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TabagismoEditorial

Jussara Fiterman
Presidente da SBPT e professora da 
Faculdade de Medicina da PUC-RS

Nos consultórios, hospitais, rodas de amigos ou no 
trabalho, seja onde for, não se falava em outra coisa. 
A Gripe A também foi manchete dos principais jornais 
e noticiários, preocupando médicos, tirando o sono 
do governo e alarmando a população.  

O clima de pânico, criado a partir, muitas vezes, 
de informações equivocadas, levou a população aos 
serviços de saúde em busca de atendimento e de es-
clarecimento sobre o assunto.

Durante  esses meses de inverno, 
a Pneumologia do Brasil, e , espe-
cialmente os grupos do sul e sudes-
te, esteve concentrada no enfrenta-
mento da gripe A H1N1

A mídia, envolvida no problema 
da notícia, muitas vezes atrapalhou, 
exagerou, disseminando dúvidas 
nas pessoas. A SBPT esteve também 
na mídia para esclarecer a comuni-
dade e tentar informar com precisão 
a real dimensão do problema.

Considero, entretanto, que nosso maior papel foi 
no atendimento incansável aos pacientes. Pneumolo-

Gripe A: Missão Cumprida
gistas de todo o país, abriram suas agendas, amplia-
ram seus atendimentos em ambulatórios para ficarem 
à disposição da população, orientando, esclarecendo 
dúvidas e manejando os casos suspeitos. Dizer que 
cumprimos a missão, não seria demais, pois parece-
me que foi isto mesmo que aconteceu.

Jovens pneumologistas e renomados professores de 
nossa especialidade estiveram juntos, revezando-se 

em turnos para que fosse pos-
sível atender a grande demanda 
gerada pela epidemia.  Esta foi a 
forma que escolhemos para co-
laborar e isto demonstra o senso 
de responsabilidade que a SBPT, 
ao representar os pneumologis-
tas brasileiros,  tem.para com a 
sociedade. 

Considero que este exemplo de 
maturidade ratifica a importân-
cia da Pneumologia como espe-

cialidade diferenciada e justifica nossos anseios para 
um reconhecimento de sua real dimensão. Estamos 
vivos.

Dizer que 
cumprimos a missão, 

não seria demais, 
pois parece-me que 
foi isto mesmo que 

aconteceu.
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Agora, que alguns estados brasileiros assumiram seu pa-
pel no controle do tabagismo com a instituição de ambientes 
100% livres de cigarro, novas formas de atrair consumidores 
e manter o vício estão sendo veiculadas. O cigarro eletrônico 
foi desenvolvido e é vendi-
do na China desde 2004 e, 
de forma ilegal, em outros 
países incluindo o Brasil. 
È veiculado como terapia 
para parar de fumar por-
que o usuário não tem de 
acender para fumar. Os ci-
garros eletônicos, que são 
chamados de “e-cigarros”, 
são operados por meio de 
baterias recarregáveis que 
contêm cartuchos preen-
chidos com nicotina, dife-
rentes sabores e diversas 
substâncias químicas ain-
da não totalmente conhe-
cidas. Quando operados, os cigarros eletrônicos transformam 
a nicotina e as outras substâncias químicas em vapor que é 
inalado pelo fumante e absorvido nos pulmões. Eles parecem 
cigarros e os usuários aspiram como em um cigarrro de ver-
dade. Como estes produtos não são regulados, a composição 
exata é desconhecida, mas libera nicotina, que é substância 
altamente aditiva. 

O cigarro eletrônico funciona da seguinte maneira:
• O usuário inala através de um bucal
• O fluxo de ar estimula um sensor que liga um pequeno 

aquecedor operado por baterias
• O aquecedor vaporiza o líquido, que contém nicotina e 

outras substâncias contidas no cartucho (e ativa uma luz no 
final do cigarro eletrônico).

• O aquecedor também vaporiza propilenoglicol (fumaça 
teatral), contido no cartucho. 

• O usuário obtém um puff gás aquecido, que se parece 
muito com a fumaça do cigarro

• Quando exalado, ocorre uma nuvem de propilenoglicol, 
que se parece com fumaça que logo se dissipa

• Não contém produtos 
do tabaco, até a nicotina é 
sintética.

A Divisão de Análises Far-
macêuticas do FDA, agência 
americana que regula me-
dicamentos e alimentos, 
analisou os ingredientes em 
pequena amostra de duas 
marcas líderes de mercado 
e detectou que uma amos-
tra continha dietilenoglicol, 
um produto químico utili-
zado como anticongelante, 
que é tóxico para humanos, 
e em várias outras amostras 
a análise detectou carcino-

gênicos como as nitrosaminas. Portanto, os testes indicaram 
que os produtos contém níveis detectáveis de carcinogênicos 
e outros produtos tóxicos com potencial para causar danos 
ao ser humano.

Devido a suas características, existe a preocupação que este 
produto aumente a dependência à nicotina e o uso do tabaco 
entre jovens. Estão disponíveis para compra em sites de in-
ternet e são oferecidos em diversos sabores como chocolate e 
menta, apelos direcionados para o público jovem. Além disso, 
são vendidos sem nenhuma mensagem sobre os riscos para 
a saúde.

O FDA e a OMS alertam que o cigarro eletrônico contém 
agentes cancerígenos e que não há nenhuma evidência que 
eles ajudam a cessação do tabagismo. A ANVISA reforçou es-
tas recomendações e proibiu o comércio e venda dos cigarros 
eletrônicos no Brasil no final de agosto.

NÃO SE ENGANE, CIGARRO ELETRÔNICO É TÓXICO

Cigarro eletrônico
•• Cartuchos contCartuchos contéém nicotina, diferentes m nicotina, diferentes 

sabores ( menta, chocolate)sabores ( menta, chocolate)

•• DisponDisponííveis veis onlineonline e em diversas e em diversas ááreas reas 
de comprasde compras

•• Não tem mensagens sobre os riscos Não tem mensagens sobre os riscos 
para sapara saúúdede

•• Instrumento para aumentar a Instrumento para aumentar a 
dependência da nicotina e uso de dependência da nicotina e uso de 
tabaco em jovenstabaco em jovens

•• FDA analisou pequena amostra de duas FDA analisou pequena amostra de duas 
marcasmarcas

•• ContContéém carcinogênicos (m carcinogênicos (nitrosaminasnitrosaminas) ) 
e que quíímicos tmicos tóóxicos (xicos (dietilenoglicoldietilenoglicol

FDA FDA andand PublicPublic HealthHealth ExpertsExperts warnwarn aboutabout ee--cigarettescigarettes
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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 inadequada-
mente controlados com corticosteróides inalatórios. Posologia: uma a 3 injeções de 75-375 mg s.c. a cada duas ou quatro semanas de acordo com o peso corpóreo e nível sérico basal de IgE. Contraindicações: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente 
do produto. Precauções/advertências: não é indicado para o tratamento de exacerbações da asma aguda, broncoespasmo agudo ou status asmaticus; não se deve interromper o uso de corticosteróides de forma abrupta. Deve-se ter precaução no uso em pacientes com insuficiência 
renal ou hepática, pacientes com doenças autoimunes e condições mediadas por imuno-complexos. pacientes com alto risco de infecções parasitárias. Pacientes com diabetes mellitus, síndrome de malabsorção a glicose-galactose, intolerância a frutose ou deficiência sacarose-
isomaltose devem ser advertidos de que uma dose de XOLAIR de 150 mg contém 108 mg de sacarose. Podem ocorrer reações alérgicas local ou sistêmica, incluindo anafilaxia ou doença do soro. Precaução na gravidez e lactação. Reações adversas: as reações adversas graves/
raras incluem: angioedema, reações anafiláticas e outras condições alérgicas, broncoespasmo . Efeitos adversos graves adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: angeíte granulomatosa alérgica, trombocitopenia idiopática grave, doença do soro. As 
reações adversas mais comuns são: dor no local da injeção, edema, eritema, prurido e cefaléia. Os efeitos adversos incomuns são: tontura, sonolência, parestesia, síncope, hipotensão postural, avermelhamento, faringite, tosse, náusea, diarreia, sinais e sintomas de dispepsia, 
urticária, rash, fotosensibilidade, aumento de peso, fadiga, braços inchados, sintomas de gripe. Os efeitos adversos raros são: infecções parasitárias, laringoedema. Outros efeitos adversos adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: alopecia, artralgia, 
mialgia e inchaço das articulações. Antes de prescrever consulte a bula completa do produto. “Atenção diabéticos: contém açúcar.” Reg. MS. 1.0068.0983. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. Informações completas para prescrição disponíveis 
mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis.
Referências Bibliográficas: 1. Humbert M, Beasley R, Ayres J et al. Benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 2005, 60: 
309-16.
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TabagismoTabagismo

Estaduais comemoram Dia Nacional de Combate ao Fumo
 29 de agosto

No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde, sob a coordenação do Núcleo de Prevenção/GEC, esteve no Pátio Brasil 
Shopping no sábado, 29 de agosto, desenvolvendo o tema desse ano: "Quem não fuma não é obrigado a fumar". 
Constaram da programação shows, massoterapia, alongamentos, ergometria, pilates e rapel. Concomitantemente, 
parceiros no evento viabilizaram aferição de pressão arterial, pico de fluxo aéreo pulmonar, teste de Fargerström e 
monoxímetro, além de ações educativas e minipalestras informando os malefícios do tabaco à população.

Núcleo de Prevenção/SES-DF

Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, 
a Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo (SPES) e a 
Secretaria de Estado da Saúde realizaram, em 30 de agos-
to, uma caminhada antitabagismo em Vitória. O objetivo 
da iniciativa foi mobilizar e conscientizar a população so-
bre os malefícios do tabaco. A concentração para o evento 
foi às 8h, na Praça dos Namorados, com a distribuição 
de camisetas e realização de exercícios de alongamento 
seguidos de caminhada até a praia de Camburi, em frente 

Mobilização no Dia Nacional de Combate ao Fumo – Vitória, ES
ao clube dos oficiais.

No local foram realizados medição do monóxido de 
carbono expirado dos fumantes, avaliação de grau de de-
pendência e verificação de pressão arterial. Além disso, 
foram distribuídos panfletos educativos com importantes 
orientações sobre a dependência à nicotina. O momento 
foi de descontração, com um lanche saudável e sorteio 
de brindes. Cerca de 150 pessoas participaram da cami-
nhada.

Em Goiânia, a quarta edição do evento que já virou tradição na cidade, “Lar-
gue o Cigarro Correndo”, aconteceu em 30 de agosto, com a largada às 8h, na 
Alameda Ricardo Paranhos. O evento faz parte da luta contra o fumo, que mata 
milhares de pessoas por ano em todo o mundo. Nada melhor para combater esse 
mal do que praticar esporte.

Foram duas provas: uma de 4km e outra de 8km, que contaram com cerca de 
800 atletas. A entrega de kits em 29 de agosto aconteceu das 11h às 19h na 
loja da Suply Nutrition, localizada na Alameda Ricardo Paranhos nº 140, galeria 
Caribe Center.

4ª Edição do Largue o Cigarro Correndo – Goiânia, GO

Quem não fuma não é obrigado a fumar – Brasília, DF

Também em 29 de agosto, aconteceu 
em Fortaleza, CE, a I Corrida Contra 
o Fumo. O evento divulgou informa-
ções sobre o tabaco e também serviu 
como ponto de orientação aos interes-
sados em parar de fumar. A Sociedade 
Cearense de Pneumologia e Tisiologia 
apoiou o evento, que contou com uma 
corrida de cinco quilômetros.

I Corrida Contra o 
Fumo – Fortaleza, CE

51 anos, fumante há 35, já conseguiu parar por 
dois períodos - aos 24 anos, durante um ano, e em 
2006, quando admite ter reduzido seu estresse.

Socorro Machado, a quarta integrante desta 
equipe, também começou a fumar ainda jovem, em 
1976, ano em que prestou o vestibular. Já conse-
guiu ficar sem o tabaco por alguns períodos inter-
calados e não fuma quando está gripada. 

A recente aprovação da lei antifumo no Rio de Ja-
neiro, no entanto, é um dos poucos temas que pro-
voca divergências entre eles. Eduardo acredita que 
a única solução seria o fechamento das fábricas de 
cigarro. “Enquanto isso não acontecer, o resultado 
será sempre limitado. No Brasil, principalmente no 
Rio, as leis ‘pegam’ ou ‘não pegam”, afirma.

O que todos da agência concordam é que há que 
ter respeito entre fumantes e não fumantes, e isso 
é lei na agência.

“Acho que as pessoas são adultas para buscar uma 
convivência pacífica. Há outros hábitos importan-
tes para serem revistos, como as bebidas alcoólicas. 
Quem bebe, também pode morrer e matar muita 
gente”, acrescenta João Bosco.

Profissionais bem sucedidos e pessoas esclareci-
das, eles têm outro consenso. Sabem que o taba-
gismo faz muito mal à saúde, afetando fumantes e 
não fumantes. Portanto, é fundamental lutar contra 
a dependência e trabalhar para esclarecer a opinião 
pública sobre tais malefícios.

Preocupados com a prevalência do tabagismo 
na população brasileira, a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e a agência cario-
ca Fast Forward Comunicação lançam uma cam-
panha pra lá de original. Personagens célebres de 
cartoons, como Popeye ou o Pererê, de Ziraldo, 
puxam a orelha dos fumantes a fim de reduzir o 
ainda grande número de fumantes no país. 

“O projeto se diferencia dos costumeiros avisos 
de cigarro, que usam imagens dramáticas. Preferi-
mos usar uma arma típica do brasileiro, principal-
mente do carioca: o bom-humor, a descontração. É 
uma campanha que foge da paisagem”, conta um 
dos idealizadores, João Bosco, 55 anos.

A campanha foi uma iniciativa sua, o único só-
cio não fumante da agência, que surpreso recebeu 
o apoio dos outros três, que pensam na saúde e 
bem-estar não apenas nos adultos já tabagistas, 
mas nos jovens, que são potenciais fumantes. 

“Apoiamos por ser uma ótima ideia e porque sa-
bemos que o vício do cigarro é realmente horrível. 
Sou pai e detestaria ver a minha filha fumando. 
Trabalhamos com cartoons pensando nesse públi-
co, porque é algo que mexe com a garotada”, afir-
ma Eduardo Forbes, 43 anos, outro integrante da 
agência.

Eduardo fuma desde os 14 anos. Começou acen-
dendo o cigarro para a mãe e influenciado por 
amigos do colégio e também pela publicidade da 
indústria tabagista, mas acredita que “está na hora 
de trabalhar na direção contrária”. Alicia Osborne, 

De esquerda para a direita, Eduardo Forbes, Alícia Osborne, 
João Bosco Franco e Socorro Machado

Fumantes produzem 
campanha para a SBPT 

contra o tabagismo
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NotasNotas

DIRETRIzES AMB/ANS/SBPT
Desde 2000, a AMB coordena o projeto Diretrizes 

com o intuito de normatizar condutas médicas de to-
das as especialidades. Essas diretrizes são desenvolvi-
das em conjunto, geralmente com uma sociedade co-
ordenadora escrevendo e as demais sociedades envol-
vidas naquele tópico opinando. Há uma uniformização 
da execução, sempre sob forma de perguntas diretas, 
respondidas com os melhores níveis de evidência cien-
tífica disponíveis.

Quando prontas, todas as demais sociedades são cha-
madas a opinar sobre o texto, antes da publicação.

E qual a finalidade dessas diretrizes? Servir de refe-
rência para a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
determinar condutas e traçar normas tanto para o SUS 
quanto para planos de saúde, bem como o Conselho 
Federal de Medicina no que for pertinente.

A SBPT está em total sintonia com este projeto, exe-
cutando os temas que têm sido solicitados. Já foram 

SBPT apresenta novo portal: acesse!
Ao acessar o nosso portal você terá 

acesso a um grande arquivo de infor-
mação científica, de vida profissional e 
um canal aberto de comunicação com 
as diretorias da SBPT, das estaduais e 
das comissões e departamentos.

O portal da nossa sociedade vem so-
frendo alterações na forma de apresen-
tação do seu  conteúdo, que se encon-
tra organizado com maior facilidade de 
acesso.

O Centro de Educação Continuada 
apresenta toda a nossa produção reali-
zada nos Cursos Nacionais a partir do 
ano de 2007, o Congresso Nacional de 
2008 e o Congresso de Asma DPOC e 
Tabagismo de 2007,  o Encontro Nacio-
nal de Tuberculose de 2008, em forma 
de vídeo ou apresentação tipo “Power-
Point”, ou ainda em formato “pdf”. 

Mensalmente, um caso clínico das 
diversas comissões é apresentado de 
forma estruturada, permitindo seguir o desen-
volvimento das etapas até a confirmação diag-
nóstica. 

Tabelas e programas úteis para o exercício da 
nossa profissão e a relação das instituições par-
ceiras da SBPT em nova iniciativa: a “ Escola da 
SBPT” . 

Um Centro de Defesa Profissional foi acres-
centado com informações que facilitam o nosso 

manejo diário do consultório. 
O Blog do Pneumologista foi criado para que 

possamos expor os nossos questionamentos, su-
gestões e partilhar as experiências que tiveram 
êxitos.   

Na seção Notícias da SBPT você poderá seguir 
o trabalho da nossa comunicação levando à mí-
dia dados sobre o trabalho do Pneumologista, e 
seguir notícias importantes vinculadas ao nosso 
trabalho.

elaboradas, por exemplo: pneumonias comunitárias na 
infância, tratamento da asma pediátrica na emergên-
cia e manutenção, bronquiolite aguda, fibrose cística, 
entre outras.

Em andamento: tuberculose, tromboembolismo, 
DPOC, câncer de pulmão, broncodisplasia do recém-
nato prematuro, hipertensão pulmonar.

Qual a diferença dessas diretrizes para as publicadas 
pela SBPT? O formato, que nas diretrizes AMB são per-
guntas diretas respondidas objetivamente; e o conteú-
do, que pode englobar apenas parte do tema proposto 
e de maneira mais superficial.

Imaginamos que no futuro não mais será necessária 
a execução de dois documentos distintos. Entretanto, 
até agora é assim que temos trabalhado.

Como acessar essas diretrizes? www.amb.org.br; cli-
car em cidadania; escolher projeto diretrizes e selecio-
nar o tema de interesse. 
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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.

NOTÍCIAS DA DIRETORIA DE ENSINO
Titulo de Especialista – Categoria ESPECIAL

Foi aprovada na última reunião do Conselho Científico da Associação Médica Brasileira de 27 de agosto de 
2009, autorização para as Sociedades Médicas realizarem no primeiro semestre de 2010 exames para conces-
são de Título de Especialista na Categoria Especial.

A Diretoria da SBPT programou a realização do Exame de Categoria Especial para ser realizado no próximo 
Curso de Atualização, de 15 a 17 de abril de 2010, no Rio de Janeiro.

Esse exame é especificamente dirigido aos médicos formados há mais de 15 anos, que praticam a especia-
lidade.

Não existe diferença quanto ao conteúdo programático a ser exigida do candidato, a única diferença é que 
é realizado em data separada daquele realizado para os recém–formados.
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Asma Asma

É inverno, noite fria de 19 de junho. Estamos numa Uni-
dade de Urgência do nosso município, são 21h30. A Unidade 
está cheia de pacientes; muitos tossem e mostram evidente 
desconforto para respirar. Alguns são adultos, mas a maioria 
são crianças, de todas as idades. As menores aconchegam-se, 
embrulhadas em cobertores, no colo de suas mães, que es-
tão com fisionomia aflita e cansada. Depois de uma jornada 
cansativa de trabalho, estes acompanhantes e pacientes ainda 
passarão algumas horas no atendimento do pronto-socorro, 
até que possam voltar para suas casas e dormir, pelo menos um 
pouco mais aliviados, hoje. Amanhã? Não sei ... vai depender 
do tempo... “Quem sabe o tempo melhora um pouco”?

A asma é uma doença crônica que se manifesta por crises 
de tosse seca, falta de ar, com piora noturna e pela manhã. 
Depende da genética da pessoa e do contato com poeira, mofo, 
fumaça de cigarros e cheiros fortes que provocam a inflamação 
dos brônquios (tubos que levam o ar para dentro dos pulmões 
quando respiramos).

No município de Goiânia temos cerca de 210.000 portadores 
de asma, mas muitos não sabem o nome da sua doença e que 
ela tem tratamento e controle.

O tratamento da asma não pode ser realizado somente nas 
urgências e emergências dos prontos-socorros, durante as cri-
ses. O atendimento no pronto-socorro serve apenas para ali-
viar as crises, mas se não for feito o tratamento ambulatorial, 
nas Unidades de Atenção Básica de Saúde, estas crises vão se 
tornando cada vez mais fortes e frequentes, trazendo risco de 
vida ao paciente.

Com o objetivo de garantir atendimento integral aos pa-
cientes portadores de asma na rede pública de saúde munici-
pal, surgiu o Programa de Prevenção e Controle da Asma em 
Goiânia, denominado “Catavento”. O programa, que hoje já é 
considerado um dos cinco melhores do nosso país, se baseia 
no cuidado com os asmáticos em todos os níveis de atenção, 
com fornecimento de medicação gratuita e eficaz, treinamento 
das equipes multiprofissionais (médicos, enfermeiros, farma-
cêuticos e Agentes Comunitários da Saúde) e estruturação da 
rede com especialistas, para atendimento dos casos de maior 
gravidade.

Carta Aberta ao Agente Comunitário da Saúde do
Município de Goiânia

Estes pacientes, sofredores das madrugadas frias de inverno, 
muitas vezes não sabem o nome da sua doença e a chamam 
por vários nomes como: bronquite alérgica, bronquite asmáti-
ca ou gripe alérgica. Nunca se  referem ao nome certo: asma. 
Desta forma, não buscam o tratamento correto, julgando que 
são portadores de uma doença sem alívio, que só cabe a eles 
se conformar em procurar o pronto-socorro quando estiverem 
“piores”. Então cabe a nós, profissionais das equipes de saúde, 
trabalhar arduamente na procura e captação destes pacientes. 
Devemos levar até eles a informação de que após a alta da 
emergência, deverão procurar a UABS ou UABSF mais próxi-
ma de sua residência, para entrar no Programa de Controle da 
Asma de Goiânia “Catavento”, para dar continuidade ao trata-
mento na rede ambulatorial.

Portanto, caro Agente Comunitário da Saúde, procure na sua 
região os pacientes com queixas de crises de tosse, falta de ar 
e chiado no peito, e que muitas vezes necessitam de atendi-
mento de urgência, e os encaminhe ao médico da sua equipe 
que fará o diagnóstico e tratamento, e os encaminharão, se 
necessário, aos médicos especialistas da rede. 

Veja também o quanto você ainda pode ajudar, orientando 
os pacientes na limpeza correta da suas casas e afastando os 
agentes que desencadeiam as crises, conforme o folheto de 
Higiene Ambiental que nós colocamos dentro da sua pasta. O 
mesmo faz parte do seu material de trabalho. 

Uma vida melhor para os pacientes portadores de asma de 
Goiânia já é possível. Não depende de “esperar o tempo me-
lhorar”. Já temos muitos recursos disponíveis, mas depende de 
nós, Profissionais da Saúde, levar aos nossos pacientes estes 
recursos. 

Junte-se a nós. Vista esta camisa. Você também faz parte da 
nossa equipe de: “Catadores de Vento”.

Bom Trabalho!!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIVISÃO DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

Dia Nacional de Controle da Asma em Goiânia

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), aproximadamente 150 milhões de pessoas em 
todo o mundo sofrem com a asma. Deste total, 60% 
são crianças. Neste ranking, o Brasil ocupa o 8º lugar 
em número de asmáticos, responsáveis por cerca de 
2,2 milhões de visitas ao pediatra por ano, que têm 
na doença a principal causa de absenteísmo escolar e 
hospitalização infantil.

“O que boa parte da população ainda desconhece é 
que somente o tratamento continuado preventivo pode 
evitar e até mesmo reduzir consideravelmente as crises 
de asma, acarretando a diminuição de idas ao pronto 
socorro, hospitalizações e mortes decorrentes”, alerta 
a dra. Jussara Fiterman, presidente da Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia e Tisiologia. 

Um estudo feito no Campus Aproximado da PUC-
RS, em Porto Alegre, publicado em 2005 no Jornal 
Brasileiro de Pneumologia, mostra que entre os 174 
pacientes de 2 a 14 anos com crise asmática interna-
dos naquela instituição, em um período de um mês, 
98,5% não utilizava qualquer tratamento preventivo 
para asma. Para piorar, 1,5% fazia uso de drogas não 
preconizadas pelos consensos de manejo da doença. 

“Tão importante quanto saber que se tem asma é 
procurar um médico especialista no assunto e seguir 
corretamente suas orientações, mesmo após o desapa-
recimento dos sintomas”, explica a dra. Jussara. 

A falta de informação da população e a desconti-
nuidade do tratamento, frequentemente observada em 
pacientes em crise, é uma das principais preocupações 
dos médicos pneumologistas, especialistas no trata-
mento da asma e de outras doenças respiratórias. 

Segundo consta na literatura médica europeia e ame-
ricana, apenas de 60% a 70% dos portadores da asma 
tomam corretamente os remédios prescritos. Muitas 
vezes, o paciente segue o tratamento de forma ade-
quada apenas nos dois primeiros meses, período que 
sente alívio das crises e o interrompe.  

“Logo que o individuo começa a medicação, como 
é o caso dos medicamentos em aerossóis, a popular 
bombinha, sente melhora e acredita que pode inter-
romper a terapêutica. Esse é um equívoco que precisa 
ser amplamente divulgado. O cumprimento da prescri-
ção médica restabelece a vida normal destes pacientes, 
sem nenhum tipo de restrição social, como por exem-
plo, prática de atividade física”, reforça o dr. Paulo 
Augusto Moreira Camargos, presidente da Comissão 
de Asma da SBPT, que destaca ainda que o receio dos 
leigos em usar as bombinhas não tem nenhum funda-

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
alerta para a falta de informação da população sobre a asma

A doença é a terceira causa de morte em crianças e adultos jovens no Brasil e 
atinge 25% da população

mento científico. 
O pneumologista explica que, aos portadores de 

asma persistente leve, a recomendação é utilizar iso-
ladamente medicamentos anti-asmáticos, como por 
exemplo, os corticóides inalatórios. Em casos de asma 
moderada a grave pode-se aumentar a dosagem destas 
medicações ou associar com outros tipos, entre eles os 
broncodilatadores de ação prolongada. Vale ressaltar 
que o tratamento da asma já está consolidado e é ho-
mogêneo em todo o mundo. 

A asma no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 2.200 
óbitos por ano, ou 6 por dia, 70% durante a hospita-
lização por asma. É a quarta causa de hospitalizações, 
responsáveis pelo terceiro maior gasto do SUS com 
cerca de 250.000 hospitalizações por ano, ou 2,3% 
do total, sendo a terceira causa de internações entre 
crianças e adultos jovens.

As cidades que registram o maior número de pacien-
tes asmáticos são Porto Alegre, Recife e Salvador, com 
cerca de 25% de casos entre os adolescentes de cada 
um desses municípios. 

Esse número demonstra, segundo o dr. Paulo, a im-
portância da asma como um problema de saúde pública 
no Brasil, que exige medidas urgentes e adequadas das 
autoridades federais, estaduais e municipais de saúde. 

“O fato de termos um grupo extenso de asmáticos 
está mais relacionado ao padrão de vida ocidentalizado 
que vivemos em nosso país. A China, por exemplo, é 
considerado um país modelo de baixa prevalência, com 
apenas 5% de portadores de asma, e um dos fatores 
para essa menor ocorrência pode ser o modo de viver 
oriental”, finaliza.
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distribuição modal das faixas etárias 
da população brasileira, maior entre 
os de idade situada entre os 20 e 50 
anos.

A necessidade de se tomar medi-
das para reforçar o atendimento em 
unidades de terapia intensiva é so-
lidificada com a constatação de que 
os casos mais graves cursam com 
o estabelecimento de quadros de 
pneumonia viral grave. Há relatos de 
que, em algumas cidades de países do hemisfério sul, 15% dos 
pacientes hospitalizados demandaram tais serviços.

Os grupos tidos como mais suscetíveis ao desenvolvimento 
das formas graves da doença são os de gestantes, portadores 
de doenças respiratórias (notadamente asma), doenças cardio-
vasculares, formas avançadas de obesidade, diabetes e imunos-
suprimidos. Nesse grupo não se incluem os portadores de HIV/
AIDS que recebem medicação antiretroviral.

A OMS prevê que o impacto da doença nos países em menor 
estágio de desenvolvimento tende a ser devastador, levando-se 
em consideração as más condições em que vivem boa parte 
de seus habitantes. Inclui-se aí, os graves problemas de saúde 
pública como por exemplo o acesso ao atendimento em uni-
dades de saúde.

Conclui-se, ao ler o citado documento, que o Brasil deverá 
despender um enorme esforço para conter o problema, come-
çando por rever estratégias adotadas nesse primeiro momento 
da pandemia. Como sobejamente demonstrado pela história da 
pneumologia brasileira, a SBPT não se furtará a seu papel.

Ricardo Luiz de Melo Martins
Membro da Comissão de Infecções da SBPT
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A medicina não é, nunca foi e provavelmente nunca 
será uma ciência exata. Isso significa que controvérsias e 
polêmicas sempre fizeram parte do dia-a-dia dos médi-
cos. Existem os mais eloquentes, os mais convincentes, os 
mais sedutores, enfim, humanos como somos, não distan-
ciamos o nosso profissionalismo da nossa personalidade. 
O que estamos vendo frente a esta epidemia são posi-
cionamentos controversos e polêmicos que muito mais 
assustam do que ajudam a população. E assim, à medida 
que polemizamos na imprensa leiga, geramos um clima 
de desconfiança e intranquilidade. Os nossos pacientes já 
estão acostumados com opiniões divergentes, tanto que 
em grandes decisões terapêuticas, aqueles que podem, 
costumam ouvir duas ou até três opiniões para decidir 
sobre qual o melhor tratamento que deverá se submeter. 
Para uniformizar essas condutas de diagnóstico e trata-
mento utilizamos hoje a medicina baseada em evidência. 
Considerando que a epidemia de gripe A H1N1 é uma 
situação nova, ainda não existem publicações científicas 
suficientes que possam definir a melhor conduta. Daí re-
sulta toda a polêmica que temos acompanhado diaria-
mente na imprensa sobre como prevenir, quando utilizar 
o oseltamivir, se o governo se preparou adequadamente, 
etc... Tudo o que sabemos sobre gripe são resultados dos 
estudos científicos produzidos a partir da influenza sa-
zonal e dos resultados relatados pelos países que come-
çaram a enfrentar a epidemia antes que ela chegasse ao 
Brasil. Discursos ou posicionamentos fervorosos para um 
ou outro lado são embalados muitas vezes apenas pela 
emoção, já que em diversos aspectos as evidências cien-
tíficas são pouco contundentes. O que hoje assistimos em 
tempo real pela mídia já ocorreu em outras epidemias e 
os artigos recentes publicados no New England Journal 
of Medicine, a partir da experiência mexicana, mostram 
que o predomínio dos casos graves e mortes foram em 
jovens, obesos e gestantes. Na gripe espanhola não estava 
disponível nenhuma medicação que pudesse ser utilizada 
e todos sabemos das limitações da medicina em 1918 
e1919. Um enorme progresso médico ocorreu nestes 90 
anos, mas a suspeita de que estejamos frente à quarta ge-
ração do vírus H1N1 que estaria circulando desde aquela 
época faz com que nos sintamos com a mesma impo-
tência que nossos colegas deveriam ter sentido quando 
enfrentaram uma mortalidade de 598 / 100 000 pessoas-
ano. Foi esta a percepção que tivemos ao enfrentar estes 
meses de julho e agosto no Rio Grande do Sul quando 
víamos as emergências e UTIs cheias de pacientes, jovens 
em sua maioria, com síndrome gripal e pneumonia viral. 
Alguns evoluiram mal, necessitando de ventilação mecâ-
nica, com altas frações inspiradas de oxigênio, PEEP alto 
e muitas vezes ventilação de difícil manejo. Estávamos 
frente a uma situação bem diferente do que víamos em 
outros anos, em que a Influenza sazonal colocava prefe-

A epidemia e suas dúvidas
rentemente indivíduos com mais 
de 60 anos e com comorbidades 
nesta estimativa de complicações 
e óbitos, muito embora sem uma 
comprovação laboratorial.

As deficiências do nosso siste-
ma de saúde, ainda mais sobre-
carregado nos meses de inverno 
na região sul, já são amplamente 
conhecidas e por várias vezes fo-
ram divulgadas em anos anteriores. 
A falta de seriedade na dispensação e venda de medi-
camentos é histórica no nosso país, onde qualquer um 
compra qualquer medicamento sem receita médica. Estes 
dois fatores associados pioram ainda mais este momento 
de epidemia. A polêmica em relação ao uso do oseltamivir 
tem polarizado a discussão. O seu uso mais amplo para 
toda a síndrome gripal esbarra no risco do desenvolvi-
mento da resistência defendido por uns, com base nos 
estudos de influenza sazonal. Outra posição defendida é 
que o uso mais amplo desta medicação reduziria a circula-
ção do vírus, reduzindo as hospitalizações e mortalidade, 
fundamentada também nos estudos de influenza sazonal. 
O protocolo do Ministério da Saúde, embora tenha sido 
ampliado na sua última edição, não contempla a utiliza-
ção para toda a síndrome gripal e não temos como prever 
a evolução clínica. Se o medicamento estivesse disponível 
nas farmácias talvez nos sentíssemos “mais seguros” e 
passaríamos esta “segurança” aos nossos pacientes. Mas 
será que não cometeríamos abusos em seu uso como 
consequência do medo? Será que conseguiríamos fazer 
um diagnóstico diferencial adequado com as limitações 
que todos enfrentamos para identificar os agentes da 
pneumonia viral e bacteriana? Precisamos considerar que 
muitos colegas, especialmente de outras especialidades, 
não estão suficientemente treinados para este manejo. Os 
gestores de saúde obviamente se preocupam com os re-
cursos e estoques que são finitos. Nós que presenciamos 
as mortes de indivíduos jovens e previamente sadios, 
queremos evitar que mais mortes ocorram e a tendência 
seria utilizar oseltamivir para toda a síndrome gripal. En-
fim, esta discussão parece continuar. Esperamos que com 
a mudança da estação ocorra uma redução no número de 
casos de influenza H1N1, bem como dos casos graves. 
Aguardaremos também pela vacinação e, enquanto isso, 
esperamos que esta epidemia proporcione uma melho-
ra no nosso sistema de atendimento, traga uma melhor 
qualificação aos nossos laboratórios para que as infecções 
virais deixem de ser apenas hipóteses e passem a fazer 
parte das estatísticas brasileiras.

Paulo José Zimermann Teixeira
Coordenador da CIRM

Gripe A Gripe A

Em 28 de agosto de 2009, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) emitiu um relatório em sua página eletrônica traçando 
um cenário a ser encontrado nos próximos meses no que diz 
respeito ao enfrentamento da pandemia de Gripe A H1N1, a 
partir do monitoramento de experiências vividas por diferen-
tes países. Esse documento visou a estabelecer uma preparação 
para o que se convencionou chamar de segunda onda.

Todos os países, não só os localizados no hemisfério norte, 
devem se preparar para um aumento do número de casos nos 
próximos meses. No tocante ao hemisfério sul, isso é válido 
principalmente para os países de clima temperado.

Evidências mostram que o vírus influeza H1N1 deverá con-
tinuar hegemônico como agente etiológico dos quadros de 
gripe, embora não haja sinais de mutações para formas mais 
virulentas ou letais. Assim, pode-se prever que a maioria dos 
pacientes apresentará a forma moderada da doença. Entretan-
to, um percentual significativo de pessoas no mundo perma-
nece suscetível à infecção, condição que pode fazer com que a 
segunda onda da pandemia apresente um número ainda maior 
de indivíduos em estado grave. Diante desse cenário, a OMS 
prevê que haja uma maior necessidade de atendimentos em 
unidades de terapia intensiva.

A OMS identificou uma pequena fração de pessoas que de-
senvolveram resistência ao Oseltamivir, não havendo indicação 
da existência de transmissão de vírus resistentes ao fármaco 
entre humanos até o momento.

Segundo a OMS, o grupo mais afetado pela doença é o de jo-
vens, diferentemente do encontrado na gripe sazonal, em que 
são acometidos os grupos de idosos. Tal também é verdade 
no que diz respeito às formas graves da doença, inclusive as 
que migram para o óbito. São raras as mortes de idosos. Epi-
demiologistas brasileiros têm contestado tal afirmativa no que 
tange ao Brasil, chamando atenção para as características da 

As lições obtidas a partir do enfrentamento da pandemia de gripe A H1N1, 
segundo a Organização Mundial da Saúde
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EventosGripe A

Com a participação de especialistas de várias partes 
do País, a Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo 
(SPES) realizou, nos dias 7 e 8 de agosto, na Pousada 
Pedra Azul, em Domingos Martins, a terceira edição da 
Jornada de Pneumologia do Espírito Santo. O evento 
teve como objetivo fomentar a discussão sobre as no-
vas opções de tratamento das principais doenças pul-
monares e infecções respiratórias. Devido à proporção 
que a Gripe A tomou, a doença foi tema de uma mesa 
especial de discussão. 

Segundo o presidente da SPES, Carlos Alberto Gomes 
dos Santos, embora tenha sido um debate incluído na 
programação com o evento em realização, o assunto 
rendeu um excelente debate e teve a participação de 
profissionais atuantes em importantes hospitais do 
Brasil. “A nova gripe é hoje uma pandemia, tomou 
proporções alarmantes e diz respeito à nossa área de 
estudo da pneumologia. O tema foi colocado em vo-
tação no evento e acatado por todos os presentes”, 
afirma. 

No debate, especialistas de outros estados passaram 
um pouco da experiência com casos da nova gripe, em 
especial, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Pau-
lo e no Rio de Janeiro, que têm apresentado crescente 
número de ocorrências. 

Além do debate sobre a Gripe A, a programação do 
evento contou com quatro módulos, abordando as se-
guintes temáticas: Asma; Infecções Respiratórias (como 
pneumonia e tuberculose), abordando as Mudanças nas 
Diretrizes da Pneumonia Adquirida na Comunidade e 
Pneumonias Atípicas na Infância; Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC) e Tabagismo e, ainda, um 

Mais de 100 especialistas debateram a Gripe A 
na III Jornada de Pneumologia do Espírito Santo

módulo dedicado exclusivamente a debater o Câncer de 
Pulmão, doença que tem apresentado crescente inci-
dência entre mulheres nas duas últimas décadas. 

Dentre os nomes de destaque, participaram da dis-
cussão Epaminondas Belo, professor da Universidade 
Gama Filho (RJ); Ana Luisa Godoy Fernandes, diretora 
de Educação e Exercício Profissional da Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT); Marina An-
drade Lima, diretora Cientifica da SBPT e pneumolo-
gista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Irma 
de Godoy, presidente da Comissão de Tabagismo da 
SBPT; e Roberto Stirbulov, chefe clínico na Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

A Jornada reuniu mais de 100 especialistas na área 
médica de todo País e contou também com expressiva 
participação da diretoria nacional da SBPT, com des-
taque para a presença da presidente da SBPT, Jussara 
Fiterman. A organização da jornada impressionou os 
médicos e a diretoria da SPEB ficou satisfeita com o 
resultado. “O evento atendeu às nossas expectativas, 
pois vimos que todos ficaram satisfeitos com os temas, 
os palestrantes e a organização”, ressalta. 

O presidente da SPES, Carlos Alberto Gomes dos San-
tos, ressalta a importância do evento em alertar para as 
novas formas de manifestações das doenças respirató-
rias e as atuais opções de tratamento existentes. “Esse 
encontro é uma forma de os profissionais estarem em 
constante atualização científica, observando novos da-
dos e acompanhando casos importantes para avaliação 
médica, além de permitir reunir a classe profissional 
dos principais centros médicos do País”, conclui.

PRÊMIO DPOC – BRASIL 2009

A doença pulmonar obstrutiva crônica é a quinta cau-
sa de morte no Brasil, além de ser progressivamente 
debilitante e responsável por um alto custo social. Para 
redobrar a atenção que a sua importância e prevalência 
merecem, seja pelas autoridades, seja pela mídia, ou 
pela população em geral, a SBPT e a indústria farma-
cêutica, foi criado o Prêmio DPOC – Brasil 2009, que 
agraciará as três principais iniciativas de centros de 
pesquisa e tratamento na área.

Com este incentivo, a Socieda-
de pretende mapear a realidade 
da DPOC no Brasil, por meio de 
um levantamento dos projetos 
implantados e seu funcionamen-
to, além de estimular o desen-
volvimento de idéias voltadas ao 
diagnóstico, conduta e acompa-
nhamento de pacientes, e ainda, 
reconhecer a importância dos 
profissionais de saúde envolvidos 
com o tratamento.

VII Congresso Brasileiro de ASMA
III Congresso Brasileiro de DPOC

III Congresso Brasileiro de TABAGISMO

Data: 09 a 12 de outubro de 2009
Local: Costão do Santinho

Endereço: Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505, 
Praia do Santinho 

Florianópolis - Santa Catarina
Informações e inscrições: (61) 3245-1030 

sbpt@sbpt.org.br 

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT) promove, de 9 a 12 de outubro de 2009, o VII 
Congresso Brasileiro de Asma, o III Congresso Brasileiro 
de DPOC e o III Congresso Brasileiro de Tabagismo, em 
Florianópolis, Santa Catarina. O local escolhido para sediar 
os eventos que, aliás, são os maiores já realizados no Brasil 
sobre o tema, é o resort Costão do Santinho.

Com a expectativa de receber mil congressistas de todo 
o país, a SBPT formulou um programa científico extenso e 
de alto nível, como foco nas evidências das mais recentes 
pesquisas em pneumologia, os avanços relevantes à prática 
médica e a discussão de aspec-
tos polêmicos da asma, DPOC e 
tabagismo. Tudo isso visando a 
capacitar os profissionais para o 
manejo e cuidado de pacientes 
portadores destas condições. 

“Além de abordar as atua-
lidades das doenças, teremos 
discussões que visam a refor-
çar o papel do pneumologista 
nos aspectos da asma, DPOC e 
tabagismo em relação à saúde 
respiratória, especialmente as 
duas últimas, que podem ser 
evitadas se o indivíduo deixar 
de fumar consciente dos males 
que o mesmo causa. Será ainda 
uma oportunidade de debater, 
de forma crítica, e propor po-
líticas públicas que contribuam 
com esse processo”, comenta dr. 
Emilio Pizzichini, presidente dos Congressos

Entre os convidados internacionais já confirmadas as 
presenças dos drs. Steve Rennard (EUA), David Price (UK), 
Ian Pavord (UK), Huib Kersjtens (Holanda) Nikolas Siafakas 
(Grécia), Daniel Colodenco (Argentina), Agostinho Mar-
ques (Portugal), João Cardoso (Portugal) e Cecilia Pardal 
(Portugal).

Exacerbações da asma e da DPOC, estratégias atuais para 
cessação do tabagismo e asma na infância são algumas 
palestras de destaque na programação. Já os cursos pré-
congresso abrangerão temas de função respiratória, epi-
demiologia e metodologia científica nas doenças respira-
tórias.

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

SBPT discute as três doenças mais prevalentes em pneumologia e os avanços 
atuais na área
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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 - 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).
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Nova diretoria da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica 
tomou posse em 22 de agosto

Congressos Regionais

Aconteceu na Estação Ciência, na cidade de João Pessoa - PB, 
de 3 a 6 de setembro, o XIII Congresso Norte-Nordeste de 
Pneumologia, que contou com aulas de renomados especialistas 
do cenário nacional e com um público estimado em 500 par-
ticipantes. 

Dr. Ronaldo Rangel
Presidente do Congresso Norte-Nordeste

O Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica mais 
uma vez primou pela excelência dos palestrantes locais e na-
cionais, e foi muito bem avaliado pelos congressistas. 

Dra. Valéria Maria Augusto
Presidente da SMPCT

Eventos estaduais da SBPT

Na programação dos eventos da SBPT, foram promovidos PECs nas 
cidades de Vitória, 8 e 9 de maio; Campo Grande, 12 e 13 de junho; 
Belém, 19 de junho; São Luís, 19 e 20 de junho; Recife, 3 e 4 de 
julho; Porto Alegre, 31 de julho e 1º de agosto; Brasília, 7 e 8 de 
agosto; e Fortaleza, 14 e 15 de agosto. O curso de imagem aconte-
ceu nas cidades de Campo Grande-MS, 4 e 6 de julho; e Maceió-AL, 
28 e 29 de agosto. Já o de Função Pulmonar ocorreu em Belém, 28 
e 29 de agosto. Até o final do ano teremos muitos cursos acontecen-
do, fiquem atentos à nossa agenda e atualizem-se!

PEC, Imagem e Função Pulmonar

Aconteceu na cidade de Cuiabá-MT, de 4 a 6 de junho, o VI 
Congresso de Pneumologia do Centro-Oeste e II Jornada de 
Fisioterapia Respiratória do Centro-Oeste. O evento foi mais um 
sucesso de público, pois contou com a presença de 500 partici-
pantes médicos e outros profissionais de saúde.
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Evento Data Local Informações
XII Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado 
do Rio de Janeiro

23 a 26
de setembro

Centro de Convenções 
do CBC/RJ

metodoeventosrio.com.br
(21)2548-5141

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

9 a 12
de outubro

Costão do Santinho 
Florianópolis/SC

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XII Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
19 a 22

de novembro
Centro Fecomércio de 
Eventos, São Paulo/SP

SPPT - 0800171618
sppt@sppt.org.br

Evento Data Local Informações

CHEST 2009 31 de outubro a
5 de novembro San Diego, Califórnia/EUA www.chestnet.org

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

Internacionais

agenda 2009

agenda 2010
Evento Data Local Informações

IV Curso Nacional de Ventilação Mecânica
I Curso Nacional de Sono

18 a 20 de março 
de 2010

Hotel Sonesta, São Paulo 
– SP

SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XI Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
15 a 17 de abril de 

2010
Hotel Guanabara Windsor, 

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

IV Encontro Nacional de Tuberculose
Fórum da Parceria contra a Tuberculose

26 a 29 de maio de 
2010

Hotel Guanabara Windsor, 
Rio de Janeiro – RJ

SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

II Curso de Pneumologia na Graduação
11 e 12 de junho 

de 2010

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul , Porto 

Alegre - RS

SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XXXV Congresso Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia

16 a 20 de 
novembro de 2010

Centro de Convenções 
Embratel, Curitiba – PR

SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

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

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

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

Nacionais

Internacionais


