbuhaler variou entre 28-49% da dose liberada. A disponibilidade sistêmica é de aproximadamente 61% da dose liberada. A ligação às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 50% 
para o formoterol e de 90% para a budesonida. O volume de distribuição é de aproximadamente 4 L/kg para o formoterol e de 3 L/kg para a budesonida. O formoterol é inativado por reações de conjugação (embora se observe formação de metabólitos ativos Odesmetilados e desformilados, estes 
são essencialmente considerados como conjugados não ativos). A budesonida sofre uma ampla biotransformação (aproximadamente 90%) na primeira passagem pelo fígado originando metabólitos com uma reduzida atividade glicocorticosteróide. A atividade glicocorticosteróide dos principais 
metabólitos, 6-beta-hidroxi-budesonida e 16-alfa-hidroxi-prednisolona, é inferior à 1% daquela da budesonida. Não existem sinais de quaisquer interações metabólicas ou de quaisquer reações de deslocamento entre o formoterol e a budesonida. A dose de formoterol é essencialmente eliminada por 
metabolismo no fígado seguida de excreção renal. Após a inalação, 8-13% da dose liberada de formoterol é excretada não metabolizada através da urina. O formoterol possui uma elevada depuração sistêmica (cerca de 1,4 L/min) e a sua meia-vida de eliminação terminal é, em média, de 17 horas. 
A budesonida é eliminada por metabolismo, principalmente catalisada pela enzima CYP3A4. Os metabólitos da budesonida são excretados na urina inalterados ou sob a forma conjugada. Apenas pequenas quantidades de budesonida inalterada foram detectadas na urina. A budesonida possui uma 
elevada depuração sistêmica (cerca de 1,2 L/min) e a sua meia-vida de eliminação plasmática após administração i.v. é, em média, de 4 horas. A budesonida tem uma depuração sistêmica de aproximadamente 0,5 L/min em crianças asmáticas de 4-6 anos de idade. As crianças têm uma depuração 
por kg de peso corpóreo que é aproximadamente 50% maior da de adultos. A meia-vida de eliminação da budesonida, após inalação, é de aproximadamente 2,3 h em crianças asmáticas.a farmacocinética de formoterol em crianças não foi estudada. A farmacocinética da budesonida ou do formo-
terol em idosos e em pacientes com insuficiência renal é desconhecida. A exposição à budesonida e ao formoterol poderá estar aumentada em pacientes com doença hepática. Dados de segurança pré-clínica A toxicidade observada em estudos de experimentação animal realizados com budeso-
nida e formoterol, administrados em associação ou separadamente, foi similar. Os efeitos foram associados às atividades farmacológicas e foram dependentes da dose. Foi comprovado, em estudos de reprodução animal, que os corticóides, como a budesonida, induzem más-formações (fenda 
palatina, más-formações esqueléticas). Estes resultados obtidos na experimentação animal não parecem, no entanto, serem relevantes para os humanos nas doses recomendadas (ver Uso durante a gravidez e a lactação). Os estudos de reprodução animal realizados com formoterol demonstraram 
uma ligeira redução da fertilidade nos ratos machos submetidos a exposições sistêmicas elevadas e perdas de implantação, assim como diminuição da sobrevida pós-natal precoce e do peso ao nascimento com exposições sistêmicas consideravelmente superiores às atingidas durante a utilização 
clínica. Contudo, estes resultados obtidos na experimentação animal não parecem ser relevantes para o ser humano. SYMBICORT® FUMARATO DE FORMOTEROL / BUDESONIDA TURBUHALER® 12 / 400 mcg / INALAÇÃO Não existem dados disponíveis sobre o uso de SYMBICORT TUR-
BUHALER em pacientes com insuficiência hepática ou renal. Uma vez que a budesonida e o formoterol são essencialmente eliminados por metabolismo hepático, é previsível que se verifique um aumento da exposição em pacientes com cirrose hepática grave.para uso TURBUHALER é um inala-
dor através do qual SYMBICORT é administrado sem o uso de gases propelentes. A medicação, na forma pó, é liberada para os pulmões quando você inspira, agindo localmente. Portanto, é importante que você inspire forte e profundamente através do bocal. Quando SYMBICORT TURBUHALER 
for prescrito a crianças, é necessário verificar se estão seguindo as instruções de uso. Antes de usá-lo, veja com cuidado a Figura 1 e identifique as diversas partes do aparelho. A quantidade do medicamento liberada em uma inalação é muito pequena. Assim, é muito provável que você não sinta 
gosto algum durante a inalação. Siga as instruções abaixo e você estará inalando a dose correta. Importante O conteúdo do inalador é sensível à umidade. Nunca expire com o inalador na boca e sempre recoloque a tampa logo após o uso. Cheque regularmente o contador do número de doses 
abaixo do bocal (Figura 1), para certificar-se de que o inalador não se encontra vazio (Figura 4). Ao abrir o inalador pela primeira vez, o contador estará mostrando o número 60 (total de doses). À medida que a base é girada, o contador também irá girar. É importante verificar que o contador mostra 
uma contagem de 10 em 10 doses, indicando o número de doses restantes no inalador, contudo, você só irá ver números no visor do contador a cada 20 doses utilizadas, conforme o seguinte esquema: 60 | 40 | 20 | 0 TURBUHALER é muito fácil de ser utilizado. Basta seguir as instruções abaixo: 
Como usar a 1ª dose: Na primeira vez que o inalador for utilizado, é necessário prepará-lo para o uso como descrito abaixo: 1 - Retire o lacre de plástico, desatarraxe e retire a tampa: segure o inalador na vertical (no espaço entre o bocal e a base) com a base giratória para baixo (Figura 1) e obser-
ve o contador de doses, que indicará o número total de doses (60). 2 - Gire a base 1 vez para cada lado (Figura 2), até ouvir um “clique”. Repita este procedimento mais 2 vezes. Agora a 1ª dose está preparada para ser usada. 3 - Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. 
Atenção: nunca retire o ar dos pulmões com o inalador na boca. 4 - Coloque o bocal entre os dentes, feche os lábios e inspire pela boca o mais forte e profundamente possível (Figura 3). Não mastigue ou morda o bocal. 5 - Remova o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões e segure a 
respiração por 10 segundos ou o quanto for possível. 6 - Recoloque a tampa. 7 - Enxágüe a boca com água, sem engolir. Como usar da 2ª dose até a última dose: 1 - Desatarraxe e retire a tampa do inalador: segure o inalador na vertical (no espaço entre o bocal e a base) com a base giratória para 
baixo (Figura 1). 2 - Gire a base 1 vez para cada lado (Figura 2), até ouvir um “clique” (este é o sinal de que o aparelho está carregado com uma dose). Obs.: Ao carregar a dose, não segure no bocal. 3 - Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Atenção: nunca retire o ar 
dos pulmões com o inalador na boca. 4 - Coloque o bocal entre os dentes, feche os lábios e inspire pela boca o mais forte e profundamente possível (Figura 3). Não mastigue ou morda o bocal. 5 - Remova o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões. 6 - Caso tenha sido prescrita mais de 
uma inalação, repita os passos 2 a 5 descritos acima. 7 - Recoloque a tampa. 8 - Enxágüe a boca com água, sem engolir. Obs.: Se por engano, antes de uma inalação, você realizar mais de uma vez o procedimento 2 (descrito acima) para carregar uma dose, pode ficar seguro de que você inalará 
apenas uma dose. Entretanto, sempre que a base for girada o contador de doses registrará uma dose. Limpeza A parte externa do bocal deve ser limpa regularmente (1 vez por semana) com um pano seco. O inalador nunca deve ser lavado, pois o seu conteúdo é sensível à umidade. Obs.: Nunca 
tente remover ou girar o bocal, pois ele é fixo no inalador. CONTADOR DE DOSES O contador informa quantas doses há ainda no inalador. Ao abrir o inalador pela primeira vez, o contador estará mostrando o número 60 (total de doses). À medida que a base é girada o contador também irá girar. A 
contagem varia de 10 em 10 doses, contudo, você só verá números no visor a cada 20 doses utilizadas, conforme o seguinte esquema: 60 | 40 | 20 | 0 Quando um fundo vermelho, com o número zero (0) inscrito sobre ele, preencher toda a janela do contador, o inalador não liberará mais a dose 
correta de medicamento, devendo ser descartado (Figura 4). Obs.: O som ouvido ao agitar o TURBUHALER não é produzido pelo medicamento, mas pelo agente dessecante (usado para proteger o inalador da umidade) presente no seu interior. Este som não significa que ainda há medicamento 
no interior do inalador. SUPERDOSAGEM A superdosagem de formoterol irá provavelmente provocar efeitos típicos dos agonistas beta-2-adrenérgicos: tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Pode ser 
indicado um tratamento de suporte e sintomático. A administração de uma dose de 90 microgramas durante três horas, em pacientes com obstrução brônquica aguda, não suscitou quaisquer problemas de segurança. 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. PACIENTES IDOSOS Vide Posologia. PRODUTO NOVO: ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E, EMBORA AS PESQUISAS TENHAM 
INDICADO SUA EFICÁCIA E SUA SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVE SER 
NOTIFICADO. MS - 1.1618.0106 Farm. Resp.: Dra. Daniela M. Castanho - CRF-SP nº 19.097 - Produzido por: AstraZeneca AB - Suécia para AstraZeneca do Brasil Ltda. - Rod. Raposo Tavares, km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 - CNPJ 60.318.797/0001-00 - VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA AstraZeneca do Brasil Ltda Rod Raposo Tavares km 26,9 06707 000 Cotia SP Brasil SAC / ACCESS net 0800 14 55 78 www.astrazeneca.com.br 

SINGULAIR/SINGULAIR Baby (montelucaste sódico), MSD. INDICAÇÕES: em pacientes pediátricos a partir dos 6 meses de idade e adultos: profilaxia e tratamento crônico da asma (incluindo prevenção de sintomas diurnos e noturnos), da broncoconstrição induzida por exercício e tratamento 
de pacientes com asma sensíveis à aspirina; em pacientes pediátricos a partir de 2 anos de idade e adultos: alívio dos sintomas diurnos e noturnos da rinite alérgica. CONTRA-INDICAÇÕES: hipersensibilidade a qualquer componente do produto. PRECAUÇÕES: SINGULAIR não é indicado 
para reverter o broncoespasmo em crises agudas de asma: os pacientes devem ter disponível medicamento de resgate adequado. A terapia com SINGULAIR pode ser mantida durante as exacerbações agudas de asma. SINGULAIR não deve substituir abruptamente os corticosteróides 
inalatórios ou orais. A redução da dose do corticosteróide sistêmico em pacientes que recebem medicamentos antiasma, inclusive antagonistas do receptor de leucotrienos, em casos raros, tem sido seguida pela ocorrência de um ou mais dos seguintes sintomas: eosinofilia, exantema 
vasculítico, piora dos sintomas pulmonares, complicações cardíacas e/ou neuropatia, às vezes diagnosticada como síndrome de Churg-Strauss, vasculite eosinofílica sistêmica. Embora a relação causal com o antagonismo do receptor de leucotrienos não tenha sido estabelecida, cautela 
e monitoramento clínico são recomendados quando a redução de corticosteróide é considerada em pacientes que recebem SINGULAIR. SINGULAIR deve ser administrado com cautela a nutrizes, pois não se sabe se ele é excretado no leite materno. Não foram observadas diferenças nos 
perfis globais de segurança e de eficácia de SINGULAIR em pacientes com 65 anos de idade ou mais e pacientes mais jovens. SINGULAIR somente deverá ser administrado a gestantes quando for absolutamente necessário. Pacientes com fenilcetonúria devem ser informados de que os 
comprimidos mastigáveis de 4 mg e 5 mg contêm o equivalente a 0,674 e 0,842 mg de aspartame, respectivamente. REAÇÕES ADVERSAS: as reações adversas foram usualmente leves e geralmente não requereram descontinuação da terapia. A incidência global das reações adversas 
relatadas com SINGULAIR foi comparável à do placebo. Com o tratamento prolongado, o perfil de experiências adversas não se alterou significativamente. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: SINGULAIR pode ser administrado com outros medicamentos usados rotineiramente para a 
profilaxia e o tratamento crônico da asma. Não é recomendado ajuste posológico de SINGULAIR, porém monitoração clínica adequada é aconselhável quando indutores potentes do citocromo P-450, como o fenobarbital ou a rifampicina, forem administrados concomitantemente. POSOLO-
GIA: SINGULAIR deve ser administrado uma vez ao dia. Para asma, a dose deve ser administrada à noite. Para rinite alérgica, o horário da administração pode ser individualizado para atender às necessidades do paciente. Pacientes com asma e rinite alérgica devem administrar apenas 
um comprimido diariamente à noite. A posologia para pacientes a partir de 15 anos de idade é de 1 comprimido de 10 mg diariamente; para pacientes com 6 a 14 anos de idade, é de 1 comprimido mastigável de 5 mg diariamente; para pacientes de 2 a 5 anos de idade é de 1 comprimido 
mastigável de 4 mg ou 1 sachê de grânulos orais de 4 mg diariamente; e para pacientes de 6 meses a 2 anos de idade é de 1 sachê de grânulos orais de 4 mg diariamente. REGISTRO MS: 1.0029.0005. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Nota: antes de prescrever, recomendamos a 
leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas sobre o produto.

Champix - Referências bibliográficas: 1. Coe JW, Brooks PR, Vetelino MG, et al. Varenicline: an ab nicotinic receptor partial agonist for smoking cessation. J Med Chem. 2005;48:3474-3477. 2. Gonzales D, Rennard SI, Nides M, et al, for the 4 2 Varenicline Phase 3 Study Group. Varenicline, an ab 
nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47-55. 3. Jorenby 4 2 DE, Hays JT, Rigotti NA, et al, for the Varenicline Phase 2 Study Group. Efficacy of varenicline, ab an nicotinic 
acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation a randomized 4 2 controlled trial. JAMA. 2006;296:56-63.



Agenda

Even tos In ternacionais

Even tos Nacionais

Evento Data Local Informações

III Curso Nacional de Ventilação Mecânica 28 e 29 de março

Hotel Braston
Rua Martins Fontes, 
330 – Consolação, 

São Paulo/SP

0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

IX Curso Nacional de Atualização em Pneumologia 18 a 20 de abril

Hotel Othon
Av. Atlântica, 3264 

Copacabana
Rio de Janeiro/RJ

0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia - 
Prova Especial 21 de abril

Hotel Othon
Av. Atlântica, 3264 

Copacabana
Rio de Janeiro/RJ

0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

15º Encontro de Pneumologistas, Pneumopediatras 
e Cirurgiões do Tórax do Rio Grande do Sul, 01 e 02 de maio Bento Gonçalves/RS

CCM EVENTOS 
(51) 3029 3877 
(51) 8119 9805

www.ccmeventos.com.br

II Congresso Brasileiro de Fibrose Cística 07 a 10 de maio Hotel Pestana
Salvador/BA

www.gbefc.org.br/
congresso

III Encontro Nacional de Tuberculose 18 a 21 de junho
Bahia Othon Palace 
Av. Oceânica, 2294 - 

Salvador/BA

0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

III Curso Nacional de Infecções Respiratórias 08 e 09 de agosto
Associação Médica 

de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG

0800616218 
sbpt@sbpt.org.br

XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
V Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
VI Congresso da Associação Latinoamericana do Tórax
X Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória

21 a 25 
de novembro Brasília/DF 0800616218 

sbpt@sbpt.org.br

2008

2008
Evento Data Local Informações

ATS 2008 16 a 21 de maio Toronto, Canadá www.thoracic.org

ERS 2008 04 a 08 de outubro Berlin, Alemanha www.ersnet.org

CHEST 2008 25 a 30 de outubro Filadélfia, Pensilvânia/EUA www.chestnet.org

Nas pneumonias, sinusites e bronquites,
conte com a eficácia que lhe traz
tranqüilidade: Avalox.6-8

Eficácia e rapidez 
nas infecções respiratórias1-5

Para maiores informações,
consulte a bula ou a Bayer S.A. Produtos Farmacêuticos

Rua Domingos Jorge, nº 1.000 - São Paulo - SP - CEP: 04779-900
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