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Editorial

Ano do Pulmão
Sociedades médicas 

internacionais unem-se para 
a organização de um grande 
mutirão em prol da saúde 

respiratória

Caro colega,

O ano de 2010 será muito especial em todo o 
mundo. Fruto da união de pneumologistas e demais 
médicos e profissionais ligados à saúde respiratória, 
o Ano do Pulmão terá entidades médicas do mundo 
inteiro, entre elas a Sociedade Brasileira de Pneumo-
logia e Tisiologia (SBPT), trabalhando 
pelo objetivo comum de intensificar 
a difusão de conhecimentos sobre 
prevenção e cuidados com a saúde 
respiratória, assim como enfatizando 
a importância de se diagnosticar e 
tratar precocemente diversas enfer-
midades da área.

Por conta disso, a SBPT, fazen-
do parte ativa das ações do Ano do 
Pulmão, esteve reunida com entida-
des como a American Thoracic So-
ciety (ATS), European Respiratory Society (ERS) e a 
American College of Chest Physicians (ACCP) para 
definir estratégias a serem seguidas no Brasil na 
conscientização da comunidade sobre doenças como 
asma, pneumonia, enfisema pulmonar, fibrose cística, 

Jussara Fiterman
Presidente da SBPT

tuberculose, entre muitas outras, além de seu manejo.
Durante os 365 dias de 2010, a Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia, aliada a instituições médi-
cas do mundo inteiro, promoverá e incentivará diversas 
atividades, campanhas de educação e serviços para a po-
pulação. Também destacaremos os efeitos maléficos do 
tabagismo e os caminhos possíveis para o abandono do 

vício.
Estes alertas não devem terminar em 

um ano, ao contrário. O mais importante 
será que as informações transmitidas du-
rante o ano sejam duradouras. Que o ano 
de 2010 seja apenas o início de uma nova 
era em que a população estará muito mais 
informada e atenta à sua saúde respirató-
ria. 

Também queremos disseminar a im-
portância de se procurar um pneumolo-
gista em caso de dúvidas ou suspeitas de 

qualquer distúrbio respiratório. As pessoas precisam saber 
a quem recorrer, e ser orientadas sobre os benefícios de 
seguir corretamente as recomendações médicas, realizan-
do os exames solicitados e retornando para novas avalia-
ções sempre que solicitado.
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Apresentações com inalador e refil, maior 
economia e praticidade para o paciente.
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200 mcg
30 CAPS.

REFIL

200 mcg
30 CAPS.

+
INALADOR 

400 mcg
30 CAPS.

+
INALADOR 

400 mcg
30 CAPS.

REFIL

* em relação ao impacto na função do eixo HPA.

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

Referências Bibliográficas: 1. Bula do produto. 2. D’Urzo A.  Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma. Expert Opin Pharmacother 2007;8: 2871-84. 3. Sabatini F, Silvestri M, Sale R et al. Concentration-dependent effects of mometasone furoate and dexamethasone on foetal lung fibroblast functions involved in airway inflammation and 
remodeling. Pulm Pharmacol Ther 2003; 16: 287–97. 4. Hauri H P. Glucocorticoid receptor activation by long acting steroids and its modification by inflammation. Thesis. Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Basel, 2007.5. Bousquet J, D’Urzo A, Hebert J, et al. 2000. Comparison of the effi cacy and safety of mometasone furoate dry powder inhaler to budesonide 
Turbuhaler. Eur Respir J, 16:808–16). 6. Corren J, Berkowitz R, Murray JJ, et al. 2003. Comparison of once-daily mometasone furoate versus once-daily budesonide in patients with moderate persistent asthma. Int J Clin Pract, 57:567–72). 7. Meltzer EO, Wenzel S. 2006. The efficacy and safety of mometasone furoate delivered via a dry powder inhaler for the treatment of 
asthma. J Asthma, 43:765–72).8. (Mortimer KJ, Harrison TW, Tattersfi eld AE. 2005. Effects of inhaled corticosteroids on bone. Ann Allergy Asthma Immunol, 94:15–21). 9. Affrime MB, Kosoglou T,Thonoor CM, et al. 2000. Mometasone furoate has minimal effects on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis whendelivered at high doses. Chest, 118:1538–46). 10. Hochlaus G. 
New developments in corticostiroids. Proc Am Thorac Soc 2004; 1: 269-274. 11. Fish JE, Karpel JP, Craig TJ, Bensch GW, Noonan M, Webb D ET al. Inhaled mometasone furoate reduces oral prednisone requirements while improving respiratory function and health-related quality of life in patients with severe persistent asthma.J Allergy Clin Immunol. 2000 Nov;106: 852-60). 
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Editorial

As doenças respiratórias no Brasil são um grave 
problema de saúde pública.  De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), existem no mundo cerca 
de 300 milhões de asmáticos, 210 milhões de pessoas 
acometidas pela DPOC e 100 milhões sofrem de distúr-
bio respiratório do sono. Além disso, a cada ano, 8 mil 
novos casos de tuberculose são registrados no Brasil, 
um dos países recordistas em casos da doença. 

A incidência de doenças alérgicas respiratórias, 
como rinite e asma, também vem aumentando grada-
tivamente. Nos últimos 20 anos, segundo o Ministério 
da Saúde, este aumento atingiu 40% em alguns países. 

No Brasil, por exemplo, são em média oito mor-
tes por dia por complicações relacionadas à asma, 
ou 2.500 óbitos ao ano.

A asma, representa um dos maiores gastos 
do Sistema Único de Saúde (SUS), superior, in-
clusive, à Aids. Dados do SUS revelam que são 
mais de 367 mil autorizações de internações hos-
pitalar (AIH) ao ano decorrentes de asma. Soma-
das, asma, pneumonia e DPOC representam 12% 
de todas as AIHs no país, ou gastos superiores 
a R$ 600 milhões de reais por ano aos cofres 
públicos.

Cuide de seu pulmão e 
respire aliviado!

•	 A	mortalidade	por	distúrbios	respiratórios	é	maior	causa	de	óbito	nas	crianças	menores	de	um	
ano e nos adultos com idade superior a sessenta anos.

•	 A	DPOC	é	a	quinta	doença	mais	letal	do	Brasil,	atingindo	cerca	de	6	milhões	de	pessoas.	Mata,	
ao ano, cerca de 30 mil, ou três vitimas fatais a cada hora

•	 O	Brasil	é	o	8º	país	no	mundo	em	prevalência	de	asma,	aproximadamente	20%	dos	brasileiros	
têm ou já tiveram algum sinal. O problema é a terceira causa de hospitalização pelo Sistema 
Único de Saúde.

•	 A	campeã	em	atendimentos	pelo	SUS	é	a	pneumonia,	com	900	mil	casos	por	ano
•	 Doenças	respiratórias	são	a	segunda	maior	causa	de	Internações	hospitalares,	atrás	apenas	das	

gestações e partos.

Doenças respiratórias em números

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

A diretoria científica, junto com comissões e 
departamentos da SBPT, preparou alguns cursos pre-
senciais para o primeiro semestre deste ano. Inicia-
mos em março, com o IV Curso Nacional de Ventila-
ção Mecânica e I de Sono, em São Paulo. O primeiro 
é extremamente pertinente visto que a terapia inten-
siva é hoje uma área na qual atuam diversas espe-
cialidades médicas, além de outras profissões. Assim, 
também o pneumologista precisa saber como ventilar 
seu paciente grave. Não devemos delegar este papel 
para o plantonista ou para o fisioterapeuta. As orien-
tação e condução do tratamento devem ser sempre 
do médico que o assiste. Este curso atualiza os con-
ceitos e ajuda de maneira bastante prática o manejo 
de nossos pacientes internados em UTIs.

O curso de sono é o primeiro a ser realizado neste 
formato. Também de extrema importância pelo fato 
de acompanharmos pacientes com distúrbios do sono 
e, assim, torna-se fundamental saber tanto realizar 
o diagnóstico correto, como interpretar a qualidade 
dos exames que nos chegam e indicar o tratamen-
to eficaz. Este é um campo com muitas novidades, 
diversos aparelhos sendo lançados pela indústria e 
que requer rápida atualização. Por isso, escolhemos o 
formato de curso nacional, com os melhores especia-
listas na nossa área para ensinar o dia-a-dia e as eta-
pas de condução do paciente com doença relacionada 

Atualização profissional

ao sono. Vale destacar que já estamos solicitando à 
Associação Médica Brasileira a inclusão desta área de 
atuação como subespecialidade da Pneumologia.

Ainda em março, mais uma inovação: o Cur-
so de Tabagismo para pediatras, em Porto Alegre 
(RS). Crianças fumando? Não necessariamente, mas a 
abordagem pelos pediatras durante as consultas das 
crianças a respeito do tabagismo dos pais. O curso 
levará não apenas ferramentas para aconselhamento 
mas, também, para o início do tratamento medica-
mentoso.

Em abril teremos o já consagrado curso nacional 
de atualização, um dos eventos mais concorridos da 
SBPT, que este ano acontece no Rio de Janeiro. Com 
programação abrangendo todos os temas corriquei-
ros, teremos aulas sobre assuntos pouco usuais, que 
raramente temos oportunidade de estudar. Portanto, 
não deixe de comparecer e aproveitar essa imersão 
super produtiva!

Na virada de abril para maio, outra novidade, 
em São Paulo: o curso de acesso à medicação. Quan-
tos laudos fazemos por dia para que nossos pacien-
tes possam usufruir dos programas governamentais 
de dispensação de medicamentos? Como funcionam? 
Quais as etapas nas quais o médico precisa se envol-
ver? Como preparar da melhor maneira esses lau-
dos? Quais as mais recentes alterações no Código de 

Confira os principais eventos científicos neste 
primeiro semestre
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Científico

Ética Médica? Quais as implicações jurídicas do que 
fazemos diariamente? Tudo isso e muito mais será 
explicado detalhadamente por profissionais do go-
verno e pelos pneumologistas mais envolvidos neste 
processo.

Em maio, no Rio de Janeiro, o tradicional curso 
nacional de tuberculose. Abordaremos todas as mu-
danças da nova diretriz brasileira, reforçando concei-
tos novos, métodos diagnósticos recentes e o trata-
mento com quatro drogas. Sendo esta, infelizmente, 
uma das mais prevalentes doenças em nosso país, 
devemos estar atualizados na condução dos casos.

Em junho, o II Curso de Pneumologia na gradu-
ação, em Porto Alegre. Temos observado um declínio 
progressivo do número de médicos que escolhem a 
pneumologia como especialidade. Nosso objetivo é 
mostrar os atrativos da nossa área, estimulando os 
estudantes a seguirem a especialização.

Finalmente, os cursos on-line, desenvolvidos 
junto da diretoria de ensino. Todas as nossas ativi-
dades científicas nesta modalidade contarão pontos 
para a revalidação do título de especialista, obriga-
tória pela AMB para os títulos obtidos a partir de 

Champix* (tartarato de vareniclina) é um agonista parcial dos receptores nicotínicos neuronais α4β2. Indicações: adjuvante na interrupção do tabagismo. As terapias antitabagistas têm mais probabilidade de ter sucesso em pacientes que estejam motivados a parar de fumar e que recebam 
aconselhamento e suporte adicionais. Contra-indicações: hipersensibilidade conhecida ao tartarato de vareniclina ou a qualquer componente da fórmula; não deve ser utilizado por pacientes menores de 18 anos de idade. Advertências: alterações psicológicas resultantes da interrupção 
do tabagismo, com ou sem o tratamento com Champix*, podem alterar a farmacocinética ou a farmacodinâmica de alguns medicamentos, para os quais o ajuste de dose pode ser necessário (exemplos incluem teofilina, varfarina e insulina). Ao final do tratamento, a descontinuação de 
Champix* foi associada com um aumento na irritabilidade, urgência em fumar, depressão e/ou insônia em até 3% dos pacientes. Isto sugere que, em alguns pacientes, a vareniclina pode causar uma leve dependência física que não está associada ao vício. Houve relatos pós-comercialização 
de sintomas neuropsiquiátricos, alguns sérios, incluindo mudanças de comportamento ou pensamento, ansiedade, psicose, oscilações de humor, comportamento agressivo, agitação, humor depressivo, comportamento e ideação suicida em pacientes tentando parar de fumar durante o 
tratamento com Champix*. Pacientes e familiares e/ou cuidadores devem ser avisados que, caso sejam observadas mudanças de comportamento ou pensamento, agitação ou humor depressivo, que não sejam típicos do paciente ou caso o paciente desenvolva ideação ou comportamento 
suicida, o paciente deve interromper imediatamente o tratamento com Champix* e consultar um médico. Em vários casos pós-comercialização, foi relatada a resolução dos sintomas após a descontinuação do uso de Champix*, embora em alguns casos os sintomas tenham persistido. Por 
esta razão, deve ser feito um contínuo acompanhamento até que os sintomas sejam resolvidos. Os pacientes devem ser encorajados a reportar quaisquer históricos de doença psiquiátrica antes do início do tratamento com Champix*. Pacientes com doenças psiquiátricas graves tais como 
esquizofrenia, transtorno bipolar e principalmente doenças depressivas, não participaram dos estudos pré-comercialização de Champix* e, portanto, a segurança e eficácia em tais pacientes não foram estabelecidas. Houve relatos pós-comercialização de reações de hipersensibilidade, 
incluindo angioedema, em pacientes tratados com Champix*. Sinais clínicos como inchaço da face, boca (língua, lábios e gengivas), pescoço (garganta e laringe) e extremidades foram reportados. Houve raros relatos de angioedema com risco à vida que necessitaram de atendimento 
médico urgente devido a comprometimento respiratório. Pacientes com estes sintomas devem descontinuar o tratamento com Champix* e consultar um médico imediatamente. Houve também relatos pós-comercialização de reações cutâneas raras, porém graves, incluindo Síndrome de 
Stevens-Johnson e Eritema Multiforme, em pacientes sob tratamento com Champix*. Uma vez que estas reações apresentam risco à vida, pacientes devem descontinuar o tratamento ao primeiro sinal de reação na pele ou rash e consultar um médico imediatamente. Uso durante a gravidez 
e lactação: Champix* deve ser usado durante a gravidez somente se o potencial benefício justificar o risco potencial para o feto. Não se sabe se a vareniclina é excretada no leite humano. Como muitos fármacos são excretados no leite humano e devido ao potencial de reações adversas 
graves de Champix* em lactentes, deve-se fazer uma escolha em descontinuar a amamentação ou o medicamento, levando-se em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício do tratamento com Champix* para a mãe. Champix* é um medicamento classificado 
na categoria C de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Efeitos na Habilidade de Dirigir e Operar Máquinas: os pacientes devem ser advertidos a ter cautela ao dirigir veículos 
ou operar máquinas até que eles saibam como a interrupção do tabagismo e/ou a vareniclina pode afetá-los. (vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Champix* não apresenta interações medicamentosas clinicamente significativas. Não se recomenda ajuste de dose 
de vareniclina ou dos fármacos co-administrados listados a seguir: metformina, cimetidina, digoxina, varfarina e bupropiona. Terapia de Reposição de Nicotina (TRN): quando a vareniclina (1 mg, a cada 12 horas) e a terapia de substituição da nicotina (transdérmica 21 mg/dia) foram co-
administradas a fumantes (N=24) por 12 dias, houve uma diminuição estatisticamente significativa da pressão arterial sistólica média (média de 2,6 mmHg) medida no dia final do estudo. Neste estudo, a incidência de náuseas, cefaléia, vômitos, tontura, dispepsia e fadiga foram maiores 
para a combinação do que para a terapia de reposição de nicotina sozinha (vide bula completa do produto). Reações adversas: parar de fumar com ou sem tratamento está associado a vários sintomas. Por exemplo, disforia ou humor deprimido; insônia, irritabilidade, frustração ou raiva; 
ansiedade; dificuldade de concentração; agitação; diminuição da freqüência cardíaca; aumento do apetite ou ganho de peso, foram relatados em pacientes tentando parar de fumar. Parar de fumar com ou sem farmacoterapia também foram associados com a exacerbação da doença 
psiquiátrica de base. Em pacientes tratados com a dose recomendada de 1 mg a cada 12 horas após um período de titulação inicial, o evento adverso mais comumente relatado foi náusea. Reações adversas muito comuns (≥ 1/10): sonhos anormais, insônia, cefaléia, náuseas; Reações 
adversas comuns (≥ 1/100 e < 1/10): aumento do apetite, sonolência, tontura, disgeusia, vômitos, constipação, diarréia, distensão abdominal, desconforto estomacal, dispepsia, flatulência, boca seca, fadiga. Experiência pós-comercialização: depressão, agitação, alteração de comportamento 
ou pensamento, ansiedade, psicose, oscilações de humor, comportamento agressivo,, ideação suicida e suicídio em pacientes tentando parar de fumar durante o tratamento com Champix*. Também, foram feitos relatos de reações de hipersensibilidade, como angioedema e reações 
cutâneas raras, porém graves, incluindo Síndrome de Stevens-Johnson e eritema multiforme em pacientes sob tratamento com Champix*.. Uma vez que esses eventos foram relatados voluntariamente por uma população de tamanho incerto, não é sempre possível estimar fielmente sua 
freqüência ou estabelecer a relação causal da exposição ao fármaco (vide outras reações na bula completa do produto). Posologia: a dose recomendada é de 1 mg, a cada 12 horas, após um período de titulação de 1 semana da seguinte maneira: 1° ao 3° dia - 0,5 mg, uma vez ao dia; 
4° ao 7° dia - 0,5 mg, a cada 12 horas; 8° dia até o final do tratamento - 1 mg, a cada 12 horas. O paciente deve estabelecer uma data para parar de fumar. A administração de Champix* deve ser iniciada 1 semana antes desta data. Os pacientes que não conseguirem tolerar os efeitos 
adversos de Champix*, podem necessitar que a dose seja diminuída temporária ou permanentemente. Os pacientes devem ser tratados com vareniclina por 12 semanas. Para pacientes que tenham parado de fumar com sucesso ao final das 12 semanas, um período de tratamento adicional 
de 12 semanas com vareniclina na dose de 1 mg, a cada 12 horas, é recomendado para aumentar ainda mais a probabilidade de abstinência prolongada. Os pacientes que não tiverem sucesso em parar de fumar durante as 12 semanas iniciais de terapia, ou que tenham apresentado 
recidiva após o tratamento, devem ser incentivados a fazer outra tentativa desde que os fatores contribuintes para a falha na tentativa tenham sido identificados e solucionados. Não há necessidade de descontinuação gradual da dose de Champix* no final do tratamento. Pacientes com 
insuficiência renal: não é necessário ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal leve a moderada. Para pacientes com insuficiência renal grave, a dose recomendada de Champix* é de 1 mg, uma vez ao dia. A administração deve ser iniciada na dose de 0,5 mg, uma vez ao dia, 
para os 3 primeiros dias e, em seguida, aumentada para 1 mg, uma vez ao dia. Para pacientes com doença renal em estágio terminal sob hemodiálise, pode ser administrada uma dose de 0,5 mg uma vez ao dia, se essa for bem tolerada. Pacientes com insuficiência hepática: não é 
necessário ajuste de dose. Pacientes idosos: não é necessário ajuste de dose. Como os pacientes idosos têm mais probabilidade de apresentar função renal diminuída, os médicos devem considerar a situação renal de um paciente idoso. Uso pediátrico: Champix* não é recomendado para 
uso em pacientes com menos de 18 anos de idade. Superdose: em caso de superdose, medidas padrões de suporte devem ser instituídas conforme necessário. Verificou-se que a vareniclina é dialisada em pacientes com doença renal em estágio terminal, no entanto, não existe experiência 
de diálise após a superdosagem. Apresentações: Champix em embalagens contendo 11 comprimidos revestidos de 0,5 mg e 14 comprimidos revestidos de 1 mg; Kit Início de Tratamento: embalagens contendo 11 comprimidos revestidos de 0,5 mg e 42 comprimidos revestidos de 1 mg; 
Kit Manutenção de Tratamento: embalagens contendo 112 comprimidos revestidos de 1 mg; Kit Tratamento Completo: embalagens contendo 11 comprimidos revestidos de 0,5 mg e 154 comprimidos revestidos de 1 mg. USO ADULTO. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 
A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto (cha08). Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica mediante solicitação. Laboratórios Pfizer Ltda., Rua Alexandre 
Dumas, 1860 – Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP – CEP 04717-904. Tel.: 0800-16-7575. www.pfizer.com.br. Champix*. MS – 1.0216.0209

2006. Parte dessas atividades deve ser oferecida vir-
tualmente, via Internet, sem que precisemos sair de 
nossas regiões. Criamos para este ano, ainda, dois 
módulos de aulas on-line: um de infecção - suprindo 
a ausência do curso nacional este ano - e outro de 
função pulmonar. Os cursos complementam os capí-
tulos de micoses pulmonares publicados ao longo de 
vários números do Jornal de Pneumologia. A função 
pulmonar é o nosso principal instrumental de avalia-
ção das inúmeras patologias respiratórias, mas ainda 
assim sentimos que os exames são pouco compre-
endidos até mesmo por nós, pneumologistas. Assim, 
optamos por um módulo absolutamente completo, 
que explique tudo o que sempre quisemos saber!

Opções para você, sócio, não faltarão! Espera-
mos que participe e opine, sempre! Lembramos que 
todos os cursos estarão disponíveis posteriormente 
no site, para que você possa acompanhar os eventos 
aos quais não pode estar presente.

Um abraço carinhoso e até um dos eventos em 
que possamos nos encontrar pessoalmente! 

Marina Andrade Lima, diretora científica da SBPT

USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS - 1.0216.0209 - * MARCA DEPOSITADA - ANÚNCIO DESTINADO À CLASSE MÉDICA. 
MATERIAL PRODUZIDO EM FEVEREIRO/2010 - INFORMES PARA PRESCRIÇÃO NO CORPO DESTA PUBLICAÇÃO.

CONTRAINDICADO A PACIENTES QUE SOFRAM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO TARTARATO DE VARENICLINA OU A QUALQUER  COMPONENTE DA FÓRMULA. CHAMPIX* NÃO APRESENTA INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
CLINICAMENTE SIGNIFICATIVAS. NÃO SE RECOMENDA AJUSTE DE DOSE DE VARENICLINA OU DOS FÁRMACOS COADMINISTRADOS LISTADOS A SEGUIR: METFORMINA, CIMETIDINA, DIGOXINA, VARFARINA E BUPROPIONA

CHAMPIX É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

1-5

Referências bibliográfi cas: 1. Gonzales D et al. Varenicline, an a4b2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:47-55. 2. Jorenby DE et al. Effi cacy of varenicline, an a4b2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, 
vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:56-63. 3. Aubin H-J et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised open-label trial. Thorax 2008:Published online 8 Feb 2008. 4. Keating GM, Siddiqui MAA. Varenicline: 
a review of its use as an aid to smoking cessation therapy. CNS Drugs 2006;20:945-960. 5. Tonstad S, Tønnesen P, Hajek P, Williams KE, Billing CB, Reeves KR, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial.JAMA. 2006;296:64-71. 

CHAMPIX014_10 ANUNCIOS - Rodape_195x50_AF.indd   1 08/02/2010   18:40:44
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Deu na imprensa
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiolo-

gia tem como uma das suas funções a difusão do co-
nhecimento científico na área das doenças respiratórias 
prioritárias e o zelo pela divulgação de boas práticas 
clínicas. Um destes meios é a imprensa, que vem disse-
minando amplamente as ações e informações da SBPT. 

A repercussão tem sido bastante favorável, com 
importantes espaços abertos em jornais de grande cir-
culação, programas de televisão e rádio, e também em 
sites voltados a profissionais da saúde e à população 
leiga. Os principais temas da pneumologia vem sendo 
abordados de modo a esclarecer a população e ofere-
cer, de modo seguro e confiável, as informações mais 
atualizadas.

Especialmente 
neste ano de 2010, o 
Ano do Pulmão, esta 
divulgação tem suma 
importância. E assim 
como vem acontecen-
do em diversos países 
do mundo, no Brasil 
não será diferente, e 
trabalharemos inces-
santemente para munir 
a imprensa de toda a informação 
necessária para fazer deste ano um marco na pneumo-
logia e na saúde do país.

INFORMAçõES EQUIVOCADAS
Infelizmente nem sempre a informação trazida ao 

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

alidade. Foi o que aconteceu, recentemente, em matéria na 
Revista Veja, edição 2146, ano 43, n° 1, página 74, de 6 de 
janeiro de 2010, que abordou uma pesquisa, supostamente 
desenvolvida no InCor, que aplicaria o laser para controle 
da asma. 

A reportagem sugeriu que asmáticos, após o trata-
mento com raios laser, poderiam ter uma vida normal, 
sendo possível abandonar o tratamento anti-inflamatório 
com corticóides inalatórios.



Deu na imprensa

7Janeiro/Março 2010

“Compreendemos perfeitamente a missão da Uni-
versidade em pesquisar e divulgar tratamentos novos, 
bem como assegurar que esse conhecimento, ao ser 
transferido ao público leigo, seja sempre revestido dos 
devidos cuidados para que a falta de embasamento teó-
rico da população não propicie uma má interpretação”, 
afirma Jussara Fiterman, presidente da SBPT.

Essa reportagem, descrevendo um tratamento ex-
perimental como potencialmente mais eficaz do que o 
tratamento universalmente aceito como o mais efetivo 
para controle da asma (corticóides inalatórios: evidên-
cia A nas diretrizes e consensos mundiais), gera uma 
falsa impressão de conhecimento sólido e produzido em 
instituição de credibilidade irrefutável.

“Sabemos que o laser ainda carece de compro-
vação científica definitiva para ser recomendado como 
tratamento de primeira linha. Sendo assim, encami-
nhamos, através de nossa assessoria de imprensa, uma 
resposta à VEJA, que não foi publicada. Prosseguire-
mos trabalhando para esclarecer a população de forma 
transparente e adequada”, conclui Jussara.

Também por meio da assessoria de imprensa, di-
versas entrevistas vem sendo agendadas a membros da 
diretoria da SBPT, a fim esclarecer as corretas orien-
tações	sobre	o	tratamento	da	asma.	Em	29	de	janeiro,	
por exemplo, Ana Luisa Godoy Fernandes, diretora de 
Ensino e Exercício Profissional da SBPT, foi entrevistada 
pela rádio Jovem Pan ao vivo. 

Depois disso, Paulo Augusto Moreira Camargos, 
presidente da Comissão de Asma Brônquica da enti-
dade, foi ouvido sobre as recentes recomendações do 
FDA sobre o uso isolado de broncodilatadores de ação 
duradoura (Laba) pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela 
rádio Bandeirantes. A missão de Camargos tem sido a 
de tranquilizar a população sobre a segurança e eficácia 
do tratamento medicamentoso, enfatizando a impor-
tância de seguir corretamente as orientações médicas 
e destacando os riscos de se interromper o tratamento 
por conta própria.

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

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

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

CEP 04795-100 - SÃO PAULO - SP

Referências Bibliográ� cas: 1. Newman SP. Use of gramma scintigraphy to evaluate the permance of new inhaler. J Aerosol Med 12. 
1999. (suppl1), S25 – S31. 2. Calverley PMA, Lee A, Towse L, Noord J van, Witek TJ, Kelsen S. E� ect of titropium bromide on circadian 
variation in air� ow limitation in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 58, 2003. 855 – 860. 3. Tashkin Dp, Celli B, Senn S, 
et al, on behalf of the UPLIFT®( understanding potencial Long – term impacts on function with tiotropium) study investigators. A 
$-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med. 2008; 359 : 1554. 4. Decramer M, Celli B, Kesten S, 
Lystig T, Mehra S, Tashkin Dp, UPLIFT Investigators. E� ect of tiotropium on out comes in patients with moderate chronic obstructive 
pulmonary disease (UPLIFT): a prespeci� ed subgroup analysis of a randomized controlled trial. Lancet, published online August 28, 
2009, DOI:10.16/S0140-6736(09)61298-8. 5. Decramer M. Tiotropium as essential maintenance therapy in COPD. Symp´De� ning 
Essential Maintenance Therapy in COPD´at the 15th Ann Cong of the European Respiratory Society, Copenhagen, Sep 2005 Eur Respir 
Rev 15 (99); (2006); 51-57.
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Tabagismo

A comissão de tabagismo da SBPT realizou, em 
2009,	um	registro	de	dados	dos	centros	de	tratamento	
de fumantes no Brasil com o objetivo de conhecer a 
prevalência e perfil destes estabelecimentos. 

O que se viu após a conclusão do estudo foi que 
cerca de 50% dos centros são públicos e somente a 
minoria é credenciada pelo Ministério da Saúde. Dos 
profissionais que trabalham nestes locais, 75,6% são 
capacitados para o tratamento. Estes, por sua vez, 
consideram o acesso ao tratamento medicamentoso 
muito difícil e insuficiente. 

Ou seja, estamos frente a uma inversão dos 
valores e a um grande desafio a ser assumido pela 
SBPT e por órgãos públicos: reverter esta situação 

Tabagismo
SBPT realiza levantamento de centros de tratamento de fumantes no Brasil

Programas credenciados no MS
Programas não credenciados no MS

Centros de Centros de 
tratamento do tratamento do 

tabagismotabagismo

Centros de
tratamento do

tabagismo

em prol do paciente no Ano do Pulmão. 
Confira os principais achados do 

levantamento: 

LOCALIzAçãO
Os 72 centros participantes do estudo estavam 

localizados predominantemente na região sudeste, 
sendo 17 em São Paulo e 14 no Rio de Janeiro. 
Também registraram número considerável de centros 
os estados de Minas Gerais (6), Distrito Federal (6) 
e Rio Grande do Sul (5). 

COORDENAçãO
Na maioria dos 72 centros, o coordenador era 

pneumologista (67). Dois deles eram coordenados 
por médicos do trabalho, um por homeopata, um por 
clínico geral e outro por enfermeira. 

AS INSTITUIçõES
Quanto às características das instituições, a 

maioria era, surpreendentemente, de origem privada 
(41,6%), seguidas por municipais (22%), federais 
(18%) e estaduais (15%). O restante tratava-se de 
centro beneficente. Deste total, no entanto, somente 
47,3% era credenciado pelo Ministério da Saúde. 

AS EQUIPES
Das equipes responsáveis pelo tratamento, 

75% eram multiprofissionais e 75,6% dos médicos 
haviam sido capacitados. Destas capacitações, 23 
foram realizadas pelo INCA, 22 por outras entidades 
e	 9	 pela	 parceria	 do	 INCA	 com	 outras	 entidades.	
Identificou-se,	 ainda,	 59	 centros	 que	 declararam	
possuir profissionais habilitados para realizar 
capacitação de outros profissionais, em parceria com 
o INCA. 

TRATAMENTO
O tratamento foi universalmente oferecido para 

adultos, de forma individual (57%) e com apoio 
multiprofissional (75,6%). A forma de aquisição da 
medicação foi bastante variável, mas em 48,6% dos 
casos o paciente foi o responsável direto, ficando o 
restante sob a responsabilidade do governo federal 
(13,8%), da associação de várias fontes (12,5%), 
municipal	 (9,7%),	 estadual	 (6,9%)	 ou	 da	 própria	
unidade (4,6%). Em 31 locais, o tratamento e a 
consulta de retorno são realizados em grupo. 

DIFICULDADES
As dificuldades mais comuns na criação e 

manutenção dos centros de tratamento foram falta 
disponibilização da medicação na rede do SUS, 
escassez e alta rotatividade de profissionais, baixa 
remuneração, modificações frequentes na coordenação 
dos centros, planilhas do INCA de preenchimento e 
fluxo de envio complexos, treinamento limitado de 
profissionais pelo INCA  e dificuldade na instalação 
de ambiente 100% livre do fumo.

Se você ainda não registrou o seu centro, pode fazê-lo por meio do link: http://spreadsheets.google.com/vie
wform?formkey=clBpRGJickh3SzZ0Sm9FWmZkdVgtUUE6MA

Escolha alcançar e manter 
o controle da asma1

REPENSE SER182009 – JAN/10

www.gsk.com.br
Estrada dos Bandeirantes, 8.464

Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22783-110
CNPJ: 33247743/0001-10
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Apresentações: Seretide® é apresentado em dois inaladores distintos: Seretide® DISKUS e Seretide® SPRAY, ambos para inalação oral apenas. Seretide® DISKUS é apresentado na forma de pó, acondicionado em um dispositivo plástico em forma de disco, contendo um strip com 
60 doses. O DISKUS é lacrado em um invólucro laminado metálico que deve ser aberto apenas quando o medicamento for usado pela primeira vez. Possui as seguintes apresentações: 50/100 mcg; 50/250 mcg; 50/500 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® DISKUS 50/100 
xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 100 mcg. Seretide® DISKUS 50/250 xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg. Seretide® DISKUS 50/500 xinafoato de 
salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 500 mcg. Excipiente: Lactose qsp 1 dose. Seretide® SPRAY é um aerossol para inalação, consistindo de uma suspensão de salmeterol e propionato de fluticasona no propelente HFA134A (sem CFC). A 
suspensão está contida em um recipiente de liga de alumínio lacrado com uma válvula medidora, contendo 120 doses. Possui as seguintes apresentações: 25/50 mcg; 25/125 mcg; 25/250 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® SPRAY 25/50 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg 
(equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 50 mcg; propelente HFA134A qsp 75 mg. Seretide® SPRAY 25/125 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 125 mcg; propelente HFA134A qsp 75mg. Seretide® SPRAY 
25/250 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg; propelente HFA134A qsp 75mg. Indicações: Seretide® está indicado no tratamento das doenças obstrutivas reversíveis do trato respiratório, incluindo asma, em adultos e 
crianças e no tratamento de manutenção da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), incluindo bronquite crônica e enfisema pulmonar e foi demonstrado que reduz a mortalidade resultante de todas as causas. Doses recomendadas: Seretide® deve ser utilizado regularmente, mesmo 
quando os pacientes estejam assintomáticos. Pacientes devem ser reavaliados regularmente a fim de manter a concentração de Seretide® na faixa ótima. Adultos e adolescentes acima de 12 anos: Seretide® DISKUS: uma inalação de 50/100, 50/250 ou 50/500 mcg de salmeterol/propionato 
de fluticasona, duas vezes ao dia. Para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) na dose 50 mcg/500 mcg, duas vezes ao dia, foi demonstrado que o Seretide® reduz a mortalidade por todas as causas.Seretide®SPRAY: duas inalações de 25/50, 25/125 ou 25/250 mcg 
de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Crianças acima de 4 anos: Seretide® DISKUS: uma inalação de 50/100 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Seretide® SPRAY: duas inalações de 25/50 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas 
vezes ao dia. Contraindicações: o uso de Seretide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. Precauções: Seretide® não deve ser usado no alívio dos sintomas agudos. Nesta circunstância, deve ser utilizado um broncodilatador 
de ação rápida (salbutamol, por exemplo). O paciente deve ser avisado para manter sua medicação de alívio sempre disponível. Quando a dose usual de Seretide® torna-se ineficaz no controle das doenças obstrutivas reversíveis das vias respiratórias, o paciente deve ser reavaliado 
pelo médico e, caso seja necessário, a administração sistêmica de corticosteróides e/ou antibióticos, em casos de infecção, deve ser efetuada. A deterioração súbita e progressiva do controle da asma é potencialmente perigosa e deve ser avaliada a necessidade de aumento da dose de 
corticosteróide. O tratamento com Seretide® não deve ser suspenso abruptamente. Como com toda e qualquer medicação que contenha corticosteróides, Seretide® deve ser administrado com cautela a pacientes portadores de tuberculose pulmonar ativa ou quiescente. Broncodilatadores 
adrenérgicos devem ser prescritos com cautela a pacientes portadores de tireotoxicose. Verificou-se um aumento da notificação de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC que receberam salmeterol/propionato de fluticasona. Efeitos cardiovasculares, como aumento da 
pressão sanguínea sistólica e frequência cardíaca, podem ocasionalmente ser observados. Pode ocorrer uma diminuição passageira do potássio sérico. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com quaisquer corticosteróides inalatórios, especialmente quando altas doses são prescritas por 
longos períodos. No entanto, esses efeitos são menos prováveis de ocorrer do que com o uso de corticosteróides orais. Alguns efeitos sistêmicos prováveis incluem supressão adrenal, retardo no crescimento de crianças e de adolescentes, diminuição na densidade óssea, catarata e 
glaucoma. Pacientes sob transferência de terapia com esteróides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e de monitorização regular da função adrenocortical. A suspensão da terapia sistêmica deve ser gradual e pacientes podem necessitar de terapia complementar com 
corticosteróides em caso de crise. Houve relatos raros de aumento nos níveis de glicose sanguínea. Foi demonstrado um aumento significativo das mortes relacionadas à asma em pacientes que receberam xinafoato de salmeterol (estudo SMART). Interações medicamentosas: Sob 
circunstâncias normais, baixas concentrações plasmáticas do propionato de fluticasona são alcançadas após inalação. Portanto, é improvável a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. O uso concomitante com ritonavir deve ser evitado. Aconselha-se cautela 
ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex. cetoconazol), pois pode aumentar a exposição sistêmica à fluticasona. Da mesma forma pode haver aumento significativo da concentração plasmática de salmeterol. Isso pode levar a um prolongamento do intervalo QTc. A segurança 
do uso de salmeterol e de propionato de fluticasona durante a gravidez não foi estabelecida. Reações adversas: candidíase de boca e garganta, pneumonia em pacientes com DPOC, cefaleia, irritação na garganta, rouquidão, reações cutâneas de hipersensibilidade, angioedema, sintomas 
respiratórios e reações anafiláticas, Síndrome de Cushing, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, mudanças comportamentais. Arritmias cardíacas, como fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extra-sístoles, podem ocorrer, normalmente em pacientes suscetíveis. Como em 
outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, com aumento na dificuldade de respirar, após a dose. Este quadro deve ser imediatamente revertido com o uso de um broncodilatador de ação rápida e o uso de Seretide® deve ser interrompido.Superdosagem: não 
existem relatos de superdosagem com o uso de Seretide®. Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, enxaqueca e taquicardia. A inalação de propionato de fluticasona em doses muito acima daquelas recomendadas pode levar à supressão temporária da função adrenal. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDS 26 IPI12_v1 e GDS24_IPI12_v3
Referência bibliográfica: 1 - BATEMAN, ED. et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am J Respir Crit Care Med, 170(8):
836-44, 2004. 
O uso de Seretide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.
Aconselha-se cautela ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p.ex. cetoconazol).
Material de divulgação exclusiva para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula e da monografia do produto antes da prescrição de qualquer medicamento. Mais informações à disposição sob solicitação ao Serviço de 
Informação Médica (DDG 0800 701 22 33 ou http://www.sim-gsk.com.br).
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Tabagismo

A comissão de tabagismo da SBPT realizou, em 
2009,	um	registro	de	dados	dos	centros	de	tratamento	
de fumantes no Brasil com o objetivo de conhecer a 
prevalência e perfil destes estabelecimentos. 

O que se viu após a conclusão do estudo foi que 
cerca de 50% dos centros são públicos e somente a 
minoria é credenciada pelo Ministério da Saúde. Dos 
profissionais que trabalham nestes locais, 75,6% são 
capacitados para o tratamento. Estes, por sua vez, 
consideram o acesso ao tratamento medicamentoso 
muito difícil e insuficiente. 

Ou seja, estamos frente a uma inversão dos 
valores e a um grande desafio a ser assumido pela 
SBPT e por órgãos públicos: reverter esta situação 

Tabagismo
SBPT realiza levantamento de centros de tratamento de fumantes no Brasil

Programas credenciados no MS
Programas não credenciados no MS

Centros de Centros de 
tratamento do tratamento do 

tabagismotabagismo

Centros de
tratamento do

tabagismo

em prol do paciente no Ano do Pulmão. 
Confira os principais achados do 

levantamento: 

LOCALIzAçãO
Os 72 centros participantes do estudo estavam 

localizados predominantemente na região sudeste, 
sendo 17 em São Paulo e 14 no Rio de Janeiro. 
Também registraram número considerável de centros 
os estados de Minas Gerais (6), Distrito Federal (6) 
e Rio Grande do Sul (5). 

COORDENAçãO
Na maioria dos 72 centros, o coordenador era 

pneumologista (67). Dois deles eram coordenados 
por médicos do trabalho, um por homeopata, um por 
clínico geral e outro por enfermeira. 

AS INSTITUIçõES
Quanto às características das instituições, a 

maioria era, surpreendentemente, de origem privada 
(41,6%), seguidas por municipais (22%), federais 
(18%) e estaduais (15%). O restante tratava-se de 
centro beneficente. Deste total, no entanto, somente 
47,3% era credenciado pelo Ministério da Saúde. 

AS EQUIPES
Das equipes responsáveis pelo tratamento, 

75% eram multiprofissionais e 75,6% dos médicos 
haviam sido capacitados. Destas capacitações, 23 
foram realizadas pelo INCA, 22 por outras entidades 
e	 9	 pela	 parceria	 do	 INCA	 com	 outras	 entidades.	
Identificou-se,	 ainda,	 59	 centros	 que	 declararam	
possuir profissionais habilitados para realizar 
capacitação de outros profissionais, em parceria com 
o INCA. 

TRATAMENTO
O tratamento foi universalmente oferecido para 

adultos, de forma individual (57%) e com apoio 
multiprofissional (75,6%). A forma de aquisição da 
medicação foi bastante variável, mas em 48,6% dos 
casos o paciente foi o responsável direto, ficando o 
restante sob a responsabilidade do governo federal 
(13,8%), da associação de várias fontes (12,5%), 
municipal	 (9,7%),	 estadual	 (6,9%)	 ou	 da	 própria	
unidade (4,6%). Em 31 locais, o tratamento e a 
consulta de retorno são realizados em grupo. 

DIFICULDADES
As dificuldades mais comuns na criação e 

manutenção dos centros de tratamento foram falta 
disponibilização da medicação na rede do SUS, 
escassez e alta rotatividade de profissionais, baixa 
remuneração, modificações frequentes na coordenação 
dos centros, planilhas do INCA de preenchimento e 
fluxo de envio complexos, treinamento limitado de 
profissionais pelo INCA  e dificuldade na instalação 
de ambiente 100% livre do fumo.

Se você ainda não registrou o seu centro, pode fazê-lo por meio do link: http://spreadsheets.google.com/vie
wform?formkey=clBpRGJickh3SzZ0Sm9FWmZkdVgtUUE6MA

Escolha alcançar e manter 
o controle da asma1
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Apresentações: Seretide® é apresentado em dois inaladores distintos: Seretide® DISKUS e Seretide® SPRAY, ambos para inalação oral apenas. Seretide® DISKUS é apresentado na forma de pó, acondicionado em um dispositivo plástico em forma de disco, contendo um strip com 
60 doses. O DISKUS é lacrado em um invólucro laminado metálico que deve ser aberto apenas quando o medicamento for usado pela primeira vez. Possui as seguintes apresentações: 50/100 mcg; 50/250 mcg; 50/500 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® DISKUS 50/100 
xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 100 mcg. Seretide® DISKUS 50/250 xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg. Seretide® DISKUS 50/500 xinafoato de 
salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 500 mcg. Excipiente: Lactose qsp 1 dose. Seretide® SPRAY é um aerossol para inalação, consistindo de uma suspensão de salmeterol e propionato de fluticasona no propelente HFA134A (sem CFC). A 
suspensão está contida em um recipiente de liga de alumínio lacrado com uma válvula medidora, contendo 120 doses. Possui as seguintes apresentações: 25/50 mcg; 25/125 mcg; 25/250 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® SPRAY 25/50 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg 
(equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 50 mcg; propelente HFA134A qsp 75 mg. Seretide® SPRAY 25/125 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 125 mcg; propelente HFA134A qsp 75mg. Seretide® SPRAY 
25/250 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg; propelente HFA134A qsp 75mg. Indicações: Seretide® está indicado no tratamento das doenças obstrutivas reversíveis do trato respiratório, incluindo asma, em adultos e 
crianças e no tratamento de manutenção da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), incluindo bronquite crônica e enfisema pulmonar e foi demonstrado que reduz a mortalidade resultante de todas as causas. Doses recomendadas: Seretide® deve ser utilizado regularmente, mesmo 
quando os pacientes estejam assintomáticos. Pacientes devem ser reavaliados regularmente a fim de manter a concentração de Seretide® na faixa ótima. Adultos e adolescentes acima de 12 anos: Seretide® DISKUS: uma inalação de 50/100, 50/250 ou 50/500 mcg de salmeterol/propionato 
de fluticasona, duas vezes ao dia. Para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) na dose 50 mcg/500 mcg, duas vezes ao dia, foi demonstrado que o Seretide® reduz a mortalidade por todas as causas.Seretide®SPRAY: duas inalações de 25/50, 25/125 ou 25/250 mcg 
de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Crianças acima de 4 anos: Seretide® DISKUS: uma inalação de 50/100 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Seretide® SPRAY: duas inalações de 25/50 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas 
vezes ao dia. Contraindicações: o uso de Seretide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. Precauções: Seretide® não deve ser usado no alívio dos sintomas agudos. Nesta circunstância, deve ser utilizado um broncodilatador 
de ação rápida (salbutamol, por exemplo). O paciente deve ser avisado para manter sua medicação de alívio sempre disponível. Quando a dose usual de Seretide® torna-se ineficaz no controle das doenças obstrutivas reversíveis das vias respiratórias, o paciente deve ser reavaliado 
pelo médico e, caso seja necessário, a administração sistêmica de corticosteróides e/ou antibióticos, em casos de infecção, deve ser efetuada. A deterioração súbita e progressiva do controle da asma é potencialmente perigosa e deve ser avaliada a necessidade de aumento da dose de 
corticosteróide. O tratamento com Seretide® não deve ser suspenso abruptamente. Como com toda e qualquer medicação que contenha corticosteróides, Seretide® deve ser administrado com cautela a pacientes portadores de tuberculose pulmonar ativa ou quiescente. Broncodilatadores 
adrenérgicos devem ser prescritos com cautela a pacientes portadores de tireotoxicose. Verificou-se um aumento da notificação de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC que receberam salmeterol/propionato de fluticasona. Efeitos cardiovasculares, como aumento da 
pressão sanguínea sistólica e frequência cardíaca, podem ocasionalmente ser observados. Pode ocorrer uma diminuição passageira do potássio sérico. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com quaisquer corticosteróides inalatórios, especialmente quando altas doses são prescritas por 
longos períodos. No entanto, esses efeitos são menos prováveis de ocorrer do que com o uso de corticosteróides orais. Alguns efeitos sistêmicos prováveis incluem supressão adrenal, retardo no crescimento de crianças e de adolescentes, diminuição na densidade óssea, catarata e 
glaucoma. Pacientes sob transferência de terapia com esteróides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e de monitorização regular da função adrenocortical. A suspensão da terapia sistêmica deve ser gradual e pacientes podem necessitar de terapia complementar com 
corticosteróides em caso de crise. Houve relatos raros de aumento nos níveis de glicose sanguínea. Foi demonstrado um aumento significativo das mortes relacionadas à asma em pacientes que receberam xinafoato de salmeterol (estudo SMART). Interações medicamentosas: Sob 
circunstâncias normais, baixas concentrações plasmáticas do propionato de fluticasona são alcançadas após inalação. Portanto, é improvável a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. O uso concomitante com ritonavir deve ser evitado. Aconselha-se cautela 
ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex. cetoconazol), pois pode aumentar a exposição sistêmica à fluticasona. Da mesma forma pode haver aumento significativo da concentração plasmática de salmeterol. Isso pode levar a um prolongamento do intervalo QTc. A segurança 
do uso de salmeterol e de propionato de fluticasona durante a gravidez não foi estabelecida. Reações adversas: candidíase de boca e garganta, pneumonia em pacientes com DPOC, cefaleia, irritação na garganta, rouquidão, reações cutâneas de hipersensibilidade, angioedema, sintomas 
respiratórios e reações anafiláticas, Síndrome de Cushing, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, mudanças comportamentais. Arritmias cardíacas, como fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extra-sístoles, podem ocorrer, normalmente em pacientes suscetíveis. Como em 
outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, com aumento na dificuldade de respirar, após a dose. Este quadro deve ser imediatamente revertido com o uso de um broncodilatador de ação rápida e o uso de Seretide® deve ser interrompido.Superdosagem: não 
existem relatos de superdosagem com o uso de Seretide®. Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, enxaqueca e taquicardia. A inalação de propionato de fluticasona em doses muito acima daquelas recomendadas pode levar à supressão temporária da função adrenal. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDS 26 IPI12_v1 e GDS24_IPI12_v3
Referência bibliográfica: 1 - BATEMAN, ED. et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am J Respir Crit Care Med, 170(8):
836-44, 2004. 
O uso de Seretide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.
Aconselha-se cautela ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p.ex. cetoconazol).
Material de divulgação exclusiva para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula e da monografia do produto antes da prescrição de qualquer medicamento. Mais informações à disposição sob solicitação ao Serviço de 
Informação Médica (DDG 0800 701 22 33 ou http://www.sim-gsk.com.br).
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Curtas

•	O	coordenador	da	Comissão	de	Tuberculose	da	SBPT,	
Marcus Conde, participou do III Congresso do Hospital Uni-
versitário João de Barroso Barreto, em Belém do Pará, de 26 
a 28 de novembro, proferindo a palestra  “As evidências cien-
tíficas e as novas orientações para o controle da tuberculose 
". Segundo Lúcia Sales, presidente da Sociedade Paraense de 
Pneumologia e Tisiologia (SPaPT), que coordenou a Comissão 
Organizadora do Congresso, a palestra foi uma das mais con-
corridas do evento. 

Notas

Foi divulgada em 2 de fevereiro a Nota Técnica 
01/2010, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde, referente ao Esquema Básico com compri-
midos em Doses Fixas Combinadas pelo Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT). Assinado por Draurio 
Barreira, Coordenador Geral do PNCT, o documento desta-
ca divergências entre a bula do fabricante dos comprimi-
dos de Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol 
(RHzE) em doses fixas combinadas (DFC) e as recomen-
dações do Programa. O comunicado destaca que as reco-
mendações do PNCT devem ser norteadoras das ações de 
controle da tuberculose adotadas pelos serviços e profis-
sionais de saúde.

•	O	Serviço	de	Pneumologia	do	Hospital	Universitário	
João de Barros Barreto, em Belém do Pará, sob a chefia de 
Neusa	Moreira,	promoveu	em	1º.	de	dezembro	o	evento	“Res-
pire e Viva”, alusivo ao Dia Internacional da DPOC, transcor-
rido	em	19	de	novembro.	Na	oportunidade,	foram	realizados	
exames espirométricos e oferecidas orientações sobre a do-
ença a pacientes, funcionários e visitantes do local. O evento 
teve o objetivo de contribuir para a divulgação dos cuidados 
referentes aos fatores de risco associados à doença.

O Projeto Escola SBPT iniciou e alguns colegas já 
estão participando de treinamentos em serviço nas áreas 
credenciadas pela Sociedade. Uma delas é Cláudia Reck, 
pneumologista da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre, que está em 
São Paulo onde realizará, durante quatro semanas, está-
gio no Centro de Referência de Doenças Intersticiais. 

Além de reuniões semanais para discussão de casos 
clínicos, ela tem acompanhado a rotina de atendimento 
em atividades práticas tanto na Escola Paulista de Me-
dicina, como no Hospital do Servidor Público Estadual. 
Segundo Cláudia, a opção por participar deste treina-
mento ocorreu pela oportunidade de conhecer de perto o 
atendimento de referência oferecido na capital. “Mesmo 

Projeto Escola SBPT

As divergências observadas estão relacionadas às fai-
xas de peso e idade. Conforme o PNCT, o Esquema Básico 
está preconizado para adultos e adolescentes acima dos 10 
anos de idade, diferentemente do fabricante, que conside-
ra o limite de 13 anos de idade. Detsa forma, continuarão 
utilizando 2 comprimidos por dia indivíduos com peso 
entre 20 kg e 35 kg; 3 comprimidos de 36 kg a 50 kg; e 4 
comprimidos para os pacientes acima de 50 kg, sem qual-
quer risco de subdosagem. Não há necessiade de ajuste de 
doses para os pacientes com mais de 70 kg.

A nota técnica lembra os profissionais que as tabelas 
posológicas	já	foram	divulgadas	em	agosto	de	2009.

estando aqui há poucos dias, já posso afirmar que estou 
me surpreendendo positivamente, e recomendo o estágio 
a todos aqueles que desejam se aperfeiçoar nesta área”. 

Além do aperfeiçoamento, o Projeto Escola SBPT 
tem o objetivo de oferecer capacitação e reciclagem em 
áreas específicas da Pneumologia. Assim como o Cen-
tro de Referência em Doenças Intersticiais, os de Função 
Pulmonar e Sono, divulgados no site da SBPT, já estão 
prontos para receber os colegas interessados. 

Em breve, iniciaremos treinamentos em Tubercu-
lose, Tabagismo, Endoscopia Respiratória e Câncer de 
Pulmão. A inscrição pode ser feita pelo e-mail sbpt@
sbpt.org.br  ou pelo telefone 0800 61 6218. Participe do 
Projeto Escola SBPT!
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Título de especialista

A certificação profissional na área médica tem suas 
regras bem estabelecidas e estamos cada vez mais alcan-
çando padrões de qualidade nas avaliações para obtenção 
de títulos de reconhecimento profissional na especiali-
dade. Estes títulos permitem um exercício profissional 
reconhecido pelos seus pares e pela sociedade em geral.

Além da instituição e cumprimento de regras bem 
claras para obtenção de Título de Especialista no Brasil, 
ficou também estabelecido que os especialistas titulados 
a partir de 2006 terão de revalidá-los por meio de com-
provação de créditos a cada 5 anos, que são conferidos 
pela Comissão Nacional de Acreditação AMB /CFM.

A SBPT tem trabalhado continuamente ofertando 
todas as condições necessárias para que seu associado 
possa cumprir as exigências de qualificação profissional 
em Pneumologia.

Em relação ao Título de Especialista em Pneumolo-
gia, sabemos que uma boa parcela de nossos associados, 
apesar de exercer a especialidade, não possuem o Título 
de Especialista, que pode ser obtido por meio de exame 
de proficiência, aplicado anualmente pela SBPT, certifica-
do pela AMB/CFM.

Prova para obtenção do Título 
acontece em abril

Confira também as oportunidades oferecidas pela SBPT 
para revalidação de títulos obtidos a partir de 2006

No próximo dia 18 de abril, a SBPT promove o Exa-
me de Título de Especialista Especial em Pneumologia, na 
cidade do Rio de Janeiro. Este exame é voltado aos cole-
gas com mais de 15 anos de formados, que não tenham 
obtido o título ainda. O edital com os pré-requisitos e 
documentação necessária para inscrição no concurso já 
está disponível no site da SBPT.

Para aqueles que já têm o título e desejam revali-
dá-lo, todos eventos da SBPT e das regionais têm sido 
encaminhados ao CNA a fim de oferecerem pontos aos 
participantes. 

A SBPT também disponibilizará a seus associados os 
PEC on-line, que serão cursos ministrados via Internet 
valendo créditos. E por fim, em breve realizaremos um 
curso de Função Pulmonar e outro de Infecções Respira-
tórias, ainda neste primeiro trimestre.

Com todas estas novidades, desejo a todos os cole-
gas um ano muito intenso de aprimoramento e contínuo 
aprendizado, e espero que possam participar das ativida-
des da SBPT.

Ana Luisa Godoy Fernandes, diretora de Ensino e 
Exercício Profissional

Prezado (a) Sócio (a), C
onvite

como já é tradição, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia,
com apoio da GSK, realizará um Happy Hour de Confraternização para
os sócios ativos que estiverem participando do Congresso da ATS
2010, que acontece 14 a 19 de maio, em Nova Orleans, Louisiana.

O Happy Hour será no domingo, 16 de maio, das 20h às 23h.

Considerando que as vagas são limitadas, as confirmações devem ser
feitas até 19 de março, impreterivelmente, para o e-mail
brazcr@sbpt.org.br. O local será confirmado posteriormente.

Jussara Fiterman
Presidente da SBPT

O ano do

PULMÃO
Viver. Aprender. Respirar
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Aconteceu

Uma importante ação reuniu a Sociedade Goiana de 
Pneumologia e Tisiologia à Liga do Pulmão da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Aparecida 
de Goiânia para celebrar o Dia Mundial da Doença Pulmo-
nar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

Durante o dia 18 de novembro, mais de 250 pessoas 
da comunidade de Aparecida de Goiânia receberam orien-
tação e foram avaliadas na Praça da Matriz para chamar 
a atenção da população local sobre a DPOC. O evento 
contou com a participação do prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Maguito Vilela (PMDB).

De acordo com Fernanda Miranda de Oliveira, presi-
dente da SGPT, além de exames de espirometria, médicos 
em plantão informavam às pessoas as particularidades, 
sintomas e tipos de tratamento para a DPOC. 

Ao final da campanha, foram detectados 31 casos 
sugestivos da doença, que foram encaminhados para tra-
tamento nas unidades de saúde do município. 

Segundo a Faculdade de Medicina da UFG, há hoje, 
no Brasil, cerca de 7 milhões de portadores de DPOC, 
classificada como a sexta causa de óbitos no mundo e a 
quinta no país, atrás somente do infarto do miocárdio, 
câncer, acidente vascular cerebral e violência.

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

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

Sem 
conservante

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

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

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

Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia 
participa de mutirão de alerta sobre DPOC
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Aconteceu

Em	dezembro	de	2009	foi	concluída	a	enquete	sobre	pleurodese	realizada	entre	profissionais	pneumologis-
tas e cirurgiões torácicos da América do Sul e América Central.  Os 232 respondedores provenientes do Brasil, 
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai e Vene-
zuela	estavam	divididos	em	147	do	Brasil,	49	de	outros	países	da	América	do	Sul	e	36	da	América	Central.	

O projeto, idealizado e coordenado pela Comissão de Pleura da SBPT, foi apoiado oficialmente pela FAPESP, 
que concedeu bolsa de iniciação cientifica. 

De acordo com Evaldo Marchi, presidente da Comissão, o trabalho é pioneiro, pois integrou profissionais de 
diferentes especialidades que atuam no diagnostico e tratamento das doenças pleurais da América Latina, permi-
tindo futuros trabalhos multi-institucionais sobre o tema. “A divulgação dos resultados parciais da pesquisa será 
publicada em breve nos periódicos CHEST sob a forma de carta ao editor. Os resultados finais estarão, em breve, 
no Jornal Brasileiro de Pneumologia”.

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

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) 
promove,	de	26	a	29	de	maio	no	Hotel	Windsor	Guanabara,	no	
Rio de Janeiro, o IV Encontro Nacional de Tuberculose e I Fórum 
da Parceria Brasileira Contra a Tuberculose. O evento é fruto da 
união de esforços da SBPT com o Programa Nacional de Controle 
da Tuberculose do Ministério da Saúde, da Rede TB e da Parceria 
Brasileira contra Tuberculose. 

De acordo com Marcus Conde, coordenador da Comissão 
de Tuberculose da SBPT e um dos organizadores do evento, um 
dos destaques desta edição do Encontro é a realização conjunta 
do Fórum da Parceria Brasileira contra a Tuberculose. “É um 
momento bastante oportuno para discutir as modificações no 
tratamento da tuberculose recentemente implementadas no Bra-
sil, bem como as recomendações internacionais para os cuidados 
com a doença”. Entre as novidades desta edição destacam-se 
ainda a realização de cursos pré-Encontro e a gratuidade na ins-
crição de um número limitado de alunos de cursos de graduação 
da área da saúde como Medicina e Enfermagem.

Para o evento, a Comissão Científica está reunindo o que 
existe de novo tanto em termos de pesquisa quanto no campo 
do diagnóstico e do tratamento.

Conde destaca, ainda, a excelente oportunidade que o Fó-
rum representa a todos os profissionais envolvidos no combate 
da tuberculose. “É uma chance rara de estarmos juntos, dis-
cutindo e debatendo os melhores caminhos a trilhar. Esta é a 
melhor maneira de reunir todos os envolvidos tanto na assis-
tência quanto na gestão e na pesquisa e ensino da tuberculose 
para discutir, trocar experiências e interagir com a sociedade 
civil organizada, com o objetivo de pactuar os mais adequados 
caminhos para o combate efetivo deste sério agravo de saúde 
publica”. 

A SBPT espera que todos os envolvidos de alguma forma 

Encontro debate as novidades no tratamento e no diagnóstico 
da tuberculose no país

Um dos destaques do evento será a discussão acerca do novo esquema de tratamento proposto recentemente pelo 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose

no combate da tuberculose possam participar. “A Tisiologia faz 
parte do dia-a-dia de todos os pneumologistas, portanto, é de 
fundamental importância que estejamos presentes no evento 
para dividir nossa experiência com todos os profissionais da 
área de saúde”, finaliza Conde.

OS NÚMEROS DA  TUBERCULOSE 
•	O	Brasil	é	um	dos	22	países	 responsáveis	por	80%	de	

todos os casos de tuberculose no mundo
•	Rio	de	Janeiro	e	Amazonas	detém	as	mais	elevadas	taxas	

de incidência de tuberculose no país
•	Embora	de	1999	a	2008	a	taxa	de	 incidência	de	casos	

notificados no Brasil tenha se reduzido de 51 casos para 37 
casos entre cada 100 mil habitantes, a cada ano ainda surgem 
aproximadamente 80 mil novos casos de tuberculose

•	A	doença	é	a	quarta	causa	de	morte	por	doenças	infec-
ciosas em adultos no país, e a primeira em pacientes com Aids.

RECENTES MUDANçAS NO TRATAMENTO
O Programa Nacional de Controle da Tuberculose propôs 

algumas mudanças no tratamento, que hoje é de 6 meses e uti-
liza 3 medicamentos distintos. Ainda este ano, segundo Mar-
cus Conde, o tratamento passará a ser com 4 medicamentos, a 
exemplo do que já acontece em quase todo o mundo. Além dis-
so, os medicamentos estarão sob apresentação de comprimidos 
em dose fixa combinada (DFC). 

Segundo ele, a introdução do quarto medicamento é con-
sequência do aumento de casos resistentes sobretudo ao me-
dicamento isoniazida, um dos que compõe o tratamento. “Foi 
constatado no Brasil que nos últimos 10 anos houve um aumen-
to na resistência e, em função disso, agrega-se esse 4° medica-
mento”, complementa.
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Eventos

agenda 2010

Evento Data Local Informações
IV Curso Nacional de Ventilação Mecânica
I Curso Nacional de Sono

18 a 20 de março Hotel Sonesta, São Paulo – SP
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

I Curso de Capacitação em tabagismo para 
Pneumopediatras

20 de março
Hospital da Criança Santo 

Antonio – Porto Alegre - RS
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XI Curso Nacional de Atualização em Pneu-
mologia

15 a 17 de abril
Hotel Guanabara Windsor, Rio 

de Janeiro – RJ
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

IV Encontro Nacional de Tuberculose
Fórum da Parceria contra a Tuberculose

26 a 29 de maio
Hotel Guanabara Windsor, Rio 

de Janeiro – RJ
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

II Curso de Pneumologia na Graduação
II Fórum de Ensino da SBPT

10, 11 e 12 de junho
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul , Porto Alegre - RS
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XXXV Congresso Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia

16 a 20 de novembro
Centro de Convenções Embra-

tel, Curitiba – PR
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

Evento Data Local Informações
ATS 2010 14 a 19 de maio Nova Orleans, Louisiana / EUA www.thoracic.org

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

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

Nacionais

Internacionais

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

Presidente do Conselho Deliberativo
Antônio Carlos Moreira Lemos - BA

acmlemos1@gmail.com

Diretoria da SBPT (Biênio 2008-2010)

Expediente
Diretor Responsável pelo Boletim SBPT
Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos - DF

edugaio@gmail.com

Jornalista Responsável
Acontece Comunicação e Notícias 

Tiragem
4.000 exemplares

SEPS	714/914,	Bloco	E,	salas	220/223
CEP:	70390	-145	–	Brasília	-	DF

Telefone: 0800 616218 / [61] 3245.6218
sbpt@sbpt.org.br - www.sbpt.org.br



DATA EVENTO LOCAL REALIZAÇÃO

5 e 6 Função Pulmonar Avançado Goiânia – GO Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia

26 e 27 Função Pulmonar Avançado Fortaleza – CE Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia

26 e 27 Micose e Pediatria Belém – PA Sociedade Paraense de Pneumologia e Tisiologia

 DATA EVENTO LOCAL REALIZAÇÃO

 9 e 10 DPOC e Infecção Manaus – AM Sociedade Amazonense de Pneumologia e Tisiologia

9 e 10 Tuberculose/DPA Vitória – ES Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Espírito Santo

9 e 10 Sono/HAP Aracaju – SE Sociedade Sergipana de Pneumologia e Tisiologia

DATA EVENTO LOCAL REALIZAÇÃO

7 e 8
Doenças Intersticiais e 

Infecciosas
Itabuna – BA Sociedade Baiana de Pneumologia e Tisiologia

DATA EVENTO LOCAL REALIZAÇÃO

4 e 5 Imagem Aracaju – SE Sociedade Sergipana de Pneumologia e Tisiologia

18 e 19 Intersticio Recife – PE Sociedade Pernambucana de Pneumologia e Tisiologia

18 e 19 Pneumopediatria São Luís – MA Sociedade Maranhense de Pneumologia e Tisiologia

25 e 26 Tuberculose Florianópolis – SC Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia

25 e 26 Função Pulmonar Avançado Rio de Janeiro – RJ Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro

 DATA EVENTO LOCAL  REALIZAÇÃO

 7 e 8 Asma e DPOC Cuiabá – MT Sociedade de Pneumologia e Tisiologia de Mato Grosso
 20 e 21 Infecções Fortaleza – CE Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia
 20 e 21 Sono Goiânia – GO Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia
27 e 28 Função Pulmonar Avançado Salvador – BA Sociedade Baiana de Pneumologia e Tisiologia
27 e 28 Função Pulmonar Básico Manaus - AM Sociedade de Amazonense de Pneumologia e Tisiologia
27 e 28 Imagem Brasília – DF Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas

A DEFINIR Imagem Maceió – AL Sociedade Alagoana de Pneumologia e Tisiologia

 DATA EVENTO LOCAL REALIZAÇÃO

1 e 2 Infecção Teresópolis – RJ Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro

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

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

AGENDA PEC 2010

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

AGOSTO

OUTUBRO


