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do sono (53%).
O segundo módulo da pesqui-

sa, o tabagismo e o câncer de pul-
mão, revelaram que mesmo na vi-
gência da lei antifumo em diversas 
regiões do país, mais de um quarto 
dos entrevistados (26%) declara-
ram ficar expostos à fumaça do 
cigarro em média 4 horas ao dia. 
Oito em cada dez declararam não fumar (79%); e os 20% 
que mantém o hábito, consomem em média 13 cigarros 
por dia. 

O pneumologista é um profissional que precisa ser 
mais conhecido pela grande maioria da população. Em 
caso de gripe, por exemplo, 59% das pessoas procurariam 
um clínico geral. Os que recorreriam ao pneumologista 
são apenas cerca de 5%. No caso de câncer de pulmão, o 
pneumologista é o médico mais indicado para 14%, atrás 
do clínico geral, com 23. O oncologista foi indicado por 
11%. O mais espantoso, no entanto, é que neste caso, 49% 
dos entrevistados não sabiam a que médico se deve recor-
rer. No caso da asma, segundo o Ministério da Saúde, são 
cerca de 2.200 óbitos por ano, ou 6 por dia, 70% deles du-
rante a hospitalização. É a quarta causa de hospitalização 
e terceiro maior gasto do SUS que totaliza cerca de 250 
mil hospitalizações ao ano, ou 2,3% do total. 

Se o médico pneumologista é imprescindível neste 
país, só nos resta lutar cada vez mais pela valorização 
profissional, divulgando à sociedade nossa atuação e in-
centivando os estudantes de medicina a trilharem conosco 
este caminho.  

Precisamos ser mais conhecidos; e para tanto esta-
mos trabalhando diuturnamente com ações de aproxima-
ção com a comunidade, como o tour do Pulmão Gigante.  
É importante demonstrar para a população que Respirar é 
Simples, basta apenas deixar o pulmão livre fazendo o seu 
próprio destino. 

Respirar é simples, mas nem sempre as pessoas sa-
bem! Com o objetivo de levantar junto à população bra-
sileira mais informações sobre o seu conhecimento acerca 
da saúde respiratória e dos males que a atingem, a SBPT 
encomendou ao Instituto Datafolha um estudo que foi de-
nominado Saúde Respiratória e do Pulmão. Foram entre-
vistados 2242 brasileiros com 16 anos ou mais, em 143 
municípios, sendo obedecidas as proporções de classes 
sociais, sexo, local de residência e escolaridade existentes 
hoje no país. 

Os resultados já começaram a ser divulgados para a 
imprensa e tem ocupado espaços privilegiados nos notici-
ários, como reportagens exclusivas na Folha de S. Paulo 
e na TV Globo (Bom Dia Brasil), além de jornais como o 
Correio Brasiliense (DF), Zero Hora (RS), O Estado de São 
Paulo (SP), A Tarde (BA), Diário de Pernambuco (PE), A 
Gazeta (ES), Jornal da Tarde (SP), Gazeta do Povo (PR), 
Diário do Pará (PA), Diário do Nordeste (CE), Diário da 
Manhã (GO), Diário do Sul (SC); e as rádios CBN e Globo; 
além dos portais das revistas Veja, Isto É e Época. 

Divididas em módulos, começamos pela gripe e res-
friado. E já nessa etapa diversos dados alarmantes. Logo 
de início, indagados sobre as doenças pulmonares que co-
nheciam, 15% não souberam citar uma única. A média 
entre os entrevistados foi de 2,1 doenças conhecidas.

Depois, foi apresentada uma lista com os principais 
males que atingem o sistema respiratório, que incluía não 
apenas a gripe e o resfriado, mas ainda a asma, pneu-
monia, tuberculose, embolia pulmonar, câncer de pulmão, 
enfisema, bronquite, rinite, hipertensão pulmonar, distúr-
bios do sono, DPOC e fibrose cística. A gripe e o resfriado 
foram apontados por 99% das pessoas como sendo doen-
ças de seu conhecimento. As demais, menos conhecidas, 
foram pela ordem: asma (96%), pneumonia (96%), bron-
quite (95%), tuberculose (94%), câncer de pulmão (90%), 
rinite alérgica (72%), enfisema pulmonar (58%) distúrbios 

Respirar é Simples, basta 
deixar o pulmão livre fazendo 

o seu próprio destino

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

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

Referências Bibliográficas: 1. Bula do produto. 2. D’Urzo A.  Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma. Expert Opin Pharmacother 2007;8: 2871-84. 3. Sabatini F, Silvestri M, Sale R et al. Concentration-dependent effects of mometasone furoate and dexamethasone on foetal lung fibroblast functions involved in airway inflammation and 
remodeling. Pulm Pharmacol Ther 2003; 16: 287–97. 4. Hauri H P. Glucocorticoid receptor activation by long acting steroids and its modification by inflammation. Thesis. Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Basel, 2007.5. Bousquet J, D’Urzo A, Hebert J, et al. 2000. Comparison of the effi cacy and safety of mometasone furoate dry powder inhaler to budesonide 
Turbuhaler. Eur Respir J, 16:808–16). 6. Corren J, Berkowitz R, Murray JJ, et al. 2003. Comparison of once-daily mometasone furoate versus once-daily budesonide in patients with moderate persistent asthma. Int J Clin Pract, 57:567–72). 7. Meltzer EO, Wenzel S. 2006. The efficacy and safety of mometasone furoate delivered via a dry powder inhaler for the treatment of 
asthma. J Asthma, 43:765–72).8. (Mortimer KJ, Harrison TW, Tattersfi eld AE. 2005. Effects of inhaled corticosteroids on bone. Ann Allergy Asthma Immunol, 94:15–21). 9. Affrime MB, Kosoglou T,Thonoor CM, et al. 2000. Mometasone furoate has minimal effects on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis whendelivered at high doses. Chest, 118:1538–46). 10. Hochlaus G. 
New developments in corticostiroids. Proc Am Thorac Soc 2004; 1: 269-274. 11. Fish JE, Karpel JP, Craig TJ, Bensch GW, Noonan M, Webb D ET al. Inhaled mometasone furoate reduces oral prednisone requirements while improving respiratory function and health-related quality of life in patients with severe persistent asthma.J Allergy Clin Immunol. 2000 Nov;106: 852-60). 
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Tudo pronto para o 35º Congresso Brasileiro da SBPT. 
A capital paranaense receberá, de 16 a 20 de novembro, 
grandes nomes da pneumologia nacional e internacional, 
que discutirão os temas de maior interesse do profissional 
da área. 

O evento acontece no Centro de Convenções Em-
bratel, localizado à avenida Sete de Setembro, 2.775, em 
Curitiba.

Na programação científica, os participantes conhe-
cerão todas as novidades em medicamentos e os fármacos 
que vem sendo utilizados em diversas partes do mundo, 
nos mais renomados institutos de pesquisa e tratamento 
de doenças do aparelho respiratório.

O XXXV Congresso contará, ainda, com cursos pré-
congresso no dia 16, workshops, conferências e mesas-
redondas, sem falar nas sessões interativas e exames de 
suficiência para obtenção de títulos de especialista em 
Pneumologia, Cirurgia Torácica e área de atuação em En-
doscopia, que começam já no dia 15. 

Todos os detalhes têm sido trabalhados de modo a 
englobar profissionais de todas as regiões do país e tam-
bém aos jovens especialistas. 

“Aproveite para rever ou conhecer a cidade, que em 
novembro apresenta clima ameno durante o dia e à noite 
aquele friozinho apropriado para um brinde com vinho de 
boa qualidade”, é o convite feito por Rodney Frare, presi-
dente do Congresso. 

XXXV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Andrew Colin, Dennis O´Donnel, Carlos Robalo Cordeiro, Felix Herth, Klaus Rabe, Marco Contoli, Mark Metersky, Nicolaos 

Siafakas, Philip Hopewell, Robert Baughman, Robert Stockley, Suhail Raoof e Tari Haahtela já estão confirmados.
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A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
preocupada com a falta de informação da população em 
relação à saúde respiratória, encomendou junto ao insti-
tuto de pesquisa Datafolha pesquisa inédita no país. De-
nominado Saúde Respiratória e do Pulmão, o estudo com-
prova o desconhecimento sobre tais males, colocando os 
médicos pneumologistas em estado de alerta, pois o atraso 
em diagnóstico e tratamentos, na especialidade, evolui ra-
pidamente para quadros bem mais graves.

Os resultados têm sido divulgados na mídia gerando 
grande repercussão em todo o país. Dividida em módulos, 
a divulgação da pesquisa iniciou pelo tema Gripe e Res-
friado, seguido de Tabagismo e Câncer de Pulmão.

Em ambos os temas os resultados foram surpreen-
dentes tanto para médicos como para a imprensa.

Entre as principais conclusões na primeira parte, es-
tava o fato de mais de 70% da população desconhecer 
como se chega ao diagnóstico da gripe. Também foi muito 
alto o índice de pessoas que confessam se automedicar e 
fazer uso de receitas caseiras na tentativa de sanar o pro-
blema que pode, inclusive, levar à morte, como é o caso 
da gripe A.

A desinformação, segundo os resultados do levanta-
mento, começa já na prevenção das doenças respiratórias, 
que é extremamente importante para a redução dos altos 
índices existentes no país, especialmente no caso das con-
tagiosas, como a gripe e o resfriado. Mas como é possível 
a população se prevenir sem informação? E esta foi uma 
das constatações da pesquisa.

Outra foi que 81% dos entrevistados acreditam que 
as doenças podem ser causadas ou agravadas pelo clima 
frio ou úmido. Também houve quem dissesse que o pro-
blema está no ar-condicionado (54%), pó ou poeira (50%), 
poluição (38%) ou cigarro (29%). A confusão é tanta que 
não fumar foi apontado pela a grande maioria (63%) como 
a principal medida preventiva para estas doenças pulmo-
nares infecciosas.

Índices perigosos de automedicação 
Somente 2% das pessoas responderam que não é 

necessário realizar nenhum exame complementar para o 
diagnóstico da gripe, enquanto 36% dos entrevistados não 
souberam dizer como se pode detectar a doença. Outros 
grupos sugeriram, equivocadamente, a necessidade de rea-
lização de exames como a escuta do pulmão (36%), raio-x 
(22%), ou o teste do escarro (12%), além de citações de 
tomografia, espirometria, broncoscopia, e até de exames 
de sangue.

O grave problema da automedicação no Brasil tam-
bém foi constatado na pesquisa. Um total de 43% das pes-
soas afirmaram tomar medicamentos como antigripais, 
antitérmicos, analgésicos e injeções por conta própria. As 
receitas caseiras, como sopas, chás, mel ou xaropes feitos 
artesanalmente são a solução encontrada por 39%. Apesar 
de a maioria concordar com a afirmação “quando uma 
pessoa pega gripe ela deve procurar um médico”, apenas 
19% o fizeram nos últimos 12 meses.

Também foi possível observar que o uso de receitas 

Saúde Respiratória e do Pulmão 

caseiras é maior entre os moradores do Nordeste, entre os 
mais velhos, entre os pertencentes às classes D/E e entre 
os com escolaridade fundamental, enquanto a procura por 
um médico é mais expressiva entre as mulheres.

Quem é o pneumologista?
Outro dado que coloca a SBPT em estado de alerta é 

que 29% dos entrevistados não sabem a que especialista 
recorrer em caso de gripe. O clínico geral foi o mais citado, 
com 59% das respostas. Enquanto que o pneumologista, 
especialista em doenças do sistema respiratório, como a 
gripe, recebeu somente 5% das citações. Outras citações, 
em menor quantidade, foram otorrinolaringologista (1%), 
infectologista (1%) e alergista (1%).

Pesquisa promovida pela SBPT traz resultados 
alarmantes sobre a falta de informação da população 

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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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.

RESULTADOS DO MÓDULO GRIPE-RESFRIADO
(Não estão necessariamente corretos, apenas refletem a opinião dos entrevistados)

•O que causa ou agrava a gripe ou o resfriado?
81% clima frio ou úmido
54% ar-condicionado
50% pó ou poeira
38% poluição
29% cigarro

•Para 63%, a principal medida preventiva para doenças 
infecciosas pulmonares é não fumar, seguido de:
39% evitar aglomerações e ambientes fechados
34% lavar as mãos com sabonete
34% lavar as mãos com álcool gel
31% evitar pó ou poeira
27% consulta médica periódica
22% evitar contato com poluição

•“Uma única dose da vacina de gripe é suficiente para 
proteger a pessoa por toda a vida.”
75% discordaram da frase, que está errada. Ou seja, 25% 
está mal informado sobre a vacina.

•Principais sintomas da gripe e do resfriado: 
2% não souberam especificar um único sintoma
50% febre/calafrio
43% tosse 
45% coriza 
45% indisposição

•Como é feito o diagnóstico das doenças?
Somente 2% acertaram não ser necessário nenhum exa-
me complementar ao clínico, e 36% dos entrevistados 
não  souberam responder.
36% sugeriram a escuta do pulmão
22% raio-x
12% teste do escarro (utilizado no diagnóstico da tuber-
culose)
Também foram citados tomografia, espirometria, bron-

coscopia e exames de sangue.

•Tratamento: 
Automedicação foi relatada por 43%, que tomam anti-
gripais, antitérmicos, analgésicos ou injeções por conta 
própria. Também houve 39% de citações de adoção de 
receitas caseiras, como sopas, chás, mel ou xaropes ar-
tesanais. Mas do total, 19% afirmam que consultam um 
médico.

• Pneumologista e outros especialistas: 
29% não sabem a qual médico recorrer no caso de gri-
pe.
59% iriam a um clínico geral
5% pneumologista
1% otorrinolaringologista
1% infectologista
1% alergista

•Nos últimos 12 meses, 66% os brasileiros contraíram, 
em média, 1,7 gripes ou resfriados (24% uma vez, 20% 
duas vezes, 10% três vezes, 4% quatro vezes, 3% cinco 
vezes, 1% seis vezes e 3% sete vezes ou mais) com maior 
prevalência entre os jovens de 16 a 24 anos

•Entre os 19% que afirmam consultar um médico no 
caso de gripe ou resfriado, nos últimos 12 meses:
10% não foram ao médico nenhuma vez
46% foram uma vez
23% duas vezes
11% três vezes
5% quatro vezes
5% cinco vezes ou mais

A procura foi maior na classe A e menor na região 
Nordeste. Ainda entre os que consultam um médico em 
caso de gripe ou resfriado, 78% foram a um clínico geral, 
especialmente na região Sul, e entre os de 25 a 34 anos.
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Os resultados deste segundo módulo do estudo Saú-
de Respiratória e do Pulmão, não poderiam ser mais es-
tarrecedores. Entre os diversos dados que demonstram a 
falta de informação da população acerca das doenças que 
atingem pulmões e demais órgãos do sistema respiratório, 
90% dos entrevistados não lembraram espontaneamente 
do câncer do pulmão quando indagados sobre as doenças 
respiratórias que conheciam. Mesmo após revelada lista 
com os principais males que atingem a saúde respiratória, 
que incluía o câncer de pulmão, 10% reafirmaram desco-
nhecer o mal. 

A constatação foi recebida com surpresa pelos mem-
bros da diretoria da SBPT que coordenaram o estudo. 
“Mesmo com todas as campanhas para conscientização, 
ainda é muito grande o número de pessoas que nunca ou-
viu falar nessa doença”, aponta Jussara Fiterman, presi-
dente da SBPT. 

Espontaneamente, as doenças mais citadas foram 
asma (44%) e bronquite (40%), seguidas de pneumonia 
(24%), gripe/resfriado/H1N1/gripe suína (19%) e tuber-

culose (17%). Responderam desconhecer qualquer doença 
15% dos entrevistados.

Após tomar conhecimento da lista das principais pa-
tologias pulmonares, as mais conhecidas foram gripe/res-
friado (99%), asma (96%), pneumonia (96%), e bronquite 
(95%), seguidas de tuberculose (94%) e câncer de pulmão 
(90%).

Dos que conheciam a doença, 90% acertaram que a 
fumaça do cigarro é o principal fator que causa ou agrava 
o mal, 32% citaram a poluição e 23% o fator genético. 
No entanto, erroneamente declararam causar ou agravar 
o quadro pó ou poeira (19%), clima frio ou úmido (13%), 
sedentarismo (9%), ar-condicionado ou ventilador (8%), 
bebida alcoólica (1%). Outros 6% não souberam citar um 
único fator causador do câncer do pulmão.

Com relação aos sintomas e detecção, o alarme é ain-
da maior: 47% não conseguiram citar um único sintoma, 
20% não foram capazes de determinar um exame para 
diagnosticar a doença e 49% não souberam dizer qual a 
especialidade médica a ser procurada em caso de suspeita 
da doença. 

Módulo Tabagismo/Câncer de Pulmão

PRINCIPAIS RESULTADOS
(Não estão necessariamente corretos. Apenas refletem a opinião dos entrevistados)

•O que causa ou agrava o câncer de pulmão?
90% cigarro ou fumaça de cigarro (verdadeiro) 
32% poluição (verdadeiro)
23% hereditariedade/histórico familiar (falso, apenas 
predispõe)
19% pó/poeira (falso)
13% clima frio ou úmido (falso)
9%   sedentarismo (falso)
8%   ar-condicionado/ventilador (falso)
1%   bebida alcoólica (falso)
6%   não sabem

•A qual médico recorrer em caso de suspeita?
49% não sabem
23% iriam a um clínico geral 
14% pneumologista
11% oncologista
1%   médico de pulmão
1%   infectologista
1%   especialista em câncer
1%   nenhum

•Costume de fumar cigarros e quantidades: 
60% nunca fumou
20% fuma
19% não fuma, mas já fumou
1%   não respondeu

•Dos que fumam, diariamente consomem:
12% até 10 cigarros 
7%   de 11 a 20 cigarros
2%   mais de 20 cigarros

•26% costumam ficar expostos à fumaça de cigarro 
em ambientes fechados, pelo tempo médio de:
52% até 2 horas
18% de 3 a 4 horas

10% de 5 a 6 horas
7%   de 7 a 8 horas
13% 9 horas ou mais

•Doenças que o cigarro pode causar:
85% câncer de pulmão
44% asma (falso)
41% tuberculose (falso)
41% bronquite
41% enfisema pulmonar    
31% pneumonia (falso)
28% DPOC
28% rinite alérgica (falso)
26% hipertensão pulmonar (falso)
25% embolia pulmonar (falso)
17% gripe ou resfriado (falso)
15% distúrbios do sono (falso)
7% fibrose cística (falso)
1% outras respostas
1% não sabe

•O cigarro causa câncer de pulmão (verdadeiro)
98% concordam 
1% não concorda nem discorda
1% discorda

•A fumaça do cigarro faz tanto mal ao fumante como 
para o não fumante (verdadeiro)
97% concordam 
2% não concordam nem discordam
1% discorda

•O câncer de pulmão tem cura (verdadeiro)
54% concordam 
33% discordam 
13% não concordam nem discordam
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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.

Toma posse nova diretoria da SPES
A Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo já tem nova 

diretoria, que estará à frente da entidade no biênio 2010-2012.

Presidente: Firmino Braga Neto
Vice-Presidente: Eliane Bodevan Bastos

Secretário Geral: Cilea Aparecida Victória Martins
Secretário Adjunto: Ed Moreira Lima

Diretor Financeiro: Cláudio Eduardo Lima Turra
Diretor de Divulgação: Karina OliveiraTavares

Diretor de Assuntos Científicos: Rafael de Castro Martins
Diretor de Ensino e Exercício Profissional: Gustavo Carvalho Venturini

Conselho Fiscal - Efetivos
Presidente: Decio Sesquim

Noslen de Abreu Salles
Kristiane Rocha Moreira

Conselho Fiscal - Suplentes
Priscila Zanotti Pitanga

Danielle Saccani Del Piero
Thompson Paganote Pecini

Conselho Deliberativo
Presidente: Carlos Alberto Gomes dos Santos

Marcos Santos
Marli Lopes

Augusto Cesar Schwartz
Ana Maria Casati Nogueira da Gama

Alipio Cesar do Nascimento
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Tour Pelo Pulmão

de 110 km da capital paulista, o Pulmão esteve exposto 
em uma Unidade de Engenharia da Petrobras, local em 
que ocorreu a Semana Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho (Sipat), com foco em Disciplina Operacional e 
Combate ao Tabagismo. O evento era voltado aos cerca de 
5200 funcionários e colaboradores, que trabalham direta 
ou indiretamente nas obras de modernização da refinaria.

“A proposta de trazer este pulmão para a Sipat surgiu 
pela equipe de Saúde como uma ação voltada ao combate 
ao tabagismo. A partir de setembro, o fumo não será per-
mitido na refinaria, e esse será um meio lúdico de trazer 
maior conscientização aos nossos colaboradores”, afirma 
o gerente de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saú-
de, Sérgio Ricardo Parazzi.

Em São Luis novamente o Pulmão foi visitado por 
emissoras e jornalistas de veículos locais, tais como a TV 
Cidade, retransmissora da TV Record, e TV Difusora, re-
presentante do SBT no Maranhão. 

Ainda restam Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, 
Cuiabá e Belém.

O Pulmão inflável gigante da SBPT continua rodan-
do o país e atraindo multidões para saber um pouco mais 
sobre este importante órgão do corpo humano. Depois de 
passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, foi a vez 
de Salvador, Recife, Fortaleza e São Luis, fazendo ainda 
uma parada em Paulínia, onde participou de um evento 
interno da Petrobrás.

Tanto na capital baiana, como no Recife, as principais 
emissoras de televisão compareceram ao evento, incluindo 
entradas ao vivo da TV Globo, nos programas matutinos 
locais (Bom Dia Pernambuco e Jornal da Manhã/BA), e 
ainda nas primeiras edições do jornalismo, ao meio-dia. 
Também noticiaram a ação o SBT, Bandeirantes e demais 
emissoras, assim como rádios e jornais locais. 

Para Eliana Dias Matos, presidente da Sociedade de 
Pneumologia da Bahia, o evento foi importantíssimo para 
a população. “Além de conhecer melhor a atividade do 
pneumologista, os visitantes puderam se informar sobre as 
principais doenças respiratórias”.

A Sociedade intensificou a divulgação em institui-
ções da área de saúde e também nas escolas municipais 
e estaduais da região. Durante a exposição, um grupo do 
Serviço de Pneumologia do Hospital das Clínicas da UFBa 
prestou serviços aos visitantes, como a realização de es-
pirometria.

No Recife, no Parque da Jaqueira, a população tam-
bém teve acesso ao teste de função pulmonar e à medida 
do monóxido de carbono no ar expirado. O pulmão, relata 
Marília Montenegro Cabral, presidente da Sociedade Per-
nambucana de Pneumologia e Tisiologia, contou com a 
presença de mais de 6mil visitantes. Neste público foram 
realizadas 700 espirometrias e 203 dosagens de monóxido 
de carbono. 

Em Fortaleza (CE), membros da direto-
ria da regional concederam diversas entre-
vistas e receberam, tanto na Praça do Fer-
reira, no centro da capital, como na Praia 
de Iracema, repórteres dos jornais O Povo e 
Diário do Nordeste, e das emissoras de tele-
visão Verdes Mares (Bom Dia Ceará e CETV 
1ª edição), Ceará e Jangadeiro, e ainda da 
rádio Guarany, entre outros. 

Ainda na capital cearense, foi promo-
vida uma corrida contra o fumo e uma ação 
de utilidade publica com prestação de escla-
recimentos a respeito da saúde respiratória. 

“Foi uma excelente oportunidade, em 
que aproveitamos o Ano do Pulmão para 
ampliar a divulgação a respeito das doen-
ças respiratórias. De forma interativa, nosso 
objetivo foi aproximar o médico pneumolo-
gista da população”, afirma Penha Uchoa, 
presidente da Sociedade Cearense de Pneu-
mologia e Tisiologia (SCPT)

Na cidade de Paulínia, distante cerca 

Inflável gigante 
percorre o país levando 
informação à população

Em Fortaleza, exposição foi acompanhada de corrida e caminhada. 

Cynthia Vianna, Alexandre Mont'Alverne, Secretário 
de Saúde do Município de Fortaleza e Penha Uchôa.
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Note e Anote

Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária Permanente

A Presidente da SBPT, nos termos do art. 41 §§1º a 3º do Estatuto, e ad referendum da Assembleia Geral, 
nos termos do art. 67 do Estatuto, e considerando que, para a reforma estatutária é necessária a consulta de todos 
os associados efetivos e adimplentes e considerando que, na atualidade, a vontade da maioria pode ser aferida 
mediante procedimentos eletrônicos, via internet, o que atende aos imperativos legais e estatutários, convoca AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE, com início no dia 17 de setembro de 2010, às 8 h, mesma 
data e hora de início do processo de votação, via internet, das propostas de alteração parcial do Estatuto da SBPT, 
que serão remetidas a todos os associados efetivos e adimplentes, com o término do processo de votação às 20h 
do dia 16 de novembro de 2010, e, fixando-se, para término da referida ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PERMANENTE o dia 17 de novembro de 2010, às 20 h, quando da realização do Congresso Brasileiro da SBPT, em 
CURITIBA, no Centro de Convenções Embratel, Curitiba/PR, para deliberação formal.

Brasília – DF, 17 de Agosto de 2010
Dr. Carlos Eduardo Ventura Gaio dos Santos, 

secretário-geral da SBPT

Fostair® 
dipropionato de beclometasona
fumarato de formoterol 
USO INALATÓRIO (Oral) USO ADULTO COMPOSIÇÃO, FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES Solução pressurizada para inalação (aerossol). Aerossol dosimetrado contendo 120 doses (jatos). Cada dose (jato) de FOSTAIR® contém 100 mcg dipropionato de beclometasona e 6 mcg de 
formoterol. Acompanhado de bocal  (dispositivo para aplicação oral em forma de L). INDICAÇÕES: FOSTAIR® é indicado no tratamento regular da asma, no qual o uso de uma combinação fixa (broncodilatador de longa ação e corticosteróide inalado) é considerado adequado:-pacientes não controlados 
adequadamente através de inalação de corticosteróides e agonistas beta-2 de ação rápida, quando necessário, ou- pacientes controlados adequadamente com inalação de corticosteróides e agonista beta-2 de ação prolongada. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida a dipropionato de 
beclometasona, fumarato de formoterol e/ou quaisquer dos excipientes. Este medicamento é contra-indicado para menores de 18 anos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: FOSTAIR® deve ser 
usado com precaução e somente sob condições estritas de indicação em pacientes com bloqueio atrioventricular de terceiro grau, estenose subvalvular aórtica idiopática, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, cardiomiopatia severa, especialmente infarto agudo do miocárdio, cardiopatia coronária, 
insuficiência cardíaca congestiva, doenças vasculares oclusivas, especialmente arteriosclerose, hipertensão arterial e aneurisma, hipertiroidismo, especialmente tireotoxicose, diabetes mellitus refratária e feocromocitoma. Deve haver precaução ao tratar pacientes com prolongamento do intervalo de QTc, 
p.ex., induzido pelo medicamento ou congênito (QTc > 0,44 segundos). Formoterol pode induzir o prolongamento do intervalo de QTc.  FOSTAIR® pode ser usado somente com precauções especiais (p.ex. monitoria) em pacientes com arritmia taquicárdica (batimentos do coração acelerados e/ou irregulares). 
Hipocalemia potencialmente grave pode resultar da terapia com agonista beta-2. Precaução especial é aconselhada na asma severa uma vez que este efeito pode ser potencializado pela hipoxia e tratamento concomitante. É recomendado que os níveis de potássio sérico sejam monitorados em tais 
situações. A inalação de altas doses de formoterol pode causar elevação dos níveis de glicemia. Esse parâmetro deve, por isso, ser atentamente monitorado em pacientes diabéticos. Se a anestesia com anestésicos halogenados for planejada, FOSTAIR® não deve ser administrado por no mínimo 12 horas 
antes do início da anestesia. Risco de morte relacionado à Asma: Pacientes com asma devem ser informados que formoterol, um dos princípios ativos presentes em Fostair, pode aumentar o risco de morte relacionado à asma. Assim como com toda medicação inalada contendo corticosteróides, FOSTAIR® 
deve ser administrado com cuidado em pacientes com tuberculose pulmonar ativa ou quiescente, infecções fúngicas e virais das vias aéreas. É recomendado que a descontinuação do tratamento com FOSTAIR® não seja feita abruptamente. Caso o paciente considere o tratamento ineficaz, deve-se buscar 
atenção médica. O uso crescente de broncodilatadores de resgate indica piora da condição clínica e requer uma reavaliação da terapia para asma. A deterioração súbita e progressiva do controle da asma representa uma ameaça à vida potencial e o paciente deve ser submetido a uma avaliação clínica 
urgente para modificação da terapia. Para o tratamento de ataques asmáticos agudos, os pacientes devem ser aconselhados a manter o broncodilatador de ação rápida sempre disponível. Os pacientes devem ser lembrados de administrar FOSTAIR® diariamente como prescrito, mesmo quando estiverem 
assintomáticos. A terapia não deve ser iniciada durante uma exacerbação. Assim como com outras terapias de inalação, o broncoespasmo paradoxal pode ocorrer com aumento imediato da respiração ofegante após a administração.  FOSTAIR® deve ser descontinuado imediatamente, o paciente deve ser 
avaliado e uma terapia alternativa instituída, se necessário. Podem ocorrer efeitos sistêmicos com qualquer corticosteróide inalado, especialmente em alta dose prescrita por períodos longos. Esses efeitos têm probabilidade menor de ocorrência com corticosteróides inalados em comparação a orais. 
Possíveis efeitos sistêmicos incluem: supressão adrenal, retardo do crescimento em crianças e adolescentes, redução da densidade mineral óssea, catarata e glaucoma. Portanto, é importante que o paciente seja avaliado regularmente e que a dose de corticosteróide inalado seja reduzida à dose mais 
baixa na qual o controle eficaz da asma seja mantido. O tratamento prolongado de pacientes com doses altas de corticosteróides inalados pode resultar em supressão adrenal e crise adrenal aguda. Situações que podem desencadear a crise adrenal aguda incluem trauma, cirurgia, infecção severa ou 
qualquer redução rápida da dose. Os sintomas apresentados são tipicamente vagos e podem incluir anorexia, dor abdominal, perda de peso, cansaço, cefaléia, náusea, vômito, hipotensão, nível reduzido de consciência, hipoglicemia e ataques convulsivos. A cobertura adicional de corticosteróide sistêmico 
deve ser considerada durante períodos de estresse ou cirurgia eletiva. Deve haver precaução na transferência de pacientes para a terapia com FOSTAIR®, especialmente se houver qualquer motivo para supor que a função adrenal está comprometida por conta da terapia sistêmica prévia com esteróides. 
Pacientes em transição da terapia oral para corticosteróides inalados podem permanecer sob risco de insuficiência adrenal por um período de tempo considerável. Pacientes que exigiram terapia de emergência de altas doses de corticosteróides no passado também podem estar sob risco. Essa possibilidade 
de insuficiência residual deve sempre ser considerada em situações de emergência e eletivas, passíveis de produzir estresse, e um tratamento com corticosteróide adequado deve ser considerado. A extensão do comprometimento adrenal pode exigir conselho de especialistas antes da realização de 
procedimentos eletivos. Os pacientes devem ser orientados a enxaguar a boca com água após inalar a dose prescrita para minimizar o risco de infecção orofaríngea por candida. FOSTAIR® contém uma pequena quantidade de álcool (etanol). Existe a possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram 
ou metronidazol, em pessoas que são particularmente sensíveis ao tratamento com esses medicamentos. USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO Uso em crianças: FOSTAIR® não é recomendada para crianças. Uso em idosos: Não é necessário ajuste de dose para pacientes 
idosos Gravidez e lactação: Não há dados clínicos sobre mulheres usando o FOSTAIR® durante a gravidez ou amamentação. Nota: FOSTAIR® não é apropriado para o tratamento de ataques asmáticos agudos. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Este medicamento pode causar 
doping. Interações Medicamentosas: Beta-Bloqueadores devem ser evitados por pacientes asmáticos. Caso sejam administrados por motivos maiores, o efeito do formoterol será reduzido ou extinto. Por outro lado, o uso concomitante de outros medicamentos beta-adrenérgicos pode ter efeitos 
potencialmente aditivos. O tratamento concomitante com quinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazinas, anti-histamínicos, inibidores da monoamino oxidase e antidepressivos tricíclicos pode prolongar o intervalo de QTc e elevar o risco de arritmias ventriculares. Além disso, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina 
e álcool podem comprometer a tolerância cardíaca à β2 simpatomiméticos. O tratamento concomitante com inibidores da monoamino oxidase, incluindo agentes com propriedades semelhantes, como furazolidona e procarbazina, podem precipitar reações hipertensivas. Há um risco elevado de arritmia em 
pacientes recebendo anestesia concomitante com hidrocarbonos halogenados. A hipocalemia pode elevar a disposição à arritmia em pacientes tratados com glicosídeos digitálicos. Há um potencial teórico de interação particularmente em pacientes sensíveis utilizando dissulfiram ou metronidazol, pois 
FOSTAIR® contem álcool e sua interação com dissuldiram pode causar vermelhidão e com metronidazol pode ocorrer vermelhidão, vômitos e taquicardia. Os pacientes devem ser avisados que o medicamento contém pequena porcentagem de álcool. Em doses normais, não há risco para os pacientes.  
Reações Adversas/Efeitos Colaterais: Reação muito comum (> 1/10): Não foram relatadas reações muito comuns até o momento. Reação comum (> 1/100 e < 1/10): Faringite, Cefaléia, Rouquidão. Reação incomum (> 1/1.000 e < 1/10): gripe, infecção fúngica oral, candidíase faríngea e esofágica, candidíase 
vaginal, gastroenterite, sinusite, granulocitopenia, dermatite alérgica, hipocalemia, tremor, otosalpingite, palpitações; intervalo prolongado e corrigido de qt em eletrocardiograma; alteração em eletrocardiograma, hiperemia; rubor, disfonia, rinite, tosse, tosse produtiva, irritação na garganta, crise asmática, 
diarréia, boca seca, dispepsia, disfagia, sensação de queimação nos lábios, câimbra muscular, proteína c-reativa elevada e contagem de plaquetas elevada Reação rara (> 1/10.000 e < 1/1.000): Não foram relatadas reações raras até o momento.  Reação muito rara (< 1/10.000): Não foram relatadas 
reações muito raras até o momento. POSOLOGIA: Doses Recomendadas: Uso adulto Uma ou duas inalações (jato), duas vezes ao dia. Os pacientes devem ser reavaliados regularmente por um médico, de modo que a posologia de FOSTAIR® permaneça sendo a ideal. A dose deve ser titulada à dose 
mais baixa na qual o controle eficaz dos sintomas é mantido. Quando o controle dos sintomas é mantido com a dose mais baixa recomendada, o passo seguinte inclui testar o uso de corticosteróide inalatório isolado. Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos. Não há dados disponíveis sobre 
o uso de FOSTAIR® em pacientes com comprometimento hepático ou renal VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
Reg. M.S: 1.0058.0114
SAC : 0800-114525

www.chiesi.com.br

FOSTAIR® fornece mais e� cácia por µg de 
corticoide em comparação à BDP convencional1-4

A primeira combinação extrafina com HFA 
para o tratamento da asma moderada e grave1-4

FOSTAIR® 100/6 µgPosologia: 3

1 ou 2 doses
 2x ao dia (a cada 12 h)BDP em 

FOSTAIR®
BDP 
convencional

Anuncio Fostair195x50mm.indd   1 7/23/10   5:17 PM

Contraindicações: hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.
Interação medicamentosa: possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram ou metronidazol.
Referências Bibliográficas: 1. Huchon et al. Lung function and asthma control with beclomethasone and formoterol in a single inhaler. Respiratory Medicine 2009;103: 41-49. 2. Fabbri et al. Inhaled beclometasone dipropionate/formoterol 
extra-fine fixed combination in the treatment of asthma: evidence and future perspectives. Expert Opin. Pharmacother. 2008; 9(3):479-490. 3. Bula Profissional da Saúde Fostair®. 4. Nicolini et al. Beclomethasone/formoterol fixed combination for the 
management of asthma: patient considerations. Therapeutics and Clinical Risk Management 2008; 4(5):855-86.

* Estudo comparativo entre BDP extrafina versus BDP convencional.
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Já estão abertas as inscrições para o TÓRAX 2011, 
XVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica. Os interes-
sados pode acessar diretamente o site do evento: www.to-
rax2011.com.br, que traz informações sobre o evento, pro-
gramação, pacotes de turismo,  regulamento para inscrição 
de trabalhos científicos e muito mais. 

Com tema principal “Avanços Tecnológicos em Cirur-
gia Torácica e Pneumologia”, o evento acontece paralela-
mente ao XIV Congresso Norte Nordeste de Pneumologia 
e a XIII Jornada Amazonense de Pneumologia de Cirurgia 
Torácica.

Fernando Westphal, presidente do Congresso, explica 
a escolha do tema: “Na última década, com a introdução 
da videotoracoscopia e de novos equipamentos cirúrgicos, 
nossa prática diária mudou muito. Por isso a importância 
de eventos como este para atualizar o especialista”.

Ele também adianta os conceituados palestrantes in-
ternacionais que já confirmaram presença: Laureano Molins 
(FETCS – Espanha), Milton Saute (Israel), Shaf Keshavjee 
(FACS – Canadá), Hisao Asamura (National Cancer Center 
Hospital – Japão), Ramón Rami-Porta (Barcelona). 

“Desde já contamos com sua presença para fazer do 
Congresso uma excelente oportunidade para discutir nossa 
realidade profissional”, convida Westphal. 

Note e Anote 

Cadernos de atenção básica
Lançado recentemente pelo Ministério da Saúde, Ca-

derno de Atenção Básica – Doenças Respiratórias Crônicas 
é uma publicação destinada prioritariamente para as Equi-
pes de Saúde da Família, elaborado por equipe multiprofis-
sional, formada por generalistas e especialistas em doenças 
respiratórias, com o objetivo de produzir um documento 
adequado à realidade do País.

Entre os pneumologistas participantes do projeto esti-
veram Alcindo Cerci Neto, José R. Jardim, Paulo A. M. Ca-
margos e Álvaro A. Cruz. “Foi um avanço, mas ainda temos 
muito mais o que conquistar”, afirma Cerci Neto.

Já na apresentação, a publicação revela a abordagem 
às doenças respiratórias crônicas oferecida pelos serviços 
de saúde no país é frequentemente restrita ao tratamento 
sintomático das exacerbações, trazendo como consequ-
ência elevado número de internações desnecessárias, alta 
morbidade, visitas frequentes a serviços de urgência, além 
de recorrentes faltas ao trabalho e à escola, resultando em 
um enorme custo econômico e social. Isso sem falar no sub-
diagnóstico e na falta de controle dos sintomas.

No entanto, o manejo dos casos leves e moderados 
de rinite, asma e DPOC poderia ser realizado por equipes 
da Atenção Primária, que já atuam de forma próxima das 
famílias e podem obter maior adesão ao tratamento, permi-
tindo maior controle dos sintomas e consequente diminui-
ção do número de internações hospitalares e aumento na 
qualidade de vida destes pacientes. 

Assim, o Caderno de Atenção Básica tem o objetivo 
de manter os profissionais destas equipes preparados para 
lidar com esses agravos oferecendo conhecimento prático e 
protocolos clínicos, além de um capítulo introdutório que 
discute de maneira objetiva os sintomas respiratórios.

Mantendo equipes qualificadas na atuação na Saúde 
da Família, o programa poderá ofertar melhor tratamento 
aos portadores de doença respiratória crônica. 

A publicação pode ser acessada na íntegra em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_respiratorias_cronicas.pdf

Abertas as 
inscrições 

para o 
TÓRAX 2011

Edital de Convocação 
de Assembleia Geral 

Extraordinária
Presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia (SBPT) convoca a todos os seus associados 
para a Assembleia Geral Ordinária a ocorrer no dia 19 
de novembro de 2010 no Auditório do Centro de Con-
venções Estação Convention Center, sito à Av. Sete de 
Setembro, 2775, centro, Curitiba – PR. As pautas serão: 
(1) Prestação de Contas diretoria Biênio 2008-2010; (2) 
Posse Diretoria 2010-2012; (3) Eleição da sede do Con-
gresso 2014; (4) Eleição da Diretoria biênio 2012-2014. 
A Assembleia Geral terá inicio às 17h30.

Brasília – DF, 17 de Agosto de 2010.
Dr. Carlos Eduardo Ventura Gaio dos Santos, 

secretário-geral da SBPT
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Note e Anote

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

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.
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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. 
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Cerca de 600 atletas disputaram, em 29 de agosto, 
Dia Nacional de Combate ao Fumo, a 5ª edição da Corrida 
Largue o Cigarro Correndo na cidade de Aparecida de Goi-
ânia. Promovido pela Sociedade Goiana de Pneumologia 
e Tisiologia, o evento teve a largada no Buriti Shopping, 
às 8h. Os participantes da prova puderam optar entre a 
corrida de 8 km ou uma caminhada de 4km.

5ª Corrida Largue 
o Cigarro Correndo
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Aconteceu

IV Fórum Norte-Nordeste 
de DPOC

Nos dias 23 e 24 de abril de 2010, a Sociedade 
Piauiense de Pneumologia e Tisiologia do Piaui sediou, 
na cidade de Teresina, o IV Fórum Norte-Nordeste de 
DPOC, com o objetivo de discutir a instituição de Serviço 
Público de Referência para pacientes portadores da do-
ença, com garantia de diagnóstico, acompanhamento e 
tratamento. Segundo Tatiana Malheiros Nunes, da Socie-
dade Piauiense de Pneumologia e Tisiologia, alguns es-
tados, como Ceara, Pernambuco e Bahia, já contam com 
programas bem estruturados. “A troca de experiências 
com profissionais destas localidades é importante para 
implementar os já existentes e favorecer a instituição do 
protocolo de atendimento naqueles em que ainda não 
há”. Participaram do evento pneumologistas represen-
tantes das sociedades regionais do Amazonas, Pará e dos 
estados do Nordeste, bem como farmacêuticos da assis-
tência farmacêutica das secretarias estaduais de saúde.

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

30-02307 Rodapé 19.5X5cm_Asma.indd   1 1/14/10   12:11:39 PM

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).

Nos dias 28 e 29 de agosto de 2010, a capital fede-
ral sediou o Curso de Imagem. O evento foi realizado no  
Hospital das Forças Armadas e reuniu 104 participantes. 
Coordenado por Cabral Jr, o curso abordou relevantes temas 
e contou com a presença de renomados palestrantes nacio-
nais: Dante Escuissato (PR), Edson Marchiori (RJ) e  Marcelo 
Mançano (DF). No encerramento do curso, foram apresen-
tados casos para discussão. O evento teve a participação de 
pneumologistas, radiologistas e de um grande número de 
residentes e acadêmicos.

Curso de Imagem em Brasília

Benedito Cabral, Edson Marchiori, Alexandre Mança-
no e Dante Escuissado.



Julho/Setembro 2010 13

Aconteceu

IV Jornada de Pneumologia do Espírito Santo

A Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo 
(SPES) realizou, nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro 
de Convenções de Vitória, a quarta edição da Jornada de 
Pneumologia do Espírito Santo. O evento contou com um 
público de cerca de 200 pessoas e a participação de 34 pa-
lestrantes convidados entre profissionais locais e de outros 
Estados. Além de debater infecções respiratórias e apre-
sentar os avanços no tratamento das principais doenças 
pulmonares, foi realizada a eleição da nova diretoria da 
SPES, que será presidida por Firmino Braga Neto no biênio 
2010-2012.

Com uma programação ainda mais ampla que nas 
edições anteriores, foram mais de 40 atividades entre me-
sas-redondas, palestras e conferências, abordando asma, 
cirurgia torácica, infecções respiratórias, câncer, DPOC e 
doenças respiratórias infantis. O encontro debateu tam-
bém a incidência de doenças pulmonares no Estado e trou-
xe novidades em pesquisa e diagnóstico na área.  

Um dos destaques da programação foi a conferência 
de abertura, proferida pela presidente da SBPT, Jussara 
Fiterman, que abordou o Ano do Pulmão, estimulando a 
classe médica a se engajar ainda mais nessa mobilização. 
Ainda no evento, Ricardo Martins falou sobre os rumos da 
H1N1; e debateu-se a aplicação prática do Novo Código de 

Dia Nacional de 
Combate ao Fumo

 
Em 27 de agosto, o Centro de Referencia em Abor-

dagem do Fumante (CRAFT) realizou uma série de ativi-
dades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. Um 
ampla exposição de radiografias com diferentes patolo-
gias, cartazes, fotografias, salas simulando uma academia 
de ginastica e nutrição, além da apresentação de grupos 
de terceira idade com a dança típica do estado, o carim-
bó, foram alguns dos destaques. De acordo com Fátima 
Amine Houat, coordenadora do CRAFT, também foram 
entregues neste dia os certificados aos pacientes que se 
mantiveram durante um ano livres do tabagismo. O even-
to recebeu a cobertura da imprensa local, a TV RBA, com 
grande projeção local.

Dia Nacional de Combate ao Fumo no Pará teve 
apresentação da dança típica Carimbó.

Firmino Braga, Eliane Bodevan, Leandro Baptista, 
Ana Luisa Godoy, Fernando Lundgren, Jussara Fiterman e 
Carlos Alberto Gomes.

Ética Médica, em vigor desde abril de 2010. Para este tema, 
estiveram à frente o secretário-geral do CRM-ES, Severi-
no Dantas, e Jairo Sponholz Araújo, membro da Diretoria 
Executiva da SBPT. 
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Editais

Exame de Suficiência para 
Obtenção do Título de Especialista 

em  Pneumologia 2010

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA 
INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

Para inscreverem-se no concurso para obtenção do Tí-
tulo de Especialista em Pneumologia os candidatos deverão 
satisfazer aos seguintes pré-requisitos:

1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina, 
ser portador de CRM definitivo; enviar comprovante auten-
ticado E

2. Residência em Pneumologia reconhecida pelo 
CNRM; enviar copia do comprovante autenticado OU

especialização em Pneumologia em curso reconhecido 
pela SBPT, com conteúdo programático e duração do trei-
namento semelhantes aos determinados pela CNRM, os cur-
sos reconhecidos estão listados na página da SBPT  (http://
www.sbpt.org.br/?op=paginas&tipo=pagina&secao=23&pa
gina=75); 

enviar cópia do comprovante de conclusão autenti-
cado OU  

exercício profissional (mínimo de 8 anos) E  compro-
vação de pelo menos 100 créditos nos últimos 5 anos (ta-
bela em anexo); encaminhar declaração de serviço médico 
que confirme o exercício profissional na área ou carta de 
dois colegas médicos descrevendo a atividade profissional 
em pneumologia do postulante e encaminhar no currículum 
vitae com cópia simples dos certificados ou comprovantes 
dos cursos. 

3. Ficha de inscrição.
4. Currículum vitae resumido, informando as ativida-

des realizadas nos últimos 5 anos e cópia simples dos docu-
mentos de comprovação dos itens, conforme o sistema de 
pontuação estabelecido pela Associação Médica Brasileira – 
AMB, conforme tabela de análise curricular que acompanha 
esse edital.

DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

Para a efetivação da inscrição, os candidatos deve-
rão:

1. Pagar o valor da inscrição, conforme segue:
Sócios quite SBPT: R$ 500,00
Sócios quite AMB: R$ 500,00
Não-sócios: R$ 710,00
2. Enviar ficha de inscrição preenchida e toda a do-

cumentação VIA SEDEX para a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia: SEPS 714/914 - Bloco E - Sala 
222 – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70390-145.

Observações: 
A documentação apresentada não será devolvida aos 

candidatos.
Não haverá devolução do valor pago.
Não serão aceitas inscrições condicionais nem extem-

porâneas.
3. Confirmação de inscrição: Os candidatos receberão 

a confirmação da sua inscrição via e-mail até 15 dias antes 
da realização do exame.

4. Recurso – O Candidato terá até uma semana, após 
a realização do exame, para apresentação de recurso à co-
missão de ensino da SBPT. 

DA COMISSÃO JULGADORA 
DO TÍTULO DE ESPECIALISTA

A Comissão Julgadora do Título de Especialista será 
constituída pelos seguintes membros da SBPT: Dra Ana 
Luisa Godoy Fernandes, Dra Fabiana Stanzani, Dr Fernan-
do Lundgreen, Dr. Jose Roberto de B. Jardim, Dra Jussara 
Fiterman, Dra Maria Alenita Oliveira, Dra Marina Andrade 
Lima, Dr Roberto Stirbulov, Dra Sonia Maria Faresin, Dra 
Verônica Amado. As decisões da Comissão Julgadora têm 
caráter definitivo.

DO EXAME DE SUFICIÊNCIA

O exame de suficiência para obtenção do Título de 
Especialista da SBPT constará de 3 partes: prova escrita, 
prova oral e análise do currículo.

1. A prova escrita constará de questões de múltipla 
escolha, com uma única alternativa correta, a serem res-
pondidas em até 3h30min. A nota da prova corresponderá 
ao percentual de acertos e será atribuída na escala de 0 a 
10. O gabarito da prova será divulgado no site www.sbpt.
org.br em até 24 horas após o término da mesma. O progra-
ma e as referencias bibliográficas recomendadas constam 
do presente edital. Peso 5,0 (cinco vírgula zero)

2. A prova oral. Avaliação das habilidades ao con-
duzir um caso clínico de pneumologia, que será apresenta-
do pela banca examinadora. Será avaliada a discussão dos 
dados clínicos, interpretação de exames complementares, 
diagnósticos diferenciais e conduta terapêutica. Duração de 
10 a 20 minutos. Peso 3,0 (três vírgula zero)

3. A análise do currículo considerará a formação pos-
terior à graduação em medicina, conforme tabela abaixo. 
Peso 2,0 (dois vírgula zero).

DATA DA PROVA: 15/11/2010
HORÁRIO: 8h30 - 12h (prova escrita) e 14h – 18h 
(avaliação prática)
LOCAL: XXXV Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia 2010 – Curitiba (PR)
INSCRIÇÕES: até 15/10/2010

As referências bibliográficas estão disponíveis no site da SBPT – www.sbpt.org.br
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Editais

Divulgação dos resultados: os candidatos serão in-
formados do resultado do concurso através de ofício da 
SBPT em até 30 dias após a realização da prova.

Nota de aprovação: serão aprovados no concurso os 
candidatos que obtiverem, somadas as três partes do con-
curso, nota final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero), 
sem indicação de classificação.

Divulgação dos resultados: os candidatos serão in-
formados do resultado do concurso através de ofício da 
SBPT -VIA CORREIO CONVENCIONAL e divulgação da lista 
dos aprovados no site em até 30 dias após a realização da 
prova.

DOS PROCEDIMENTOS 
DURANTE A PROVA

1. Durante a realização da prova escrita, não será per-
mitido aos candidatos:

a) ausentar-se da sala de prova sem autorização;
b) comunicar-se com outro candidato verbalmente, 

por escrito ou por qualquer outra forma;
c) utilizar equipamento eletrônico de comunicação;
d) consultar livros, impressos ou similares.

2) Os candidatos deverão transcrever as respostas das 
questões em folhas rubricadas cedidas pela Comissão Jul-
gadora, 

3) Concluída a prova escrita, os candidatos deverão 
entregar ao fiscal da sala o caderno de prova e as folhas de 
respostas;

4) A prova oral, obedecerá à ordem de finalização da 
prova escrita, em local contíguo ao da realização da mesma. 
A Comissão Julgadora será responsável pela execução da 
prova oral.

DA VALIDADE DO TÍTULO

Os títulos terão validade por 5(cinco) anos, sendo re-
novável segundo as normas estabelecidas pela Comissão 
Nacional de Acreditação AMB/CFM vide site CNA – http://
www.cna-cap.org.br.

PROGRAMA
1. Asma
2. Tabagismo e Cessação de tabagismo
3. DPOC
4. Circulação pulmonar:Tromboembolismo 
pulmonar e Hipertensão pulmonar
5. Avaliação do risco perioperatório
6. Infecções respiratórias bacterianas 
e virais
7. Infecções respiratórias: tuberculose, 
micoses e outras
8. Doenças ocupacionais e ambientais 
9. Doenças pulmonares intersticiais difusas 
10. Sarcoidose e outras doenças 
granulomatosas
11. Síndromes pulmonares eosinofílicas
12. Vasculites
13. Tosse crônica
14. Doenças pleurais: derrames pleurais 
e pneumotórax 
15. Neoplasias respiratórias: Câncer de 
pulmão e outras
16. Doenças respiratórias do sono
17. Pneumopatias supurativas: 
bronquiectasias e abscesso de pulmão 
18. Fibrose cística 
19. Insuficiência respiratória
20. Avaliação funcional pulmonar
21. Ventilação mecânica
22. Broncoscopia
23. Interpretação dos laudos de 
polissonografia
24. Interpretação de exames de 
imagem torácica
25. Monitorização hemodinâmica.As referências bibliográficas estão disponíveis no site da SBPT – www.sbpt.org.br

Atividades Nº Pontos

Congresso Nacional da Especialidade 20

Congresso da especialidade no exterior 5

Congresso/jornada regional/estadual da 
especialidade

15

Outras jornadas, cursos e simpósios 10

Programa de educação a distância por ciclo 0,5/hora 
(mín.1 e máx.10)

Artigo Publicado em revista médicas 5

Capítulo em livro nacional ou internacional 5

Edição completa de livro nacional ou 
internacional

10

Conferência em evento nacional apoiado pela 
sociedade de especialidade

5

Conferência em evento internacional 5

Conferência em evento regional ou estadual 2

Apresentação de tema livre ou pôster em 
congresso ou jornada da especialidade

2 (máx.10)

Participação em banca examinadora (mestrado, 
doutorado, livre docência concurso, etc.)

5

Mestrado na especialidade 15

Doutorado ou livre docência na especialidade 20

Coordenação de programa de residência médica 5 por ano
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Secretário Geral
Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos - DF
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veronicaamado@uol.com.br
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acmlemos1@gmail.com
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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

Evento Data Local Realização/ Informações

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

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

Hipertensão 15 e 16 de outubro Salvador - BA Sociedade Baiana de 
Pneumologia e Tisiologia

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

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

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

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

agenda 2011
Evento Data Local Realização/ Informações

V Curso Nacional de 
Doenças Intersticiais 18 e 19 de março São Paulo - SP sbpt@sbpt.org.br

PNEUMO SUL 2011 07 a 09 de abril Florianópolis - SC CCM Eventos - (51) 30283878

XII Curso Nacional de Atualização
 em Pneumologia 14 a 16 de abril São Paulo - SP sbpt@sbpt.org.br

TÓRAX 2011 25 a 28 de maio Manaus - AM sbpt@sbpt.org.br

XIII Congresso de Pneumologia e 
Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro 09 a 11 de junho Rio de Janeiro - RJ Método Eventos - (21) 25485141

XII Congresso Mineiro de 
Pneumologia e Cirurgia de Tórax 11 a 13 de agosto Minas Gerais –MG Associação Médica de Minas 

Gerais - MG - (31) 32133197

VIII Congresso Brasileiro de Asma
IV Congresso Brasileiro de DPOC

IV Congresso Brasileiro de Tabagismo
24 a 27 de agosto Porto de Galinhas - PE sbpt@sbpt.org.br

XIV Congresso Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia 12 a 15 de novembro São Paulo - SP Sociedade Paulista de 

Pneumologia e Tisiologia

Evento Data Local Realização/ Informações

ATS 2011 13 a 18 de maio Denver - Colorado/EUA www.thoracic.org

ERS 2011 24 a 28 de setembro Amsterdã/Holanda www.ersnet.org

CHEST 2011 22 a 27 de outubro Honolulu - Hawaii/EUA www.chestnet.org

agenda 2011 Internacional


