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Editorial

Somos a SBPT e especialistas no tratamento das do-
enças do pulmão. O espectro de nossa atuação é amplo 
e privilegia ações em doenças de grande impacto social 
e que representam grande preocupação para a saúde 
pública brasileira. A tuberculose, por exemplo, é res-
ponsável por cerca de cinco mil óbitos de brasileiros 
por ano, sendo considerada, pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a doença infecto-
contagiosa que mais causa mortes 
no Brasil.

Estima-se que um terço da popu-
lação brasileira esteja infectada pelo 
bacilo da TB e os dados indicam a 
ocorrência de 116 mil casos por 
ano, dos quais apenas  90 mil são 
notificados.

Para se ter uma idéia da capilari-
dade e da importância da inserção 
da SBPT, a tuberculose pulmonar 
representa cerca de 85% dos ca-
sos notificados e sua importância 
na formação do pneumologista já é 
consagrada. Sabe-se ainda que cerca 
de 30% desses pacientes não apre-
sentam baciloscopia positiva de escarro, tendo que ser 
diagnosticados através de avaliações clínicas e radioló-
gicas especializadas.

No Dia Mundial de Controle da Tuberculose, tive-
mos mais uma oportunidade de fazer uma reflexão. 
Pensar que desde nossa fundação, oriundos que somos 
da Federação Brasileira das Sociedades de Tuberculose, 
temos participado ativamente das ações de controle 

Refl etindo sobre a Tuberculose
de uma enfermidade que segregou indivíduos durante 
tantos anos e que hoje pode ser combatida desde que 
o manejo seja correto.

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
através de inserções em Congressos, Cursos de Atuali-
zação e Programas de Educação Continuada, tem prio-
rizado a divulgação do conhecimento com o objetivo 

de preconizar o bom atendimento 
desses pacientes. Nossa estratégia 
tem sido a ampla multiplicação de 
diretrizes e normas que auxiliem 
para o diagnóstico precoce dos sin-
tomáticos respiratórios que possam 
ter tuberculose pulmonar. 

Ao desenvolvermos ações conjun-
tas com segmentos governamentais 
para estimular a busca precoce do 
recurso médico e tratamento desses 
pacientes, estamos também prote-
gendo a comunidade em relação à 
disseminação e aos casos mais gra-
ves desta enfermidade. E na união de 
forças, colocamos o paciente no foco 
principal de nossas estratégias.

Temos que ficar atentos aos eventos internacionais 
ou nacionais que possam mudar a história desta doen-
ça e, por esta razão, é importante ficarmos atualizados 
no que diz respeito ao seu manejo. 

O momento é apropriado para refletir e parece que 
entre nós não há dúvida: nossa prioridade é sempre o 
paciente e é por ele que seguramos a bandeira do di-
reito de um tratamento adequado e humanizado.

“Nossa prioridade é 
sempre o paciente 

e é por ele que 
seguramos a bandeira 

do direito de um 
tratamento adequado e 

humanizado"

Jussara Fiterman
Presidente da SBPT
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DIP abre temporada 2009 de Cursos da SBPT

Cursos

Abrindo a temporada 2009 de Cursos, a SBPT promoveu 
em São Paulo, nos dias 6 e 7 de março, o 7º Curso Nacional 
de Doenças Pulmonares Intersticiais (DIP). O evento, que 
sempre é realizado nos anos ímpares, reuniu cerca de 170 
inscritos na capital paulista e teve como tema principal a 
sarcoidose e outras granulomatoses.

De acordo com o Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira, 
coordenador do Curso, a sarcoidose é uma doença intersticial 
muito comum no Brasil, assim como em outros países. 
“No Brasil a sarcoidose é frequentemente confundida com 
outras doenças, especialmente a tuberculose.” Segundo 
ele, o curso teve como objetivo criar a consciência entre 
os pneumologistas da frequência da sarcoidose, suas 
múltiplas apresentações, além de “ressaltar o papel do 
pneumologista como o especialista mais capacitado para o 
manejo da doença.”

O evento levou à capital paulista os principais especialistas 
sobre o tema no país e as palestras foram bastante elogiadas 
pelos participantes, que consideraram as apresentações de 
excelente conteúdo técnico. 

A programação científica incluiu a discussão de 12 casos 
com mini-revisões, abordando aspectos particulares dos 
temas em questão.

Atualização - Na sequência da programação, a SBPT realiza, 
ainda em São Paulo, o X Curso Nacional de Atualização 
em Pneumologia (CNAP). Considerado um dos mais 
concorridos da grade anual da Sociedade, o Curso acontece 
de 2 a 4 de abril e deve reunir cerca de 400 profissionais 
de saúde em exposições dos mais variados temas em torno 
da pneumologia.

O Curso valerá pontos para revalidação do Título de 
Especialista em Pneumologisia e Tisiologia - TE SBPT e 
contará com a presença dos principais especialistas da 
pneumologia brasileira na atualidade.

De acordo com a Dra. Marina Lima, diretora Científica 
da SBPT e coordenadora do evento, o Curso Nacional de 
Atualização tem objetivos bem definidos e contribui para 
a capacitação e formação dos pneumologistas. “O Curso de 
Atualização é a principal forma de os pneumologistas se 
atualizarem e conhecerem as novidades no tratamento de 
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Cidade Data Presidente

Manaus (AM) 24 e 25 de abril
Fernando Luiz 

Westphal

Campo Grande (MS) 03 e 04 de julho
Lilian Cristina 

Ferreira Andries

Cidade Data Modalidade

Recife (PE) 27 e 28 de março Avançado

Fortaleza (CE) 27 e 28 de março Básico

Goiânia (GO) 24 e 25 de abril Básico

Belém (PA) 28 e 29 de agosto Básico

Brasília (DF) 25 e 26 de setembro Avançado

Data Modalidade

&&&Imagem 

Função Pulmonar

patologias relacionadas à nossa área de atuação”, avalia. 
Ainda segunda ela, o CNAP tem um foco na capacitação 
profissional “Os residentes que participarem do evento, 
sem dúvida, estarão mais preparados para a prova de Título 
de Especialista em Pneumologia. Até porque nós tivemos 
o cuidado de preparar um conteúdo direcionado aos que 
pretendem realizar a prova, que acontece em outubro 
durante o VII Congresso Brasileiro de Asma e III Congresso 
de DPOC e Tabagismo em Florianópolis (SC)”, adianta.

O evento será realizado no Hotel Estanplaza International, 
localizado na Rua Fernandes Moreira, 1293 - Ch. Sto. 
Antônio, São Paulo/SP.

Imagem e Função – Cinco cidades brasileiras receberão o 
Curso de Função Pulmonar em 2009. Serão três eventos na 
modalidade Básico e outros dois na Avançado. 

A primeira cidade a receber o Curso de Função no módulo 
avançado será Recife (PE). O evento acontece nos dias 27 e 
28 de março e será coordenador pela Dra. Marília Cabral.

O Curso de Imagem 2009 está previsto para acontecer 
em duas cidades: Manaus (AM), nos dias 24 e 25 de abril, 
e Campo Grande (MS), nos dias 03 e 04 de julho.

Asma 2009 – No segundo semestre, a SBPT promove em 
Florianópolis (SC), o VII Congresso Brasileiro de Asma, o III 
Congresso Brasileiro de DPOC e o III Congresso Brasileiro 
de Tabagismo.

Realizado a cada dois anos, o evento, que acontece 
de 09 a 12 de outubro, no Hotel e Resort Costão do 
Santinho, aporta pela primeira vez na história no estado 
catarinense.

De acordo com o presidente do Congresso, Dr. Emilio 
Pizzichini, o estado foi eleito nos últimos dois anos como 
o principal destino turístico do Brasil e Florianópolis 
como o segundo melhor destino dentre todas as cidades 
brasileiras. “Temos certeza que estes atributos, por si só, 
já são suficientes. Contudo o que desejamos é oferecer 
um Congresso que atenda aos interesses dos associados, 
bem como de todos os pneumologistas e profissionais de 
áreas afins do Brasil. Neste sentido, teremos a participação 
de um expressivo número de pneumologistas integrados 
nas comissões organizadoras e científica que não medirão 
esforços para idealizar um evento que atenda aos anseios 
de todos os participantes”, afirma.

Ainda segundo ele, a comissão científica, presidida 
pela Doutora Marcia Margaret Menezes Pizzichini, está 
empenhada em idealizar um programa com a participação 
de nomes de expressão internacional e nacional, que trarão 
a ciência e prática dos temas para todos os que atenderem 
ao Congresso. 

Durante o Congresso será realizada a entrega do Prêmio 
DPOC Brasil 2009. Oferecido pela Boehringer Ingelheim 
do Brasil Química e Farmacêutica Ltda, a premiação 

tem como objetivo aumentar a visibilidade da DPOC 
no Brasil, estimulando o desenvolvimento de projetos 
voltados ao diagnóstico, manejo e acompanhamento de 
pacientes com DPOC e a divulgação do conceito de DPOC 
entre os profissionais de saúde, população e autoridades 
governamentais.

Imagem

Função Pulmonar

Cursos
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HOTEL CATEGORIA Aptº 1 ou 2 pessoas DIÁRIA AVULSA DISPONÍVEIS

Costão do Santinho Resort & Spa 5* R$ 4.290,00 (Café e Almoço) R$ 1430,00 15 unidades

Local do evento. www.costao.com

Ingleses Praia Hotel 3* R$ 950,00 (Café da Manha) R$ 260,00 147 unidades

Hotel de categoria superior. Vista para o mar. www.ravenacassinohotel.com.br

Lexus Internacional 3* R$ 870,00 (Café da Manha) R$ 250,00 50 unidades

Hotel de categoria superior. Vista para o mar. www.hotellexus.com.br

Ingleses Holiday 3* R$ 750,00 (Café da Manha) R$ 216,00 120 unidades

Hotel 3 estrelas Frente Mar. www.ingleses-holiday.com.br

Geranius Pousada 2* R$ 580,00 (Café da Manha) R$ 160,00 25 unidades

Pousada simples, próxima à praia. www.hotelgeranius.com.br

Obs.: Todos os Hotéis acima ficam a 10 minutos do Costão do Santinho Resort & Spa (local do evento. Os pacotes oferecidos 
são de 3 noites com café da manhã, taxas e impostos incluídos, além de transfer aeroporto – hotel – aeroporto e transfer 
diário do hotel para o local do evento (ida manha e retorno à noite). 
- Forma de pagamento: Passagem aérea em até 6 vezes sem juros. Valores sob consulta.
- Pacote do hotel em até 5 vezes sem juros nos Cartões (Amex, Diners e Mastercard) 

Até 31/07* Após 31/07 e no local Cursos Pré-Congressos após 31/07

Sócios SBPT/SBP R$ 500,00 R$ 550,00 R$ 100,00

Não Sócios e Outros Profissionais de Saúde R$ 710,00 R$ 760,00 R$ 200,00

Estudantes e Residentes R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 100,00

* Inscrições até esta data, incluem 1 (um) Curso Pré-Congresso

Essas ações, segundo os responsáveis pela premiação, permitirá o desenvolvimento 
de projetos inovadores em DPOC e o intercâmbio de boas práticas em DPOC entre os 
centros, além de reconhecer a importância dos profissionais de saúde envolvidos com 
o tratamento da DPOC.

Poderão participar da premiação, que distribuirá um total de R$ 60.000,00, todos 
os centros e programas de tratamento e atendimento de pacientes portadores de 
DPOC, com exceção dos vinculados aos integrantes da Comissão julgadora. 

Os projetos, inéditos ou já em funcionamento, deverão estar relacionados ao 
diagnóstico, manejo e/ou acompanhamento de pacientes com DPOC e poderão ser 
individuais ou escritos em colaboração.

O cronograma e o regulamento completo Prêmio DPOC Brasil 2009 estão no hot site 
do evento (www.sbpt.org.br/asma2009). Na página eletrônica, que traz todas as infor-
mações sobre o evento, é possível encontrar também as instruções para o envio dos 
trabalhos científicos. Vale destacar que o autor do melhor trabalho em cada tema (asma, 
DPOC e tabagismo) receberá, do Laboratório GSK, a passagem e hospedagem (5 diárias) 
para o Congresso. O prazo para o envio dos trabalhos termina no dia 09 de julho.

Também como parte do Congresso, a SBPT aplicará no dia 09 de outubro, o Exame de Suficiência para Obtenção do 
Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia. O Edital ainda está analisado pela Associação Médica Brasileira e após 
aprovação será divulgado nos veículos de comunicação da SBPT.

As inscrições para o VII Congresso Brasileiro de Asma já estão abertas e podem ser feitas pelo site (www.sbpt.org.br/
asma2009). Confira abaixo os valores para inscrição.

Cursos
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REGIONAL PRESIDENTE TEMA DATA

Soc. de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul Paulo José Zimerman Teixeira Tuberculose 13 e 14/03

Soc. Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica Luiz Eduardo Mendes Campos Circulação 08 e 09/05

Soc. de Pneumologia do Espírito Santo Carlos Alberto Gomes dos Santos Tabagismo/DPOC 29 e 30/05

Soc. Maranhense de Pneumologia e Cirurgia Torácica Maria do Rosário da Silva Ramos
Infecções 

pulmonares e 
tuberculose

18 e 19/06

Soc. Paraense de Pneumologia e Tisiologia Lucia Helena Messias Sales
Câncer e doenças 

intersticiais
19 e 20/06

Soc. Reg. de Pneumologia de Mato Grosso do Sul Lilian Cristina Ferreira Andries Apnéia do sono 19 e 20/06

Soc. Cearense de Pneumologia e Tisiologia Maria da Penha Uchoa Sales
Hipertensão 
pulmonar

26 e 27/06

Soc. de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul Paulo José Zimerman Teixeira Circulação 31/07 e 01/08

Soc. Brasiliense de Doenças Torácicas Ricardo Luiz de Melo Martins Circulação 07 e 08/08

Soc. Amazonense de Pneumologia e Cirur. Torácica Fernando Luiz Westphal Câncer 14 e 15/08

Soc. Goiana de Pneumologia e Tisiologia Fernanda Miranda de Oliveira

Vni e 
oxigenoterapia 

nas doenças 
neuromusculares

14 e 15/08

Soc. Pernambucana de Pneumologia e Tisiologia Marilia Montenegro Cabral Doença intersticial 23 e 24/10

Soc. de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro José Manoel Jansen circulação

PEC – Superando a média dos últimos anos, o Programa de Educação 
Continuada em Pneumologia e Tisiologia (PEC), em 2009, será realizado 
em 13 cidades (Ver tabela). Algumas datas ainda não estão completamente 
fechadas e na próxima edição do Boletim da SBPT divulgaremos as 
informações complementares.

O primeiro PEC desta série foi realizado em Porto Alegre, nos dias 
13 e 14 de março, na sede da Associação Médica do Rio Grandes do 
Sul. O encontro teve como tema principal a tuberculose e contou com 
a participação do Dr. Marcus Conde (RJ), coordenador da Comissão de 
Tubercose da SBPT.

A coordenação local do PEC de Porto Alegre, que contou pontos para  
revalidação do Título de Especialista em Pneumologia (TE SBPT), ficou a 
cargo da Maria Eunice M. Oliveira. 

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

Cursos
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1. - Inscrições / Reembolsos / Cancelamentos

1.1. - A inscrição no evento poderá ser transferida para outros profissionais, desde que:

1.1.a. – As categorias sejam iguais;
1.1.b. – Se categorias diferentes, somente se o valor for menor;

1.2. – Transferências efetuadas para categorias de menor valor, não haverá devolução da diferença;
1.3. - O não comparecimento ao evento não gera crédito junto à SBPT e não será reembolsável;
1.4. – O cancelamento da inscrição no evento somente será aceito se solicitado até quinze dias antes do início 
         do evento, sendo formalizado por carta ou e-mail para a SBPT;
1.5. – O reembolso do cancelamento da inscrição terá uma retenção de 30% (trinta por cento), a título de taxa 
         de administração;
1.6. – O reembolso será realizado em até trinta dias após o término do congresso;
1.7. – Após o prazo estipulado para solicitação de cancelamento/desistência, não haverá reembolso;
1.8. - Não há reembolso para a inscrição que foi efetuada em categoria errada;
1.9. - A inscrição ao qual seja contemplada em pacotes de empresas, para reembolso solicitado pelo congressista, 
         será tratada conforme os itens anteriores;

2. - Nota de Empenho

2.1. - Pagamento via nota de empenho, o valor cobrado será o valor da inscrição no local;
2.2. – A inscrição por nota de empenho será aceita até quinze dias antes do início do evento;
2.3. – O órgão/instituição financiador da nota de empenho, deverá enviar para a SBPT o documento com: 
         nome da instituição, responsável, telefone, e-mail, endereço completo e os dados completos do participante
        com a respectiva categoria e atividade em que foi inscrito;
2.4. - Será obrigatório o envio da nota de empenho para que a inscrição seja concretizada;
2.5. - O empenho deverá ser emitido em nome de: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, entidade sem 
         fins lucrativos, CNPJ 90.742.362/0001-40, CF-DF 07.494.316/001-87, com sede na SEPS 714/914, Bloco E, 
        Sala 220/223, Brasília-DF, 70390-145;
2.6. – A nota de empenho deverá ser enviada para a sede da SBPT no endereço mencionado acima;
2.7. - Não serão consideradas notas de empenho rasuradas ou que contenham valores diferentes ou divergentes 
         destas orientações;
2.8. – O não recebimento da nota de empenho até o prazo mencionado no item 2.2, a inscrição do participante 
         somente será realizada no site ou no local do evento;
2.9. – Duplicidade de pagamento (nota de empenho e inscrição paga pelo servidor), a devolução será efetuada pelo
         menor valor pago e de acordo com as regras de inscrição;

A Secretaria da SBPT estabeleceu um conjunto que normas com o objetivo de regulamentar e unificar o processo 
de inscrição dos Cursos promovidos pela entidade a partir deste ano.

O documento, que também está disponível no sítio da SBPT (www.sbpt.org.br), trata de pontos importantes como 
inscrições, reembolsos, cancelamentos e notas de empenho.

De acordo com os dados contabilizados pela Secretaria da SBPT, nos últimos anos, a procura pelos cursos oferecidos 
pela SBPT aumentou consideravelmente, gerando uma grande demanda.

Com a adoção desses critérios, a Secretaria dá mais um passo para que todas as inscrições em cursos da SBPT sejam 
informatizadas, ou seja, efetuadas pelo sítio. 

A medida, que faz parte do processo de profissionalização da SBPT, visa melhor atender os associados, disponibilizando 
o maior número possível de informações, além de auxiliar na contabilidade interna.

As regras abaixo tiveram como referência o Curso de Doenças Intersticiais.

Novas Regras para Inscrições nos Cursos da SBPT

Cursos
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TB

Dia Mundial da TB
Prezados colegas

No dia 24 de março foram promovidas atividades e atos com o objetivo 
de chamar a atenção e enfatizar as ações de luta contra a tuberculose (TB) 
em todo o mundo. Foi a mobilização do “Dia Mundial da Tuberculose”. É 
obrigação dos profissionais da área de saúde e da sociedade como um todo 
trazer esta doença, que atingiu em 2006 mais de nove milhões de pessoas 
no mundo e mais de oitenta mil brasileiros, para pauta diária e não somente 
para a pauta do dia 24 de março. Uma das ações do “Dia Mundial da TB” foi 
a realização do “Stop TB Partner Fórum” que aconteceu este ano no Rio de 
Janeiro, entre os dias 23 e 25 de março. A SBPT através de vários dos seus 
sócios e membros tomou parte de várias das atividades neste fórum. 

Além de chamar a atenção para o problema, é importante que ações 
pragmáticas dentro das atribuições da SBPT sejam implementadas. Dentro 
desta lógica, a Comissão de Tuberculose da SBPT já trabalha para a realização 
de dois dos seus mais importantes objetivos para o biênio 2009/2010: a 
versão 2009 das “Diretrizes de Tuberculose” e a realização do “IV Encontro 
de Tuberculose” em 2010.

O grupo de trabalho para a elaboração das “Diretrizes” já está constituído e 
trabalhando. Em breve, a primeira versão das “Diretrizes” será disponibilizada 
no site da SBPT para consulta pública. Serão abordados 11 diferentes tópicos 
(epidemiologia, diagnóstico, novas técnicas de diagnóstico, estratégias de 
busca de pacientes, infecção latente pelo M.tb, tratamento, situações especiais 
e co-morbidades, novos medicamentos, tratamento cirúrgico, TB na criança 
e biossegurança). 

Além disto, a Comissão Organizadora do “IV Encontro de TB” já está sendo 
constituída e se reunirá em junho próximo para definição da forma e do 
conteúdo do evento. O “IV Encontro” será realizado em junho de 2010, na 
cidade do Rio de Janeiro. A exemplo dos três encontros anteriores ocorridos 
em Brasília, São Paulo e Salvador, o “IV Encontro de TB” desenvolverá uma 
agenda que seja interessante para todos os atores envolvidos no combate da 
TB, de forma a promover uma ampla discussão e troca de informações que 
resultem em ações objetivas que ajudem no combate da TB no nosso país.

Marcus B. Conde
Coordenador da Comissão de Tuberculose da SBPT, 2009/2010.

Stopping     TB 
I am stopping TB. I remind my mother to 

take her tuberculosis medication and keep her 

company during her visits to the clinic.

WORLD TB DAY 
24 MARCH 2009

www.stoptb.org
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Stopping     TB 
I am stopping TB. I completed my treatment 

for tuberculosis and am healthy again.

www.stoptb.org
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WORLD TB DAY 
24 MARCH 2009

Stopping     TB 
We are stopping TB. At our community 

meetings we encourage our neighbours to 

see a health worker if they have a cough that 

lasts more than two weeks.

www.stoptb.org
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WORLD TB DAY 
24 MARCH 2009

Ao lado, alguns dos cartazes produzidos pela 
Parceria Stop TB para a campanha deste ano
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Coordenador do Departamento de Programas de Saúde 
da SBPT, o Doutor Alcindo Cerci Neto participou ao lado 
da Dra. Fernanda Bonner, secretária-adjunta da SBPT, da 
reunião técnica realizada no Ministério da Saúde (MS), em 
Brasília, no dia 19 de fevereiro, sobre o Programa Saúde 
do Homem.

O encontro teve como objetivo a apresentação da Po-
lítica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 
(PNAISH), com suas finalidades, especificidades e eixos 
estruturantes.

O Programa Saúde do Homem envolve cinco especialida-
des médicas (urologia, psiquiatria, cardiologia, gastrente-
rologia e pneumologia) e consiste em formular propostas e 
desenvolver ações voltadas para a saúde do homem. Essas 
cinco especialidades concentram 72% das doenças mais 
comuns na população masculina.

A justificativa está sustentada no fato de que no Bra-
sil 38 milhões de homens entre 25 e 59 anos procuram 
o médico somente quando as doenças estão em quadros 
avançados. Essa população corresponde ao grosso da faixa 
etária produtiva do país. 

O coordenador da área técnica do Programa, Dr. Baldur 
Schubert, dentre outros pontos, relatou a necessidade de 
engajamento da SBPT nas áreas de DPOC, câncer de pul-
mão, tabagismo e potencialmente asma.

Na oportunidade, o Dr. Alcindo apresentou sugestões 
para serem incorporadas ao Programa. São elas: 

- Participação ativa da SBPT na elaboração dos protoco-
los clínicos (2º semestre de 2009);

- O aproveitamento da grande experiência da SBPT em 
atividades programáticas na área pública, tais como asma 
e tuberculose, para servir de modelo na elaboração dos 
protocolos;

- Aproveitamento das práticas em vigor na atenção bá-
sica de saúde afetas à pneumologia, como busca de tossi-
dores crônicos, baciloscopia nas unidade básicas de saúde 
e programas estruturados de asma, para que as mesmas 
possam também ser direcionadas ao Programa e amplia-
das. Sugerimos incorporação da espirometria na investi-
gação de tossidores crônicos, além da obrigatoriedade da 

radiografia torácica no rastreio das doenças elencadas no 
Programa;

- Valorização do Centro de Referência e do especialista 
em pneumologia como líder do processo de capacitação 
em doenças respiratórias na atenção básica;

- Que a SBPT esteja envolvida nos processos de capa-
citação;

- Construção de protocolos de saúde integrados (atenção 
primária, secundária e terciária);

- Que a política preveja o financiamento para insumos 
no tratamento de DPOC (tiotrópio, formoterol, salmeterol e 
esteróides) e de espirômetros para a atenção básica, indis-
pensáveis para a resolutividade das doenças respiratórias. 
Sugerimos que a aprovação do projeto esteja condicionada 
à liberação dos recursos;

- Que a divulgação da política de atenção ao Homem 
possa ser realizada em parceria com a SBPT nos dias na-
cionais de DPOC, Tabagismo, Asma e Câncer;

De acordo com o Dr. Alcindo, entretanto, é preciso dis-
cutir no âmbito da SBPT questões importantes como a 
incorporação dos protocolos em desenvolvimento junta-
mente com o MS (DPOC e ASMA) na política de saúde do 
homem.

Outro ponto que fez parte da pauta de discussões, refe-
re-se às pesquisas solicitadas pelo Ministério da Saúde de 
incidência e prevalência de tabagismo na população bra-
sileira. 

Na avaliação da Dra. Fernanda Bonner, a reunião apre-
sentou uma visão geral da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. “Essa foi uma reunião preli-
minar, onde as especialidades estão apresentado sugestões 
e forma de colaborar com o Programa. A partir do próximo 
encontro, no segundo semestre, é que realmente ele co-
meçar a sair do papel, quando serão elaborados os proto-
colos específicos de cada área de atuação”, afirma.

Ainda segundo ela, o convite do Ministério da Saúde re-
flete a importância da participação da SBPT na elaboração e 
execução do Programa. “A pneumologia engloba doenças de 
grande prevalência na população masculina brasileira, que 
são hoje uma grande preocupação para saúde pública", diz.

SBPT e MS discutem Saúde do Homem

Atualidade
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Atualidade

Brasília – DF, 17 de março de 2009

Carta Circular SBPT 001/2009

Aos
Prestadores de Serviços de Saúde

Prezados Senhores,

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) solicitou parecer do Conselho Federal de Medicina e Associação 
Médica Brasileira sobre os laudos de espirometria realizados por profissionais não médicos, uma prática que tem se tornado 
comum, apesar do Processo Consulta CFM n.º 3.656/95 ser clara em sua conclusão:

“A feitura e interpretação dos testes de função pulmonar, pela complexidade de conhecimentos envolvidos, pelos 
riscos inerentes à sua execução, pela interpretação como tarefa de diagnóstico imbricada com o cotejamento 
clínico, constitui ato específico dos profissionais da medicina, cabendo, se tanto, a simples execução por terceiros 
sob supervisão permanente, rigorosa e direta do médico”.

Assim, informamos que a SBPT está orientando a todos os pneumologistas, aos convênios médicos e aos prestadores de 
serviço, a não aceitar espirometria com laudo assinado por profissionais não médicos. Além disso, considerando que, o 
pneumologista, em sua formação, é treinado para realização e interpretação das provas de função pulmonar, recomendamos 
que os exames de espirometria sejam interpretados e assinados pelos especialistas em pneumologia.

Desta forma, solicitamos a esta entidade que cumpra as atuais Resoluções do CFM/AMB e SBPT e não aceite laudos de 
espirometria realizados por profissionais não médicos.

Atenciosamente,

Dra. Jussara Fiterman
Presidente da SBPT

Dr. Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren
Diretor de Divulgação e Defesa Profissional da SBPT

A Carta Circular reproduzida acima foi encaminhada aos convênios de saúde, Agência Nacional de Saúde (ANS), associados da 
SBPT e SESC. O documento também está disponível no site da SBPT (www.sbpt.org.br).
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O Governo do Distrito Federal aprovou no começo 
deste ano, protocolo que garante aos portadores de 
Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) residentes na 
cidade, acesso a medicações para a doença, sem precisar 
ingressar com ações na Justiça.

Com a adoção do Protocolo Clínico e de Dispensação 
de Medicamentos, da Secretaria de Saúde (Portaria 09, 
de 23 de Janeiro de 2009, do Diário Oficial do DF), 
Governo local legitima a necessidade do tratamento e 
se responsabiliza pelo fornecimento do remédio. “Em 
média, os pacientes ficavam seis meses na Justiça 
para obter o benefício. Ainda conseguimos reduzir 
esse tempo para quatro meses, com parcerias entre o 
hospital de referência (Hospital Universitário de Brasília 
– HUB), com o Hospital de Base (DF) e o Instituto do 
Coração (Incor), de São Paulo, de etapas que começavam 
no diagnóstico da doença até a concessão do juiz”, diz 
a pneumologista do HUB Verônica Amado. “Com o 
protocolo, teremos mais investigação da evolução da 
HAP no paciente, algo que não era feito corretamente 
devido à burocracia, inclusive a judicial,” completa a 
médica. Ainda de acordo com a médica, que também 
é diretora financeira da SBPT, a hipertensão arterial 
pulmonar é uma doença de baixa incidência, mas 
com alta morbidade e mortalidade. O diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento da HAP são de elevada 
complexidade e necessitam de centros de referências 
treinados.

Segundo Paulo Feitosa, que coordena a especialidade de 
Pneumologia, na Secretaria de Saúde do DF, o Protocolo 
deverá ainda reduzir os custos do Governo local. Para ele, 
em 2008 a Secretaria registrou 148 processos judiciais 
de pacientes de HAP requisitando medicamento. “A 
medida traz segurança para os pacientes e, também, para 
os médicos que lidam com a doença. Para o Governo 
também é positivo porque o DF não precisará mais 
comprar o medicamento em caráter de urgência, o que 
nos permitirá negociar preço”, afirma. 

Reforço no combate à HAP
O Protocolo, aprovado após oito meses em consulta 

pública, é similar ao adotado pelo Governo do Estado 
de São Paulo, com uma diferença: os portadores do DF 
não serão obrigados a fazer o cateterismo, caso o exame 
coloque em risco a vida do paciente. O cateterismo, 
entretanto, é considerado de suma importância para 
que o médico possa determinar qual o tratamento mais 
indicado para cada paciente. “A exceção será válida 
apenas para portadores que estão encaminhados ao 
transplante de pulmão e apresentarem algum risco de 
fazer o exame”, explica Feitosa.

Assim como em São Paulo, o DF incluiu a Bosentana, 
a Sildenafila e a Iloprosta no Protocolo. Até o momento, 
somente o Centro de Tratamento de HAP do HUB está 
cadastrado na Secretaria de Saúde, mas Paulo Feitosa 
informa que o Governo pode aceitar mais dois centros 
de HAP. Os hospitais interessados devem apresentar 
proposta junto à Secretaria. O coordenador explica 
ainda que os pacientes que moram no Distrito Federal, 
mas são tratados por médicos de outros Estados do país, 
podem fazer o encaminhamento do pedido de remédio 
diretamente à Secretaria de Saúde. 

Classe funcional – Verônica Amado explica ainda que 
mesmo que a Bosentana não esteja, no Protocolo, 
indicada para a classe funcional II, a droga pode ser 
indicada para tal grupo de pacientes, caso o médico 
avalie correto. “O especialista pode receitar a Bosentana, 
principalmente nos casos de Esclerose Sistêmica ou 
Colagenoses, doenças em que a medicação é a mais 
indicada”, finalizou.

Conforme a gravidade da Hipertensão Pulmonar, a 
doença recebe a escala crescente de classe funcional, que 
vai de I a V, de acordo com a necessidade de limitação. A 
partir da classe funcional II, o paciente já tem limitação, 
ou seja, a atividade física pode causar dispnéia ou fadiga 
indevida, dor no peito e quase perda dos sentidos. Apenas 
na classe funcional I o paciente não tem restrição. 

HAP
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Empossada no dia 11 de dezembro de 2008, a nova Dire-
toria da Sociedade de Pneumologia da Bahia para o Biênio 
2008-2010. Ela será composta pelos seguintes doutores:

Presidente – Eliana Dias Matos
Vice-Presidente – Tatiana Senna Galvão Nonato Alves
Secretário Geral – André Luiz Barreto Cunha
Secretária Adjunto – Ana Thereza Rocha
Tesoureira – Maria de Lourdes S. Bastos
Tesoureiro Adjunto – Renato Pires Freitas
Secretário para Assuntos Científicos – Almério de Souza 
Machado Júnior
Secretária de Divulgação – Maristela Rodrigues Sestelo
Secretária de Defesa Profissional e Honorários Médicos – 
Isabella Oliveira Paixão

Realizado durante o XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, 
que aconteceu em novembro de 2008, em Brasília, o exame para obtenção 
do Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia SBPT/AMB apresentou 
resultados expressivos. 
De acordo com o Departamento de Ensino da SBPT, responsável pela aplicação 
do exame, 70% dos candidatos foram aprovados, o que reflete o nível de 
preparo e empenho dos alunos e dos programas de residência médica em 
pneumologia. Ainda segundo o Departamento, 67 residentes fizeram a prova 
e nove acertaram acima de 80% da prova, com 100 questões. 
As três maiores notas foram dos candidatos: Sabrina Bollmann Garcia (88 
acertos), Christiano Perin (87 acertos) e Carlos Eduardo Galvão Barboza 
(86 acertos).

Na foto acima, Sabrina Bollmann Garcia e Christiano Perin, egressos do 
Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS). 
Abaixo, Carlos Eduardo Galvão Barboza, instituição Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

RECONHECIMENTO e CONGRATULAÇÕES

Nº NOME UF

1 Alípio Barbosa Balthazar SP

2 André Louis Lobo Nagy SP

3 Carla Tatiana Martins de Oliveira RS

4 Cláudia Moschen Antunes SP

5 Denise Rossato Silva RS

6 Elisangela Davila Aneli PA

A Secretaria da SBPT divulga abaixo a relação dos candidatos 
aprovados no exame para "Área de Atuação em Endoscopia 
Respiratória", realizado em 21 de novembro de 2008 em 
Brasília-DF, durante o XXIV Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia.

APROVADOS ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA

PNEUMOLOGIA AMBIENTAL

SOCIEDADE BAIANA TEM NOVA DIRETORIA

A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia de Mato 
Grosso promove de 04 a 06 de junho, no Senai de Cuiabá 
(MT), o VI Congresso de Pneumologia e Tisiologia do 
Centro-Oeste e a II Jornada de Fisioterapia Respiratória 
do Centro-Oeste. O evento, realizado com o apoio da 
SBPT, pretende destacar a questão ambiental, com 
o estudo das doenças relacionadas à qualidade do 
ar e terá como temas, além da Poluição Ambiental: 
Fisioterapia Respiratória, Tabagismo, Tuberculose, 
Micoses, Pneumonias, Distúrbios Respiratórios do Sono, 
Asma e DPOC. 

De acordo com os organizadores, a programação 
do Congresso será abrangente, delineada com a 
intenção de oferecer aos participantes oportunidade de 
aprendizado, reciclagem e discussão dos diversos temas 
da pneumologia com professores e pesquisadores de 
renome nacional.

O prazo para o envio de temas livres termina no dia 
15 de abril. Os temas livres aceitos serão publicados no 
Jornal Brasileiro de Pneumologia e os resumos devem 
ser enviados para o e-mail: fboltelho@terra.com.br.

Mais informações: www.pneumoambiental.com.br

Notas
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Presidente
Jussara Fiterman – RS

fiterman@pucrs.br

Presidente Eleito
Roberto Stirbulov - SP 
stirbulov@uol.com.br

Diretora de Assuntos Científicos
Marina Andrade Lima - RJ 

malima@globo.com

Diretora de Ensino e Exercício Profissional
Ana Luisa Godoy Fernandes - SP

analuisa@pneumo.epm.br

Diretor de Divulgação e Defesa Profissional
Fernando Luiz C. Lundgren – PE

fernando@lundgren.med.br

Secretário Geral
Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos - DF

edugaio@gmail.com
Secretária Adjunta

Fernanda Lara F. B. A. Riscado – DF 
febonner@hotmail.com

Diretora Financeira
Veronica Moreira Amado – DF 
veronicaamado@uol.com.br

Presidente do XXXIV Congresso da SBPT
Rodney Luiz Frare e Silva - PR
rodneyfrare@brturbo.com.br
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acmlemos1@gmail.com
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ANUIDADE SBPT 2009

Notas

Caro colega,
Informamos que a partir deste ano teremos um reajuste da anuidade da SBPT, considerando que esses valores têm 
sido mantidos pelos últimos 9 anos.
Para aqueles associados que manifestarem preferência em receberem o JBP apenas online, a anuidade da SBPT será 
mantida.
Abaixo, os valores a serem pagos em 2009. Faça sua opção de acordo com seus interesses.

Associado de Estaduais com cobrança unificada:
- Jornal Impresso: R$ 340,00, sendo que R$ 90,00 será para a Estadual e R$ 250,00 para a SBPT; 
- Jornal Eletrônico: R$ 300,00, sendo que R$ 90,00 será para a Estadual e R$ 210,00 para a SBPT.

Associado de Estaduas SEM cobrança unificada
- Jornal Impresso: R$ 250,00 
- Jornal Eletrônico: R$ 210,00
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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
JM – Today’s community respiratory tract infections: a challenge appropriate for moxifloxacin. In: Moxifloxacin in practice, vol 1, 1-11. ADAM D, FINCH R (eds) Maxim Medical, 1999. 2. GARCIA-RODRIGUEZ JA et al - In vitro activity of moxifloxacin against respiratory
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.
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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.

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



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 trata-
mento regular 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 corti-
costeróides 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 crescimento (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 insuficiência 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 intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. A importância clínica deste efeito não está estabelecida. SYMBICORT TURBUHALER contém lac-
tose (<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 bude-
sonida 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. Interações 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 concomitante 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 irritação na garganta, tosse, rouquidão Pouco freqüen-
tes 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: Bronco-
espasmo 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 supraventri-
cular 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) Budeso-
nida .... 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 re-
ação 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 inalatória 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 ra-
pidamente 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 rela-
ção ao VEF1 (24%) e mostrou uma redução significante da taxa de exacerbação em comparação com o placebo e formoterol (23%). Portanto, foi demonstrada 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 budesonida 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 formote-
rol 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 
formoterol 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 realiza-
dos com budesonida 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 rea-
lizados 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 consideravel-
mente 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 TURBUHALER 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 inalador 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 medi-
camento 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 uti-
lizadas, 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 observe 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”. Re-
pita 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 supor-
te 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, cons-
titua 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 
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Evento Data Local Informações

X Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
02 a 04
de abril

São Paulo/SP
SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

Pneumo Sul 2009
19 a 21
de abril

Foz do Iguaçu/PR sptrs@terra.com.br

XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica
29 de abril a
02 de maio

UnicenP
Curitiba/PR

SBCT

VI Congresso de Pneumologia do Centro-Oeste
04 a 06
de junho

Cuiabá/MT fbotelho@terra.com.br

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia de Tórax
21 a 23

de agosto
Associação Médica
de Minas Gerais/MG

smpct@ammgmail.
org.br

VI Congresso Norte-Nordeste de Pneumologia
10 a 12

de setembro
João Pessoa/PB

drafatimamacedo@
ig.com.br

XII Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado 
do Rio de Janeiro

23 a 26
de setembro

Centro de Convenções 
do CBC/RJ

metodoeventosrio.com.br
(21)25485141

VII Congresso Brasileiro de Asma
III Congresso Brasileiro de DPOC
III Congresso Brasileiro de Tabagismo

09 a 12
de outubro

Costão do Santinho, 
Florianópolis/SC

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XII Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
19 a 22

de novembro
Centro Fecomércio de 
Eventos, São Paulo/SP

SPPT - 0800171618
sppt@sppt.org.br

Evento Data Local Informações

ATS 2009 15 a 20 de maio San Diego, California/USA www.thoracic.org

ERS 2009 12 a 16 de setembro Viena, Áustria www.ersnet.org

CHEST 2009 31 de outubro a
05 de novembro San Diego, California/USA 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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