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Da esq. para dir., Cláudio Suárez Cruzat (pres. XVI Congresso Iberoamericano de Cirurgia Torácica), Antônio 
Luis Segorbe (pres. V Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia), Paulo Henrique Ramos Feitosa (vice-pres. 
SBPT 2008), Veronica Amado (pres. Comissão Científica SBPT 2008), Carlos Alberto Viegas (pres. SBPT 2008), 
Antônio Carlos Lemos (pres. SBPT), Édson de Oliveira Andrade (pres. CFM), Antônio José Pessoa Dórea (pres. 
X Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória), Ricardo Luiz de Melo Martins (pres. Sociedade Brasiliense 
de Doenças Torácicas) e  Mauro Musa Zamboni (pres. VI ALAT – Asociación Latinoamericana Del Tórax).
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Jussara Fiterman
Presidente da SBPT

Editoria l

SBPT 2008 reúne pneumologistas em Brasília

momomomomo

O po

Foto 1, da esq. para dir., os presidentes: 
Carlos Alberto Viegas (SBPT 2008), Édson de Oliveira Andrade (CFM) e 

Antônio Carlos Lemos (SBPT). 
Foto 2 - Auditório lotado para a cerimônia de abertura

Foto 3 - Banda Di Vinil animou a noite com hits atuais e do passado.
Foto 4 - Congressistas marcaram presença no coquetel de abertura
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SBPT2008

Brasília foi sede, no período de 21 a 25 de no-
vembro, do mais importante encontro sobre do-
enças crônicas do aparelho respiratório realizado 
no hemisfério sul: o XXXIV Congresso Brasileiro 

de Pneumologia e Tisiologia. 
Realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o 
evento, que é considerado o quarto maior em nível mun-
dial, reuniu na capital federal as principais autoridades 
em doenças respiratórias do Brasil e do exterior, com o 
objetivo de discutir novidades no tratamento de doenças 
respiratórias que mais incidem na população em geral, 
como asma, pneumonias, doenças relacionadas ao tabaco 
e os distúrbios respiratórios do sono. De acordo com o Dr. 
Carlos Alberto de A. Viegas, presidente do SBPT 2008, os 
distúrbios do sono, aliás, são poucos divulgados e mere-
cem mais atenção. “Se não tratados adequadamente, esse 
distúrbios podem afetar todos os sistemas do organismo. 
Cerca de dois terços da população mundial sofre com al-
gum comprometimento da qualidade do sono”, calcula.
Divido em painéis multidisciplinares, abordando temas 
específicos relacionados às doenças pulmonares e suas 
causas, o Congresso, que foi realizado em conjunto com 
VI ALAT – Asociación Latinoamericana del Tórax, V Con-
gresso Luso-Brasileiro de Pneumologia, XVI Congresso 
Iberoamericano de Cirurgia Torácica e o X Congresso 
Brasileiro de Endoscopia Respiratória, recebeu 2.620 par-
ticipantes, dentre pneumologistas, cirurgiões torácicos, 
alergistas, pediatras, especialistas em clínica médica e em 
medicina da família, além de outros profissionais ligados 
à área da saúde.

Organizado pela SBPT, o Congresso foi prestigiado 
com a presença dos doutores Thomas Alvin (presidente 
do American College of Chest Physicians/ACCP), Jorrit 
Gerritsen (presidente da European Respiratory Society/
ERS), Dean E. Schraufnagel (presidente eleito 2010-2011 
da American Thoracic Society/ATS, Antônio Luis Segor-
be (presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumolo-
gia, e Rogelio Perez-Padilha (presidente da ALAT), além 
de contar com a participação de especialistas renomados 
como os doutores Douglas Bradley e Patricia Rivera.

A cerimônia de abertura foi marcada por momentos 
de reflexão e emoção, com a entrega de placas de ho-
menagens aos doutores Paulo Tavares, Laércio Valença 
e, póstuma, a Vicente Forte, que faleceu em abril deste 
ano. A atuação de Vicente Forte, aliás, foi destacada e 
lembrada pelo presidente da Associação Iberoamericana 
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Categoria Qtde %
Contribuinte 6 0,2
Remido 12 0,5
Profissionais de Saúde Não Médicos 63 2,4
Acadêmico 142 5,4
Residente 162 6,2
Médico Não Sócio SBPT 591 22,6
Efetivo 1644 62,7
Total 2620 100

de Cirurgia Torácica, Claudio Suarez Cruzat, que também 
falou sobre a política da entidade para integrar mais só-
cios brasileiros.

A importância do evento também foi sublinhada pelo 
presidente do Conselho Federal de Medicina, Édson de 
Oliveira Andrade, que falou sobre a postura da SBPT de 
interferir de maneira correta nas políticas públicas de 
saúde. “A SBPT tem feito isso de forma acertada”, disse.

Em seu discurso, o então presidente da SBPT, Antô-
nio Carlos Lemos, ressaltou a importância do SBPT 2008 
no contexto nacional e mundial para o aprimoramento 
da educação continuada, que foi um dos pilares de sua 
gestão. “Nosso Congresso é hoje um dos quatro maiores 
no mundo, ficando atrás somente do [Congressos pro-
movidos pela] ERS, ACCP e ATS. Esse é o propósito da 
SBPT. Oferecer e promover grande eventos de atualização 
e educação continuada", afirmou. 

O relatório final, produzido a pedido da SBPT, mostrou 
que, dos 2.620 participantes registrados, 64% (1.689) 
são associados da SBPT.

O estado com maior freqüência no evento foi São Pau-
lo, com 604 inscritos. Rio de Janeiro foi o segundo colo-
cado com 254 e em terceiro, empatados, Minas Gerais e 
Distrito Federal, com 210 participantes.

Quanto aos estrangeiros, o levantamento apontou a 
presença de 29 venezuelanos inscritos, 25 peruanos e 
24 portugueses. O contingente de estrangeiros alcançou 
cerca de 10% total dos inscritos, chegando a 258.

Ainda de acordo com o relatório, 62% são associados 
efetivos da SBPT e 92% são prescritores. O curso pré-
congresso mais procurado foi o de Imagem das Enfer-
midades Pulmonares, com 293 inscritos, seguido pelo de 
Doenças Pulmonares Intersticiais, com 261. Em terceiro, 
Função Pulmonar, com 225 participantes.
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Comissões Coordenador

Asma Paulo Augusto Moreira Camargos

Câncer José Antônio de Figueiredo Pinto

Circulação Pulmonar Renato Maciel

Distúrbios Respiratórios do Sono Carlos Alberto de Assis V

Doença Pulmonar Avançada Maria Christina L. de Oliveira Machado

Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais Eduardo Algranti

Doenças Intersticiais Carlos Alberto de Castro Pereira

DPOC Alberto Cukier

Epidemiologia Ana Maria Baptista Menezes

Fibrose Cística Paulo de Tarso Roth Dalcin

Infecções Paulo José Zimermann Teixeira

Pleura Evaldo Marchi

Relações Internacionais Octávio Messeder e Ricardo de Amorim Corrêa

Tabagismo Irma de Godoy

Terapia Intensiva Arthur Oswaldo de Abreu Vianna

Tuberculose Marcus Barreto Conde

SBPT2008SBPT2008

Nome Cargo E-mail

1 Jussara Fiterman (RS) Presidente fiterman@pucrs.br

2 Roberto Stirbulov (SP) Presidente Eleito (biênio 2010/2012) stirbulov@uol.com.br

3 Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos (DF) Secretário Geral edugaio@gmail.com

4 Fernanda Lara F. Bonner A. Riscado (DF) Secretária Adjunta febonner@hotmail.com

5 Veronica Moreira Amado (DF) Diretora Financeira veronicaamado@uol.com.br

6 Marina Andrade Lima (RJ) Diretora Científica malima@globo.com

7 Ana Luisa Godoy Fernandes (SP) Diretora de Ensino e Exercício Profissional analuisa@pneumo.epm.br

8 Fernando Luiz C. Lundgren (PE) Diretor de Divulgação e Defesa Profissional fernando@lundgren.med.br

9 Rodney Luiz Frare e Silva (PR) Presidente XXXV Congresso da SBPT rodneyfrare@brturbo.com.br

Departamentos Coordenador

Cirurgia Torácica
José de Jesus

Peixoto Camargo
Endoscopia Marcelo Gervilla Gregório

Função Pulmonar Roberto Rodrigues Junior

Imagem Dante Luiz Escuissato

Pneumologia Pediátrica José Dirceu Ribeiro
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A Diretoria 2008-2010 terá ainda: Antônio Carlos M. 
Lemos (BA), como Presidente do Conselho Deliberativo, 
e José Antônio Baddini Martinez, como Editor-Chefe 
Jornal Brasileiro de Pneumologia.
O Conselho Fiscal terá como Efetivos: Eraldo Emanoel 
Simões Barbosa Filho (PE), Marcelo Fouad Rabahi (GO) e 
Nuno Fevereiro Ferreira de Lima (DF). 
Os Suplentes serão Benedito Francisco Cabral  Júnior(DF), 
Paulo César Nunes Restivo (DF) e Terezinha Lima (DF).

Diretoria SBPT

Gestão

2008 - 2010

Realizada no dia 24 de novembro, a Assembléia Geral 
da SBPT, conduzida por Mauro Zamboni, presidente do 
Conselho Deliberativo, deu posse à nova diretoria, eleita 
para o biênio 2010 – 2012. Em discurso proferido na sole-
nidade, Jussara Fiterman firmou um compromisso de total 
dedicação à SBPT e à pneumologia brasileira e anunciou 
que a principal meta de sua gestão será a defesa profis-
sional. A nova presidente da SBPT ressaltou ainda o fato 
de ser a primeira mulher à frente da SBPT. “É uma honra 
representar os pneumologistas do Brasil. Quero dizer que 
estou pronta e que vou lutar pelo reconhecimento e forta-
lecimento da nossa especialidade”, disse.

O item seguinte da pauta foi a apreciação do relatório 
da diretoria e dos pareceres dos Conselhos Deliberativos 
e Fiscal, referentes ao exercício 2006-2008. O Conselho 
Fiscal aprovou a prestação de contas e na seqüência o en-
tão presidente da SBPT, Antônio Carlos Lemos, apresentou 
as realizações da diretoria ao longo dos dois últimos anos 
(foto 1). Dentre os principais pontos, Lemos destacou a 
revitalização do SITE, a inserção da SBPT junto a progra-
mas do Ministério da Saúde, com assinatura de um Termo 
de Parceria Técnico-Científica para Doenças Respiratórias, 
a publicação mensal do Jornal Brasileiro de Pneumologia 
a partir de janeiro de 2008, a realização do I Curso de 
Pós-Graduação em Pneumologia e do I Fórum de Ensino, 
a Campanha na mídia para divulgação e valorização da es-
pecialidade, e a Criação do Fundo de Incentivo à Pesquisa 
com 07 projetos financiados e em andamento.

Um dos momentos mais aguardados da Assembléia foi o 
anúncio da sede do XXXVI Congresso Brasileiro de Pneu-
mologia e Tisiologia, que será realizado em 2012. Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte participaram da disputa. A vota-
ção aconteceu durante o SBPT 2008 e antes de anunciar 
o resultado, o presidente da Comissão Eleitoral da SBPT, 
Murilo Guimarães, fez elogios ao processo eleitoral pela 
sua democracia, lisura e por ser o primeiro realizado com a 
utilização de urnas eletrônicas. Em seguida (foto 2), infor-
mou que a cidade sede do congresso SBPT 2012 será Belo 
Horizonte, que obteve 507 votos (65,08 %) contra 272 
(34,92%) conseguidos pelo Rio de Janeiro.

Outro destaque foi a eleição por aclamação da diretoria 
para o biênio 2010-2012. A chapa terá como presidente 
Roberto Stirbulov (SP).

A Assembléia Geral também referendou, por unanimi-
dade, a decisão do Conselho Deliberativo, pela não cessão 
dos direitos autorais e de propriedade das Diretrizes da 
SBPT à Associação Médica Brasileira (AMB). De acordo com 
Zamboni, os termos apresentados na minuta de contrato 
são draconianos e prevêem “licença gratuita e perpétua, 
exclusiva, para reprodução e ou divulgação em todas as 
formas existentes, seja física ou eletrônica, e por qualquer 
meio a Obra...”. “As Diretrizes fazem parte do patrimônio 
da SBPT e somente a Assembléia tem poderes para desfa-
zer”, afirmou. A Assembléia acatou, ainda, a recomendação 
de não participação de pneumologistas em Diretrizes na 
área de Doenças Respiratórias, realizadas diretamente pela 
AMB, sem o apoio da SBPT. 

Por fim, Mauro Zamboni anunciou que Antônio Carlos 
Moreira Lemos foi eleito presidente do Conselho Delibe-
rativo da SBPT para o biênio 2008-2010.
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Um dos destaques da programação do SBPT 2008 foi 
a realização do 1º Prêmio Asma Brasil. Criado com o 
objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos 
voltados ao diagnóstico, manejo e acompanhamento de 
pacientes com Asma de Difícil Controle (ADC), o prêmio 
teve como tema, nesta primeira edição, Projetos Centros 
de Referência em ADC.

A disputa foi aberta a todos os centros de tratamento 
de asma, com pacientes portadores de ADC, e de acordo 
com o coordenador da Comissão da Asma da SBPT, Ro-
berto Stirbulov, 16 instituições inscreveram trabalhos.

Ainda segundo Stirbulov, incentivar a criação de pro-
jetos específicos que utilizem esta forma de tratamen-
to, além de auxiliar na divulgação de conceitos entre os 
profissionais envolvidos no controle da asma, também 
permitirá o intercâmbio de boas práticas em asma de 
difícil controle (ADC) entre os centros de tratamento da 
mesma. “Dessa forma, vamos estimular a divulgação do 
conceito de ADC entre os profissionais envolvidos com o 
tratamento de pacientes asmáticos e permitir o desen-
volvimento de projetos inovadores”, diz.

A vencedora do prêmio foi Luisa Karla de Paula Arru-
da, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/USP, com 
o projeto: Paciente com Asma de Difícil Controle e seu 
Vínculo com o Sistema de Saúde. Ela foi representada na 
premiação por Élcio S. Oliveira Viana (Foto 1).

A segunda colocação ficou com Laura Maria Belizá-
rio Facury Lasmar, Grupo de Pneumologia Pediátrica do 
Hospital das Clínicas da UFMG, com o projeto Centro 
Multidisciplinar para Assistência ao Paciente com Asma 
de Difícil Controle – CEMAD (Foto 2).

Adelmir de Souza Machado (PROAR Salvador) foi o ter-
ceiro colocado no 1º Prêmio Asma Brasil, com o projeto 
Asma de Difícil Controle - Fatores de Riscos e Protocolo 
de Conduta em um Centro de Referência (Foto 3).

Os autores dos projetos vencedores receberam prê-
mios no valor bruto de R$ 30.000,00, R$ 20.000,00 e 
R$ 10.000,00 para o primeiro, segundo e terceiro luga-
res, respectivamente.
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Prêmio Asma BrasilLançada no dia 22 de novembro, no estande da SBPT, publicação 
comemorativa aos 30 anos de fundação da Sociedade Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia (SPPT). O livro narra a trajetória da entidade, 
que tornou-se referência nacional e internacional na área respiratória, 
criada por iniciativa de três profissionais idealistas: os professores Mateus 
Romeiro Neto, Mozart Tavares de L. Filho e Octavio Ribeiro Ratto.

De acordo com o Presidente da SPPT, José Eduardo Delfini Cançado, o 
livro tem uma importância histórica para pneumologia brasileira e é fruto 
de um trabalho exaustivo de pesquisa. “Temos a certeza que as informações 
nele contidas serão transmitidas aos futuros colegas de especialidade e 

serão de grande importância para os dirigentes atuais e futuros da SPPT. É uma forma muito adequada de 
registrarmos e divulgarmos a história da pneumologia paulista e brasileira”, afirma.

Despedida e Posse - Um dos eventos 
sociais de maior repercussão e des-
taque do SBPT 2008 foi o jantar de 
oferecido pela Comissão Organiza-
dora do Congresso aos palestrantes 
nacionais e internacionais. 

Cerca de 450 pessoas participaram 
do evento, realizado no Espaço 
Recanto das Águas, no dia 23 de 
novembro, que marcou também 
o momento de transição das 
Diretorias Executivas da SBPT, 
com a despedida da gestão An-
tônio Carlos M. Lemos e a posse 
de Jussara Fiterman no coman-
do da entidade.
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   Nome UF

1 Adriana Nascimento Neves PR

2 Adriana Peixer SC

3 Aline Costa Cardoso RS

4 Angelina Souto Dalzochio PR

5 Ani Márcia Ferraz Hage CE

6 Aurita Cordeiro de Souza Donato RO

7 Cecília Bueno Tesch SP

8 Cleanderson Pereira Prado SC

9 Cristiane Pasqua Prumes SP

10 Daniela Moreira Q. de Sousa Guimarães RO

11 Danila Inocente RS

12 Danuza Montoro de Oliveira SP

13 Dirceu Zonato PR

14 Eder de Souza Faria MT

15 Emiliana Serpa de Azevedo Farias RJ

16 Fabio Riudi Takahashi SP

17 Francisco Alessandro B. do Nascimento CE

18 Gabriela Scipioni PR

19 Graziela dos Santos RS

20 Greice Correa Coutinho SP

21 Hurildes Agostinho SC

22 Iara Adriana Alvim Carreira MG

23 Itamar Almeida Mazochi MG

24 Jaqueline da Silva Nascimento RS

25 Jaqueline Taíse Toazza RS

26 Joel Vargas dos Santos RS

27 José Gomes do Nascimento MG

28 Juçara Maria Almada Pereira RS

29 Juliane Maria Moutinho Castro MT

30 Karina Mara Queiroz Ferreira Malheiro MG

31 Kelli Magda da Silva MG

32 Laerte Honorato Borges Júnior MG

33 Leandro Jonas Froelich SC

34 Leonice Neves da Silva PR

35 Leticia Maria Teixeira de Oliveira RS

36 Lisandra Antunes Hora GO

37 Manuela Barros de Pinho BA

38 Margarida Maria F. de Oliveira Costa SP

39 Maria Adelaidade Zonin RS

40 Maria Aparecida da Silva PA

41 Maria Heleni Batista Lopes CE

42 Mariene Scaranello Simões SP

43 Mariza da Costa SP

44 Paloma Versiani Jacques MG

45 Patricia Rocha de Oliveira de Godoi PR

46 Raquel Montenegro Osório CE

47 Renata de Martin Penitenti SP

48 Renata Pamplona Sampaio CE

49 Rita de Cássia de O. Munhoz Miranda PR

50 Sabrina Schaffer Lima RS

51 Samara Sousa Vasconcelos CE

52 Sandra Helena Sampaio Damasceno CE

53 Sandra Regina Rossi Fraustino SP

54 Sidney Aquiles Rodrigues Pereira GO

55 Suzana Katty Terra Ferreira SP

56 Taiana Cristina dos Reis Gonçalves MG

57 Talita Oliveira Patry MG

58 Tanyse Bahia Carvalho Marques SP

59 Tatiana Aparecida Leite MG

60 Vitor Hugo Silva dos Santos RS

61 Viviane Barbosa da Silva SP

62 Zipora Ramos PR

   Nome UF

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia divulga a relação dos aprovados no concurso para Técnico em 
Espirometria. A prova foi realizada no dia 24 de outubro, em 11 localidades.

SBPT2008

DPOC - Nem a chuva fina e o frio impe-
diram os médicos congressistas de partici-
param da I Corrida pelo Controle da DPOC. 
O evento fez parte das atividades de lazer 
do SBPT 2008 e aconteceu no dia 23 de no-
vembro, domingo. A largada foi dada às 7hs 
no Eixo Rodoviário Norte e reuniu cerca de 
50 pessoas. O primeiro colocado na classifi-
cação geral foi Edinei Pereira Guimarães, de 
Belo Horizonte (MG) que completou os cinco 
quilômetros do percurso em 21’22”. Confira 
no quadro em destaque a classificação geral 
e por categoria.

Os vencedores receberam troféus e me-
dalhas e a festa de premiação foi realizada 
durante o happy-hour, promovido após as 
atividades científicas, no Centro de Con-
venções.

De acordo com Marcelo Ra-
bahi, coordenador do evento, 
cerca de 230 médicos se ins-
creveram para participar da 
prova. “A garoa nada típica 
em Brasília contribuiu para 
termos um número menor de 
participantes. Mas na próxima 
edição, certamente, vamos ter 
um número bastante expres-
sivo de corredores”, afirma.

Responsabilidade Social - Cerca de 150 crianças de 
três escolas públicas de cidades-satélite de Brasília 
(Sobradinho, Guará e Vila Planalto) assistiram, no dia 
25 de novembro, no Auditório Buriti, a peça “Respi-
ração Saúde”, da Cia de Teatro Néia & Nando. 
A atividade, que fez parte da programação do SBPT 
2008, abordou de forma didática os malefícios do 
tabagismo e demonstra o engajamento da SBPT em 
ações destinadas a crianças e ao público leigo.
As crianças receberam kits com lanches e demons-
traram que absorveram a mensagem e gostaram da 
apresentação interagindo com muitas palmas e gar-
galhadas.

Nº Nome SX Fx Class Geral Class Fx Tempo

107 Ednei Pereira Guimarães m M39 1 1 21`22

35 Rubens J. m M39 2 2 22`04

80 Daniel de Melo Mendes m M39 3 3 22`44

9 Osmar Fernando Tesch m M40 4 1 23`31

54 Ricardo Gassmann Figueiredo m M29 5 1 24`09

153 Mirian Henny Katz f F40 17 1 29`29

41 Paula Werneck f F39 27 1 33`08

224 Naiara Rocha Gomes f F29 49 1 48`08
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Carlos Alberto Viegas
Presidente do SBPT 2008

Presidente
Jussara Fiterman – RS
fiterman@pucrs.br

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

Diretor de Assuntos Científicos
Marina Andrade Lima - RJ 
malima@globo.com

Diretor de Ensino e Exercício Profissional
Ana Luisa Godoy Fernandes - SP
analuisa@pneumo.epm.br

Diretor de Divulgação e Defesa Profissional
Fernando Luiz C. Lundgren – PE
fernando@lundgren.med.br

Secretário Geral
Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos - DF
edugaio@gmail.com

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

Diretor Financeiro
Veronica Moreira Amado – DF 
veronicaamado@uol.com.br

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

Presidente do Conselho Deliberativo
Antônio Carlos Moreira Lemos - BA
acmlemos1@gmail.com

Diretor Responsável pelo Boletim SBPT
Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos - DF
edugaio@gmail.com

Jornalista Responsável
Eduardo Soares
RP DF 02.283-JP

Secretaria da Sociedade
SEPS 714/914, Bloco E, salas 220/223
CEP: 70390 -145 – Brasília - DF
Telefone: 0800 616218
www.sbpt.org.br / sbpt@sbpt.org.br
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PNEUMOLOGIA SANITÁRIA

TEPT 2008 - APROVADOS

A pedido da presidente da SBPT, Jussara Fiterman, o 
novo presidente do Conselho Deliberativo da SBPT, Antô-
nio Carlos Lemos, retornou a Brasília no dia 26 de novem-
bro para participar da Assembléia do CONASS (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde). 

Na oportunidade, Lemos traçou um panorama da inci-
dência das doenças respiratórias no Brasil. De acordo com 
o quadro analítico asma, DPOC e pneumonias são respon-
sáveis por 13% das AIHs (Autorizações para Internações 
Hospitalares). O ex-presidente da SBPT também apresen-
tou aos secretários estaduais de saúde as diretrizes da 
estratégia PAL (Practical Approach to Lung Health). “A 
nossa idéia foi sensibilizar os secretários para a implan-
tação de um programa nacional de pneumologia sanitária 
que contemple a abordagem sindrômica para o manejo de 
pacientes que procuram a atenção básica”, diz.

Ao final, o presidente do CONASS, Osmar Terra, pediu 
para que a apresentação fosse disponibilizada e encami-

1 Adriano Pedreira Rezende MG

2 Alessandra Naimaier Bertolazi RS

3 Alexandre Amilar Da Silveira MG

4 Ana Carolina Perez Rabelo MG

5 André Apanavícius SP

6 Camilo Faoro PR

7 Carla Discacciati Silveira MG

8 Carlos Eduardo Galvão Barboza SP

9 Carlos Toufen Júnior SP

10 Christiano Perin RS

11 Ciro Kirchenchtejn SP

12 Daniel Ferreira Alves Cutrim RJ

13 Daniel Hugo Winter MG

14 Deborah Maciel Cavalcanti Rosa SP

15 Douglas De Medeiros Guanabara SP

16 Eduardo Menezes Lopes SC

17 Eduardo Oliveira Cartaxo DF

18 Elaine Maria Fonseca BA

19 Emerson Lopes Froede MG

20 Evanio Porcaro MG

21 Fabiana Stanzani SP

22 Fábio Henrique Aldegheri Paschoal SP

23 Fabrício Martins Valois SP

24 Felipe Martins De Queiroz Guimarães RJ

25 Flávia De Barros Araújo MG

26 George Ricardo Do Nascimento Amado SE

27 Gunther Kissmann RJ

28 Heloisa Da Silveira Moreira Costa GO

29 Jefferson Fontinele E Silva DF

30 José Benedito Morato SP

31 Keli Cristina Mann RS

32 Luis Renato Alves SP

33 Marcelo Ceneviva Macchione SP

34 Márcia Gonçalves De Oliveira SP

35 Marcus Silvane Chaves BA

36 Maria Luisa Garcia Barbosa SP

37 Maura Cavada Malcon RS

38 Ostílio  Fonseca Do Vale SE

39 Ricardo Fraga De Lemos Barros RJ

40 Rogério Nadin Vicente SC

41 Ronaldo Ferreira Mecedo SP

42 Sabrina Bollmann Garcia RS

43 Samir Da Silva Dracoulakis SP

44 Thiago Antônio Meneghetti SP

45 Tiago De Araujo Guerra Grangeia SP

46 Wagner Nunes De Souza RJ

47 Wanessa Figueiredo Das Neves PA

nhada a todos os secretários. Terra também solicitou um 
parecer técnico sobre a estratégia PAL. Na avaliação de 
Lemos, a apresentação teve resultados práticos positivos. 
“O tema vai entrar na pauta de discussões do CONASS 
com o Ministério da Saúde e alguns secretários já marca-
ram reuniões para discutir o projeto”, afirma.

Nome UF

A SBPT divulga a lista dos aprovados no exame do 
Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia (TEPT 
2008), realizado no 21 de novembro de 2008, durante o 
XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, 
em Brasília/DF.

Organizar o SBPT 2008 foi, sem dúvida, um dos 
maiores desafios da minha vida. Foram dois anos 
de trabalho árduo para tentar reduzir ao mínimo 
as possibilidades de falhas nos quatro dias do Con-
gresso e oferecer aos participantes um evento que 
conciliasse alto conteúdo científico, conforto e uma 
visão diferente de Brasília.

Quanto ao primeiro aspecto citado, rendo home-
nagens à presidente da Comissão Científica do SBPT 
2008, minha amiga Verônica Amado, que teve a 
competência e uma paciência de Jó para desvendar 
esse intrincado quebra-cabeça e disponibilizar aos 
congressistas uma grade científica de qualidade, 
com o que há de melhor na pneumologia.

Organizar um evento desse porte, um dos maiores 
do mundo, é algo que transcende qualquer experi-
ência para nós, médicos, acostumados a uma rotina 
sistêmica e pragmática.

Em meus não muitos anos de vida, participei de 
muitos eventos. Feiras, congressos, seminários, 
simpósios e cursos, médicos ou não, e nunca tinha 
me atentado para detalhes que são tão importantes 
para os organizadores.

Chegava no local, pegava minha credencial, en-

trava, participava e ia embora. 
Hoje, vejo o que há por trás dessa enorme estrutu-

ra. A intensa expectativa e apreensão para que tudo 
saia perfeito aos olhos dos participantes. Percebo, que 
muitos erros são visíveis apenas pelos organizadores.

Essa oportunidade de lidar com possibilidades ini-
magináveis ou calcular variáveis improváveis são li-
ções, conhecimentos, que levo para aplicar no meu 
dia-a-dia.

Agradeço a confiança de todos que apostaram na 
nossa equipe. Agradeço, também, todos que colabo-
raram para o sucesso do SBPT 2008. Anônimos e 
não-anônimos que se empenharam com afinco, de-
terminação, dedicação para tivéssemos uma festa 
digna do que representa a SBPT.

Desejo sorte ao Rodney, que terá a árdua tarefa de 
realizar o próximo Congresso e que pela ordem natu-
ral da vida sofrerá comparações com os anteriores.

A hora agora é de relaxar, descansar e me dedicar 
aos meus pacientes, ao estudo, à pesquisa.

Após essa longa jornada, com tantas atribuições, 
um trabalho voluntário, de abnegação, o curioso é 
que já começo a sentir uma ponta de saudade da 
agitação.

Crônicas de um Presidente de Congresso Brasileiro de Pneumologia 
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Bulário

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

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

INDICAÇÕES Asma: SYMBICORT TURBUHALER está indicado no tratamento regular da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: SYMBICORT TURBUHALER está indicado no trata-
mento regular de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) de moderada a grave, com sintomas freqüentes e história de exacerbações. Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS Se o paciente considerar 
que o tratamento não está sendo efetivo ou se exceder a dose prescrita de Symbicort turbuhaler, deve-se consultar o médico. O aumento do uso de broncodilatadores de resgate é indicativo de agravamento da patologia subjacente, justificando uma reavaliação da terapia. Na asma, 
deve-se considerar a necessidade de aumentar a terapêutica com Symbicort turbuhaler ou adicionar corticosteróides inalatórios e/ou beta-2 agonista de longa duração ou um curso de corticosteróides orais. Em DPOC, deve-se considerar a necessidade de adicionar um curso de corti-
costeróides orais e/ou tratamento antibiótico, se uma infecção estiver presente. Não existem dados disponíveis sobre o uso de SYMBICORT TURBUHALER no tratamento de uma crise asmática aguda. Os pacientes devem ser aconselhados a ter sempre à disposição a sua medicação 
de resgate. O tratamento não deve ser iniciado durante uma exacerbação grave. O crescimento de crianças e adolescentes submetidos a uma corticoterapia prolongada por qualquer via deve ser mantido sob rigoroso controle médico e devem ser pesados os benefícios da terapêutica 
com corticosteróides em relação ao possível risco de supressão do crescimento (ver Propriedades Farmacodinâmicas). Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de glicocorticosteróides sistêmicos para inalatórios. Durante este período de supressão do eixo 
hipotálamo-hipófiseadrenal, os pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a trauma, cirurgia ou infecção (particularmente gastroenterite) ou outras condições associadas com perda grave de eletrólitos. Embora SYMBICORT TURBUHALER possa 
fornecer controle dos sintomas respiratórios durante esses episódios, nas doses recomendadas ele fornece quantidades sistêmicas de glicocorticosteróides inferiores às fisiologicamente normais e NÃO proporciona a atividade mineralocorticosteróide necessária para enfrentar essas 
emergências. SYMBICORT TURBUHALER deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de doses elevadas de beta-2 
agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. A importância clínica deste efeito não está estabelecida. SYMBICORT TURBUHALER contém lac-
tose (<1mg/inalação). Esta quantidade não é geralmente passível de causar problemas a indivíduos com intolerância à lactose. Uso durante a gravidez e a lactação não há dados disponíveis do uso de SYMBICORT TURBUHALER ou do tratamento concomitante com formoterol e bude-
sonida na gravidez. Não foram realizados estudos em animais relativos à toxicidade reprodutiva desta associação. Não há dados disponíveis do uso de formoterol em mulheres grávidas. Em estudos de reprodução em animais, formoterol causou efeitos adversos em níveis de exposição 
sistêmica muito elevados (ver Dados de segurança pré-clínica). Dados de aproximadamente 2.500 mulheres grávidas indicaram não haver aumento do risco teratogênico associado ao uso de budesonida inalatória. SYMBICORT TURBUHALER só deve ser utilizado durante a gravidez 
após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o controle adequado da asma. Não é conhecido se o formoterol ou a budesonida 
são excretados no leite humano. Em ratas, foram detectadas pequenas quantidades de formoterol no leite materno. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar SYMBICORT TURBUHALER em mulheres lactantes, se os benefícios esperados para a mãe superarem qualquer possível 
risco para a criança. Medicamentosas Interações farmacocinéticas O metabolismo da budesonida é mediado principalmente pela CYP3A4, uma subfamília do citocromo P450. Portanto, inibidores desta enzima, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida. 
Esta possibilidade tem importância clínica limitada para o tratamento a curto prazo (1-2 semanas) com cetoconazol, mas deve ser levada em consideração durante tratamento a longo prazo. Interações farmacodinâmicas Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) 
podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados no tratamento da asma. REAÇÕES ADVERSAS Dado que SYMBICORT TURBUHALER contém budesonida e formoterol, deve ocorrer o mesmo 
padrão de efeitos indesejáveis observados com estas substâncias, quando administradas isoladamente. Não se observou qualquer aumento da incidência de reações adversas após a administração concomitante dos dois compostos. As reações adversas mais freqüentes relacionadas 
com a droga consistem em efeitos colaterais, farmacologicamente previsíveis, da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. Estes tendem a ser leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações adversas que foram associadas à budesonida ou ao 
formoterol são apresentadas na tabela a seguir: Freqüentes (>1/100) Sistema nervoso central: Cefaléias Sistema cardiovascular: Palpitações Sistema músculo-esquelético: Tremor Aparelho respiratório: Candidíase na orofaringe, leve irritação na garganta, tosse, rouquidão Pouco freqüen-
tes Sistema cardiovascular: Taquicardia Sistema músculo-esquelético: Cãibras musculares Sistema nervoso central: Agitação, ansiedade, nervosismo, náuseas, tonturas, perturbações do sono Raras (<1/1.000) Pele: Exantema, urticária, prurido, equimose Aparelho respiratório: Bronco-
espasmo Outros efeitos indesejáveis raros ou muito raros de natureza potencialmente grave são: Budesonida: Sintomas psiquiátricos, tais como depressão, alterações do comportamento, sinais ou sintomas de efeitos glicocorticosteróides sistêmicos (incluindo hipofunção da glândula 
supra-renal), reações de hipersensibilidade imediatas e tardias (incluindo dermatite, angioedema e broncoespasmo). Formoterol: Angina pectoris, hiperglicemia. Foram relatados, com beta-2 agonistas, casos de arritmias cardíacas sob a forma de fibrilação atrial, taquicardia supraventri-
cular e extra-sístoles. POSOLOGIA E MODO DE USAR A dose de SYMBICORT TURBUHALER deve ser individualizada conforme a gravidade da doença. Quando for obtido o controle da asma, a dose deve ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos 
sintomas. Asma: Adultos e adolescentes (a partir dos 12 anos de idade): 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Dose máxima de manutenção diária: 2 inalações. Durante uma piora da asma, a dose pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 2 inalações, 2 vezes ao dia. 
Crianças (com idade inferior a 12 anos): A eficácia e a segurança de SYMBICORT TURBUHALER 12/400 mcg/inalação em crianças não foi completamente estudada. DPOC: Adultos: 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima de manutenção diária: 2 inalações. Os pacientes devem 
ser instruídos a usar SYMBICORT TURBUHALER mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Não é necessário efetuar qualquer ajuste da dose em pacientes idosos. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES Pó inalante. 12/400 mcg/
inalação. Embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. O mecanismo TURBUHALER garante a dose exata de budesonida e fumarato de formoterol. USO ADULTO. Composição Cada inalação contém: dose medida (dose liberada) Fumarato de formoterol ... 12 mcg* ..... (9 mcg) Budeso-
nida .... 400 mcg .. (320 mcg) Excipientes q.s.p. ... 1 inalação .... (1 inalação) Excipiente: lactose INFORMAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS Propriedades Farmacodinâmicas SYMBICORT TURBUHALER contém formoterol e budesonida, substâncias que possuem diferentes 
modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os mecanismos de ação das duas substâncias estão discutidos a seguir: Budesonida A budesonida é um glicocorticosteróide com um 
elevado efeito antiinflamatório local. A budesonida mostrou exercer efeitos antianafiláticos e antiinflamatórios nos estudos de provocação realizados em animais e em humanos, os quais se manifestaram por redução da obstrução brônquica tanto na fase precoce como tardia de uma re-
ação alérgica. A budesonida também demonstrou reduzir a reatividade das vias aéreas em pacientes hiperreativos submetidos tanto a provocação direta como indireta. A terapêutica com budesonida inalatória demonstrou ser eficaz na prevenção da asma induzida por exercício. Estudos 
de longo prazo mostram que as crianças e adolescentes tratados com budesonida inalatória atingem, na idade adulta, a sua altura esperada. Porém, foi observada uma pequena redução inicial, mas passageira, no crescimento (aproximadamente 1 cm). Isto geralmente acontece no 
primeiro ano de tratamento (ver Precauções e Advertências). Formoterol O formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo, que induz o relaxamento do músculo liso brônquico em pacientes com obstrução reversível das vias aéreas. O efeito broncodilatador manifesta-se muito ra-
pidamente no período de 1-3 minutos após a inalação e a sua duração é de 12 horas após uma dose única. SYMBICORT TURBUHALER Foi demonstrado em ensaios clínicos que a adição de formoterol à budesonida melhorou os sintomas asmáticos e a função pulmonar e reduziu as 
exacerbações. O efeito de SYMBICORT TURBUHALER sobre a função pulmonar foi igual ao da associação livre de budesonida e formoterol, em inaladores separados, em adultos, e superior à da budesonida isoladamente, em adultos e crianças. A associação livre de budesonida e 
formoterol não mascara o início ou gravidade das exacerbações. Não se observaram sinais de atenuação do efeito antiasmático no decorrer do tempo. Em um estudo de 12 meses em pacientes com DPOC, SYMBICORT TURBUHALER foi superior ao placebo e à budesonida com rela-
ção ao VEF1 (24%) e mostrou uma redução significante da taxa de exacerbação em comparação com o placebo e formoterol (23%). Portanto, foi demonstrada a contribuição do formoterol e da budesonida para o efeito de SYMBICORT TURBUHALER. Propriedades Farmacocinéticas 
SYMBICORT TURBUHALER e os monoprodutos correspondentes (Pulmicort Turbuhaler e Oxis Turbuhaler) demonstraram ser bioequivalentes em termos da exposição sistêmica da budesonida e do formoterol, respectivamente. Não foram observados quaisquer sinais de interações 
farmacocinéticas entre a budesonida e o formoterol. Verificou-se que os parâmetros farmacocinéticos das respectivas substâncias eram comparáveis após a administração de budesonida e formoterol sob a forma de monoprodutos ou como SYMBICORT TURBUHALER. A budesonida 
inalatória é rapidamente absorvida e a concentração plasmática máxima é atingida no período de 30 minutos após a inalação. Os estudos realizados demonstraram que a deposição pulmonar média da budesonida após a inalação pelo Turbuhaler variou entre 32 e 44% da dose liberada. 
A biodisponibilidade sistêmica é de aproximadamente 49% da dose liberada. O formoterol inalatório é rapidamente absorvido e a concentração plasmática máxima é atingida 10 minutos após a inalação. Os estudos realizados demonstraram que a deposição pulmonar média de formote-
rol após a inalação pelo Turbuhaler variou entre 28-49% da dose liberada. A disponibilidade sistêmica é de aproximadamente 61% da dose liberada. A ligação às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 50% para o formoterol e de 90% para a budesonida. O volume de distribuição 
é de aproximadamente 4 L/kg para o formoterol e de 3 L/kg para a budesonida. O formoterol é inativado por reações de conjugação (embora se observe formação de metabólitos ativos Odesmetilados e desformilados, estes são essencialmente considerados como conjugados não ativos). 
A budesonida sofre uma ampla biotransformação (aproximadamente 90%) na primeira passagem pelo fígado originando metabólitos com uma reduzida atividade glicocorticosteróide. A atividade glicocorticosteróide dos principais metabólitos, 6-beta-hidroxi-budesonida e 16-alfa-hidroxi-
prednisolona, é inferior à 1% daquela da budesonida. Não existem sinais de quaisquer interações metabólicas ou de quaisquer reações de deslocamento entre o formoterol e a budesonida. A dose de formoterol é essencialmente eliminada por metabolismo no fígado seguida de excreção 
renal. Após a inalação, 8-13% da dose liberada de formoterol é excretada não metabolizada através da urina. O formoterol possui uma elevada depuração sistêmica (cerca de 1,4 L/min) e a sua meia-vida de eliminação terminal é, em média, de 17 horas. A budesonida é eliminada por 
metabolismo, principalmente catalisada pela enzima CYP3A4. Os metabólitos da budesonida são excretados na urina inalterados ou sob a forma conjugada. Apenas pequenas quantidades de budesonida inalterada foram detectadas na urina. A budesonida possui uma elevada depuração 
sistêmica (cerca de 1,2 L/min) e a sua meia-vida de eliminação plasmática após administração i.v. é, em média, de 4 horas. A budesonida tem uma depuração sistêmica de aproximadamente 0,5 L/min em crianças asmáticas de 4-6 anos de idade. As crianças têm uma depuração por kg 
de peso corpóreo que é aproximadamente 50% maior da de adultos. A meia-vida de eliminação da budesonida, após inalação, é de aproximadamente 2,3 h em crianças asmáticas.a farmacocinética de formoterol em crianças não foi estudada. A farmacocinética da budesonida ou do 
formoterol em idosos e em pacientes com insuficiência renal é desconhecida. A exposição à budesonida e ao formoterol poderá estar aumentada em pacientes com doença hepática. Dados de segurança pré-clínica A toxicidade observada em estudos de experimentação animal realiza-
dos com budesonida e formoterol, administrados em associação ou separadamente, foi similar. Os efeitos foram associados às atividades farmacológicas e foram dependentes da dose. Foi comprovado, em estudos de reprodução animal, que os corticóides, como a budesonida, induzem 
más-formações (fenda palatina, más-formações esqueléticas). Estes resultados obtidos na experimentação animal não parecem, no entanto, serem relevantes para os humanos nas doses recomendadas (ver Uso durante a gravidez e a lactação). Os estudos de reprodução animal rea-
lizados com formoterol demonstraram uma ligeira redução da fertilidade nos ratos machos submetidos a exposições sistêmicas elevadas e perdas de implantação, assim como diminuição da sobrevida pós-natal precoce e do peso ao nascimento com exposições sistêmicas consideravel-
mente superiores às atingidas durante a utilização clínica. Contudo, estes resultados obtidos na experimentação animal não parecem ser relevantes para o ser humano. SYMBICORT® FUMARATO DE FORMOTEROL / BUDESONIDA TURBUHALER® 12 / 400 mcg / INALAÇÃO Não 
existem dados disponíveis sobre o uso de SYMBICORT TURBUHALER em pacientes com insuficiência hepática ou renal. Uma vez que a budesonida e o formoterol são essencialmente eliminados por metabolismo hepático, é previsível que se verifique um aumento da exposição em 
pacientes com cirrose hepática grave.para uso TURBUHALER é um inalador através do qual SYMBICORT é administrado sem o uso de gases propelentes. A medicação, na forma pó, é liberada para os pulmões quando você inspira, agindo localmente. Portanto, é importante que você 
inspire forte e profundamente através do bocal. Quando SYMBICORT TURBUHALER for prescrito a crianças, é necessário verificar se estão seguindo as instruções de uso. Antes de usá-lo, veja com cuidado a Figura 1 e identifique as diversas partes do aparelho. A quantidade do medi-
camento liberada em uma inalação é muito pequena. Assim, é muito provável que você não sinta gosto algum durante a inalação. Siga as instruções abaixo e você estará inalando a dose correta. Importante O conteúdo do inalador é sensível à umidade. Nunca expire com o inalador na 
boca e sempre recoloque a tampa logo após o uso. Cheque regularmente o contador do número de doses abaixo do bocal (Figura 1), para certificar-se de que o inalador não se encontra vazio (Figura 4). Ao abrir o inalador pela primeira vez, o contador estará mostrando o número 60 
(total de doses). À medida que a base é girada, o contador também irá girar. É importante verificar que o contador mostra uma contagem de 10 em 10 doses, indicando o número de doses restantes no inalador, contudo, você só irá ver números no visor do contador a cada 20 doses uti-
lizadas, conforme o seguinte esquema: 60 | 40 | 20 | 0 TURBUHALER é muito fácil de ser utilizado. Basta seguir as instruções abaixo: Como usar a 1ª dose: Na primeira vez que o inalador for utilizado, é necessário prepará-lo para o uso como descrito abaixo: 1 - Retire o lacre de plástico, 
desatarraxe e retire a tampa: segure o inalador na vertical (no espaço entre o bocal e a base) com a base giratória para baixo (Figura 1) e observe o contador de doses, que indicará o número total de doses (60). 2 - Gire a base 1 vez para cada lado (Figura 2), até ouvir um “clique”. Re-
pita este procedimento mais 2 vezes. Agora a 1ª dose está preparada para ser usada. 3 - Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Atenção: nunca retire o ar dos pulmões com o inalador na boca. 4 - Coloque o bocal entre os dentes, feche os lábios e inspire pela 
boca o mais forte e profundamente possível (Figura 3). Não mastigue ou morda o bocal. 5 - Remova o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões e segure a respiração por 10 segundos ou o quanto for possível. 6 - Recoloque a tampa. 7 - Enxágüe a boca com água, sem engolir. 
Como usar da 2ª dose até a última dose: 1 - Desatarraxe e retire a tampa do inalador: segure o inalador na vertical (no espaço entre o bocal e a base) com a base giratória para baixo (Figura 1). 2 - Gire a base 1 vez para cada lado (Figura 2), até ouvir um “clique” (este é o sinal de que o 
aparelho está carregado com uma dose). Obs.: Ao carregar a dose, não segure no bocal. 3 - Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Atenção: nunca retire o ar dos pulmões com o inalador na boca. 4 - Coloque o bocal entre os dentes, feche os lábios e inspire 
pela boca o mais forte e profundamente possível (Figura 3). Não mastigue ou morda o bocal. 5 - Remova o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões. 6 - Caso tenha sido prescrita mais de uma inalação, repita os passos 2 a 5 descritos acima. 7 - Recoloque a tampa. 8 - Enxágüe 
a boca com água, sem engolir. Obs.: Se por engano, antes de uma inalação, você realizar mais de uma vez o procedimento 2 (descrito acima) para carregar uma dose, pode ficar seguro de que você inalará apenas uma dose. Entretanto, sempre que a base for girada o contador de doses 
registrará uma dose. Limpeza A parte externa do bocal deve ser limpa regularmente (1 vez por semana) com um pano seco. O inalador nunca deve ser lavado, pois o seu conteúdo é sensível à umidade. Obs.: Nunca tente remover ou girar o bocal, pois ele é fixo no inalador. CONTADOR 
DE DOSES O contador informa quantas doses há ainda no inalador. Ao abrir o inalador pela primeira vez, o contador estará mostrando o número 60 (total de doses). À medida que a base é girada o contador também irá girar. A contagem varia de 10 em 10 doses, contudo, você só verá 
números no visor a cada 20 doses utilizadas, conforme o seguinte esquema: 60 | 40 | 20 | 0 Quando um fundo vermelho, com o número zero (0) inscrito sobre ele, preencher toda a janela do contador, o inalador não liberará mais a dose correta de medicamento, devendo ser descartado 
(Figura 4). Obs.: O som ouvido ao agitar o TURBUHALER não é produzido pelo medicamento, mas pelo agente dessecante (usado para proteger o inalador da umidade) presente no seu interior. Este som não significa que ainda há medicamento no interior do inalador. SUPERDOSAGEM 
A superdosagem de formoterol irá provavelmente provocar efeitos típicos dos agonistas beta-2-adrenérgicos: tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Pode ser indicado um tratamento de supor-
te e sintomático. A administração de uma dose de 90 microgramas durante três horas, em pacientes com obstrução brônquica aguda, não suscitou quaisquer problemas de segurança. Não é esperado que uma superdosagem aguda de budesonida, mesmo em doses excessivas, cons-
titua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. PACIENTES IDOSOS Vide Posologia. PRODUTO NOVO: ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E, EMBORA AS PESQUISAS TENHAM 
INDICADO SUA EFICÁCIA E SUA SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL 
DEVE SER NOTIFICADO. MS - 1.1618.0106 Farm. Resp.: Dra. Daniela M. Castanho - CRF-SP nº 19.097 - Produzido por: AstraZeneca AB - Suécia para AstraZeneca do Brasil Ltda. - Rod. Raposo Tavares, km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 - CNPJ 60.318.797/0001-00 - VENDA 
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Avalox (comprimidos e solução para infusão) moxifloxacino cloridrato. Cada comprimido revestido contém 436,8 mg de cloridrato de moxifloxacino, equivalentes a 400 mg de moxifloxacino. Cada bolsa de 250 ml contém 436 mg de cloridrato de moxifloxacino
equivalentes a 400 mg de moxifloxacino. Cada ml contém 1,6 mg de moxifloxacino. Indicações: Avalox é indicado para o tratamento de adultos (com idade igual ou acima de 18 anos) com: • Infecções das vias respiratórias superiores e inferiores: - Sinusite aguda,
- Exacerbações agudas de bronquite crônica, - Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) incluindo PAC causada por cepas multirresistentes (Streptococcus pneumoniae multirresistente, incluindo isolados conhecidos como S. pneumoniae resistente a penicilina,
e cepas resistentes a dois ou mais dos seguintes antibióticos: penicilina (CIM ≥ 2 µg/ml), cefalosporinas de 2ª geração (p.ex. cefuroxima), macrolídeos, tetraciclinas e trimetoprima/sulfametoxazol.) • Infecções cutâneas e de tecidos moles. Infecções complicadas
de pele e anexos (inclusive infecções do pé diabético). Contra-indicações: Hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula ou a outras quinolonas. Avalox é contra-indicado a crianças, adolescentes em fase de crescimento e a mulheres grávidas.
Sabe-se que as quinolonas distribuem-se amplamente no leite materno e os dados pré-clínicos indicam que pequenas quantidades de moxifloxacino podem ser secretadas no leite materno. Não há dados disponíveis em mulheres grávidas e lactantes. Portanto, o
uso de moxifloxacino em mulheres grávidas e lactantes está contra-indicado. Advertências e precauções: O tratamento com quinolonas pode provocar crises convulsivas. O moxifloxacino deve ser utilizado com cautela em pacientes com transtornos conhecidos ou
suspeitos do SNC que possam predispor a convulsões ou reduzir o limiar convulsivo. Como os dados clínicos são limitados, não se recomenda o uso de moxifloxacino em pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh C). O moxifloxacino, da mesma forma
que outras quinolonas e os macrolídeos, tem mostrado prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma de alguns pacientes. Portanto, deve ser evitado em pacientes com conhecido prolongamento do intervalo QT, pacientes com hipocalemia não tratada e naqueles
em uso de substâncias antiarrítmicas da classe IA (ex., quinidina, procainamida) ou da classe III (ex., amiodarona, sotalol), por falta de experiência clínica com esse tipo de paciente. O uso concomitante de moxifloxacino e de substâncias que prolongam o intervalo
QT, tais como cisaprida, eritromicina, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos, deve ser efetuado com cautela, uma vez que não se pode excluir o risco de potencialização. O moxifloxacino deve ser usado com cautela em pacientes em condições vigentes pró-
arrítmicas, tais como bradicardia clinicamente significativa ou isquemia miocárdica aguda. Aumentando-se a concentração de moxifloxacino, o prolongamento do intervalo QT pode aumentar; portanto, a dose recomendada de 400 mg em infusão durante 60 minutos
não deve ser excedida. O prolongamento do intervalo QT pode causar aumento do risco de arritmias ventriculares, inclusive torsade des pointes. Nenhum caso de morbidade ou mortalidade cardiovascular por prolongamento do intervalo QTc pôde ser atribuído ao
tratamento com moxifloxacino em mais de 8.000 pacientes (administração oral e parenteral);  entretanto, certas condições predisponentes podem elevar o risco de arritmias ventriculares. O tratamento com quinolonas, inclusive moxifloxacino, pode produzir
inflamação e ruptura de tendões, particularmente em pacientes idosos e nos pacientes tratados concomitantemente com corticosteróides. Ao primeiro sinal de dor ou inflamação, os pacientes devem interromper o tratamento e manter em repouso a(s) extremidade(s)
afetada(s). A ocorrência de colite pseudomembranosa foi registrada com o uso de antibióticos de amplo espectro, inclusive moxifloxacino; portanto, é importante considerar esse diagnóstico em pacientes com diarréia grave associada ao uso de moxifloxacino. Nesta
situação clínica, devem ser instaladas imediatamente as medidas terapêuticas adequadas. Observou-se fotossensibilidade com quinolonas. Contudo, em estudos pré-clínicos e clínicos especialmente desenhados não se observou fotossensibilidade com moxifloxacino.
Além disso, desde o seu lançamento não há evidências clínicas de que o moxifloxacino cause reações de fotossensibilidade. Entretanto, os pacientes devem evitar exposição prolongada aos raios UV ou solares. Em alguns casos podem ocorrer reações alérgicas ou
de hipersensibilidade após a primeira administração, e nesse caso o médico deve ser imediatamente contatado. Em casos muito raros reações anafiláticas podem progredir até o choque, potencialmente letal, algumas vezes após a primeira administração. Nesses
casos o uso de moxifloxacino deve ser interrompido e o tratamento médico instituído, por exemplo para choque. Nos pacientes cuja ingestão de sódio é uma preocupação clínica (pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, disfunção renal, síndrome nefrótica,
etc.) deve-se levar em conta a carga adicional de sódio da solução de infusão (veja o item COMPOSIÇÃO). Efeitos sobre a habilidade de dirigir e o manejo de máquinas: A incidência de reações do SNC observada nos estudos clínicos foi baixa. Entretanto, os pacientes
devem estar atentos em verificar como reagem antes de dirigir ou operar máquinas. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Alimentos e produtos lácteos - A absorção do moxifloxacino não foi alterada pela ingestão de alimentos. Portanto, o
moxifloxacino pode ser administrado independentemente da ingestão de alimentos. Antiácidos, minerais e polivitamínicos - A ingestão concomitante de moxifloxacino e antiácidos, minerais e polivitamínicos pode alterar a absorção do fármaco, pela formação de
complexos quelados com cátions polivalentes contidos nessas preparações, produzindo concentrações plasmáticas muito menores que as desejadas. Portanto, os antiácidos, os fármacos anti-retrovirais e outras preparações que contenham magnésio, alumínio e
outros minerais, como ferro, devem ser administrados pelo menos 4 horas antes ou 2 horas após a ingestão de uma dose oral de moxifloxacino. Ranitidina - A administração concomitante de ranitidina não alterou significativamente as características de absorção
do moxifloxacino. Os parâmetros de absorção (Cmáx, tmáx, AUC) foram muito semelhantes, indicando ausência de influência do pH gástrico na captação de moxifloxacino do trato gastrintestinal. Suplementos de cálcio – Ao administrar doses altas de suplementos de

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

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

- A farmacocinética do atenolol não é alterada significativamente pelo moxifloxacino. Após administração de dose única em indivíduos normais, a AUC foi marginalmente alterada (cerca de 4%) e os picos de concentração foram reduzidos em até 10%. Probenecida
– Em um estudo clínico sobre o impacto da probenecida sobre a excreção renal, não se observaram efeitos significativos sobre o clearance corporal total aparente e sobre o clearance renal do moxifloxacino. Portanto, não são necessários ajustes de doses quando
ambas as drogas são administradas concomitantemente. Carvão - A administração concomitante de carvão e 400 mg de moxifloxacino oral reduziu a disponibilidade sistêmica do fármaco em mais de 80%, evitando sua absorção in vivo. A aplicação do carvão
ativado em fases precoces da absorção impede posterior aumento da exposição sistêmica em casos de superdose. Reações adversas: Reações adversas baseadas em todos os estudos clínicos com moxifloxacino 400 mg (oral e terapia seqüencial) classificadas
por categoria de freqüência CIOMS III (total de n = 11.464, incluindo n = 2.239 de estudos de terapia seqüencial). As reações adversas classificadas como “comuns” foram observadas com freqüência inferior a 3%, com exceção de náusea e diarréia. As reações
baseadas em relatos pós-comercialização estão impressas em negrito e itálico. Comum ≥1% a <10%: Condições do Local da Administração: Reações no local da injeção e infusão. Infecções e Infestações: Superinfecções por Cândida sp. Distúrbios Gastrintestinais:
Náuseas, vômitos, dor gastrintestinal e abdominal, diarréia induzida por antibiótico. Distúrbios Hepatobiliares: Aumento transitório de transaminases, aumento da gamaglutamiltransferase. Distúrbios do Sistema Nervoso: cefaléia, tontura. Distúrbios do Sistema
Cardiovascular: Prolongamento do intervalo QT em pacientes com hipocalemia. Incomum ≥0,1% a <1%: Distúrbios Gerais: Astenia, dores inespecíficas, sudorese. Condições do Local da Administração: (trombo) flebite no local da infusão. Distúrbios Respiratórios:
Dispnéia (incluindo condições asmáticas). Distúrbios oculares: Distúrbios visuais (especialmente decorrentes de reações do SNC). Distúrbios Gastrintestinais: Anorexia, constipação, dispepsia, flatulência, gastroenterite, aumento da amilase. Distúrbio Metabólico e
Nutricional: Hiperlipidemia. Ouvido e Labirinto: Vertigem. Distúrbios Renais e Urinários: Desidratação (causada por diarréia ou ingestão reduzida de líquidos). Distúrbios Hepatobiliares (leves a moderados): Disfunção hepática transitória (incluindo aumento de LDH),
aumento de bilirrubina, aumento transitório da fosfatase alcalina sérica. Distúrbios do Sistema Nervoso: Parestesia, paladar alterado (incluindo ageusia em casos muito raros), confusão e desorientação, distúrbios do sono, tremor, vertigem, sonolência. Distúrbios do
Sistema Linfático e Sangüíneo: Anemia, leucopenia(s), neutropenia, trombocitopenia, trombocitemia. Distúrbios do Sistema Imunológico: Reação alérgica, prurido, erupção cutânea, urticária, eosinofilia sangüínea. Problemas Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo:
Artralgia, mialgia. Distúrbios Psiquiátricos: Reações de ansiedade, hiperatividade psicomotora. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Prolongamento do intervalo QT, palpitações, arritmias cardíacas (inespecíficas). Rara ≥0,01% a <0,1%: Distúrbios Gastrintestinais:
Disfagia. Colite pseudomembranosa (em casos muito raros associada a complicações com risco de vida). Distúrbio Metabólico e Nutricional: Hiperglicemia, hiperuricemia. Ouvido e Labirinto: Zumbido. Distúrbios Renais e Urinários: Distúrbio renal (que em alguns
casos devido à desidratação pode levar a insuficiência renal especialmente em idosos com alterações renais pré-existentes). Distúrbios Hepatobiliares (graves): Icterícia, hepatite (predominantemente colestática). Distúrbios do Sistema Nervoso: Hipoestesia, distúrbios
do olfato (incluindo anosmia), pesadelos, coordenação alterada (incluindo distúrbio da marcha, especialmente devido à tontura e vertigem; em casos muito raros levando a queda com ferimento, especialmente nos idosos); convulsões com diferentes manifestações
clínicas (incluindo convulsões de grande mal), atenção alterada, fala alterada, amnésia. Distúrbios do Sistema Linfático e Sangüíneo: Nível anormal de tromboplastina, tempo de protrombina prolongado/aumento de INR. Distúrbios do Sistema Imunológico: Reação
anafilática/ anafilactóide, edema periférico, edema alérgico/angioedema (incluindo edema laríngeo, com potencial risco de vida). Problemas Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: Tendinite, cãibra. Distúrbios Psiquiátricos: Labilidade emocional, depressão (em
casos muito raros, culminando potencialmente em comportamento autodestrutivo), alucinação. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Taquiarritmias ventriculares, síncope, hipertensão, hipotensão, vasodilatação. Muito Rara <0,01%: Distúrbios do Sistema Nervoso:
Hiperestesia. Distúrbios do Sistema Linfático e Sangüíneo: Aumento de protrombina / diminuição de INR, nível de protrombina/INR anormal. Distúrbios do Sistema Imunológico: Choques anafilático / anafilactóide (com potencial risco de vida). Problemas
Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: Ruptura do tendão, Artrite, Distúrbio da marcha (causado por sintoma muscular, tendinoso ou articular). Distúrbios Psiquiátricos: Despersonalização, Reação psicótica (culminando potencialmente em
comportamento autodestrutivo). Distúrbios da Pele e Tecido Subcutâneo: Síndrome de Stevens-Johnson. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Torsade de Pointes, Parada cardíaca (especialmente nos pacientes com condições pró-arrítmicas subjacentes
tais como: bradicardia clinicamente significativa, isquemia miocárdica aguda). As seguintes reações adversas apresentam freqüência maior nos pacientes tratados seqüencialmente por via I.V. e oral: Comuns: aumento da gamaglutamiltransferase. Incomuns:
taquiarritmias ventriculares, hipotensão, vasodilatação, colite pseudomembranosa (em casos muitos raros, associada a complicações com risco de vida), convulsões com diferentes manifestações clínicas (incluindo convulsões epiléticas), alucinações, distúrbios
renais (que em alguns casos pode levar a insuficiência renal por motivo de desidratação, especialmente em idosos com alterações renais preexistentes). Posologia: Faixa de dose (adultos): a dose recomendada de moxifloxacino é de 400 mg (um comprimido  ou
uma bolsa para infusão), uma vez por dia, para todas as indicações. Modo de administração: os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, com um pouco de água, independentemente das refeições. A solução para infusão deve ser aplicada por via intravenosa
durante 60 minutos. Pode-se administrar diretamente ou com soluções para infusão compatíveis. As seguintes soluções para infusão mostraram-se estáveis por um período de 24 horas, à temperatura ambiente, quando misturadas a Avalox solução para infusão,
podendo ser consideradas como compatíveis: água para injeção, cloreto de sódio 0,9%, cloreto de sódio 1 M, glicose 5%, 10% ou 40%, Xylit 20%, solução de Ringer, solução de Ringer lactato. Se for necessário aplicar outros medicamentos associados a Avalox
solução para infusão, deverão administrar-se separadamente (vide também incompatibilidades). Somente soluções límpidas poderão ser usadas. Incompatibilidades: As soluções de cloreto de sódio 10 e 20% e de bicarbonato de sódio 4,2 e 8,4% são incompatíveis
com a solução de infusão de moxifloxacino. Armazenar na embalagem original. Não refrigere ou congele. Pode ocorrer precipitação se armazenado em temperaturas frias, que se redissolve na temperatura ambiente. Recomenda-se, portanto, não armazenar a solução
para infusão em geladeira. Duração do tratamento: a duração do tratamento deve ser determinada pela gravidade da indicação ou pela resposta clínica. A terapia pode ser iniciada por administração intravenosa, seguida de administração oral dos comprimidos,
quando clinicamente indicado. As recomendações gerais para o tratamento de infecções das vias respiratórias superiores e inferiores são as seguintes: • Exacerbação aguda da bronquite crônica, 5 dias, • Pneumonia adquirida na comunidade, a duração total de
tratamento recomendada para administração seqüencial (intravenosa seguida pela oral) é de 7 a 14 dias, • Sinusite aguda, 7 dias. • Infecções de pele e tecidos moles, 7 dias. A duração recomendada para o tratamento total com administração seqüencial intravenosa
seguida pela oral nas infecções complicadas de pele e anexos é de 7 – 21 dias. Os comprimidos de Avalox 400 mg foram avaliados em estudos clínicos em tratamentos de até 14 dias. Avalox solução para infusão intravenosa foi avaliado em estudos clínicos em
esquema de até 21 dias de tratamento. O período de tratamento recomendado para a respectiva indicação não deve ser excedido. Idosos: não é necessário ajuste de doses. Crianças: a eficácia e a segurança do moxifloxacino em crianças e em adolescentes não
foram estabelecidas (ver contra-indicação). Insuficiência hepática: não é necessário ajuste de doses em pacientes com disfunção hepática de grau leve (Child-Pugh A, B). Não se dispõem de dados farmacocinéticos em pacientes com insuficiência hepática grave
(Child-Pugh C) (veja também advertências e precauções para uso). Insuficiência renal: não é necessário ajuste de doses em pacientes com qualquer grau de alteração renal (inclusive clearance de creatinina ≤ 30 ml/min/1,73m2) e em pacientes em diálise crônica,
isto é, hemodiálise e diálise peritoneal contínua ambulatorial. Diferenças interétnicas: Foram examinadas possíveis variações interétnicas em caucasianos, japoneses, negros e outros grupos étnicos. Não puderam ser detectadas diferenças interétnicas sobre o perfil
farmacocinético. Portanto, o ajuste de dose não é necessário em grupos étnicos. Superdose: Os dados de superdose disponíveis são limitados. Doses únicas de até 1.200 mg (Avalox infusão), doses únicas de até 800 mg (Avalox comprimidos) e doses múltiplas de
600 mg (Avalox comprimidos e solução para infusão) foram administradas durante 10 dias a voluntários sadios, sem que fossem registrados efeitos adversos significativos. Em caso de superdose, recomenda-se tratamento sintomático adequado, incluindo medidas
do ECG, de acordo com a condição clínica do paciente. O emprego de carvão ativado precocemente durante a absorção após administração oral pode ser de utilidade na prevenção de aumento excessivo de exposição sistêmica ao moxifloxacino. Após a administração
intravenosa do moxifloxacino, o carvão ativado reduz apenas levemente a exposição sistêmica (aproximadamente 20%), sendo de pouca utilidade nos casos de superdose intravenosa. Avalox é apresentado sob a forma de comprimidos revestidos, na dosagem de
400 mg, em embalagens com 5 e 7 comprimidos e na forma de solução para infusão intravenosa, acondicionado em bolsa plástica flexível, estéril. MS - 1. 0429.0092 – SAC 0800-121010. Produto de venda sob prescrição médica. Fabricado por Bayer AG, Leverkusen,
NRW, Alemanha - Importado e distribuído por Bayer S.A. Para maiores informações, consulte a bula ou a Bayer S.A. – Produtos Farmacêuticos -  Rua Domingos Jorge, 1.000 - São Paulo, SP. 29.12.05. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. TILLOTSON GS, BLONDEAU
JM – Today’s community respiratory tract infections: a challenge appropriate for moxifloxacin. In: Moxifloxacin in practice, vol 1, 1-11. ADAM D, FINCH R (eds) Maxim Medical, 1999. 2. GARCIA-RODRIGUEZ JA et al - In vitro activity of moxifloxacin against respiratory
tract pathogens. In: Moxifloxacin in practice, vol 2, 37-48. ADAM D, FINCH R (eds) Maxim Medical, 1999. 3. BALFOUR JAB, LAMB HM -  Moxifloxacin -  Review of its clinical potential in the management of community-acquired respiratory tract infections. Drugs 59(1):
115-139, 2000. 4. WISE R et al - Pharmacokinetics and inflammatory-fluid penetration of moxifloxacin following oral or intravenous administration. Antimicrob Agents Chemother 43(6): 1508-1510, 1999. 5. LANDEN H et al - Clinical experience in Germany of treating
community-acquired respiratory infections with the new 8-methoxyfluoroquinolone, moxifloxacin. J Int Med Res 29(2): 51-60, 2001. 6. LANDEN H, BAUER T –  Eficácia, início de ação e tolerabilidade do moxifloxacino em pacientes com pneumonia adquirida na
comunidade – resultados de um estudo de farmacovigilância . Clin Drug Invest 21 (12): 801-811, 2001. 7. BAUER T, LANDEN H – Resolução rápida dos sintomas com o tratamento com o moxifloxacino em 7223 pacientes com exacerbação aguda de bronquite
crônica. Clin Drug Invest 22(10): 641-651, 2002. 8. SIEGERT R et al - A comparison of the safety and efficacy of moxifloxacin (BAY 12-8039) and cefuroxime axetil in the treatment of acute bacterial sinusitis in adults. Respir Med 94(4): 337-344, 2000.
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XOLAIR® omalizumabe - Formas farmacêuticas e apresentações: pó para solução injetável – via subcutânea. Cada embalagem de Xolair contém um frasco-ampola com pó para solução injetável com 150 mg de omalizumabe e uma ampola de 
2 mL de água para injeção como solvente para reconstituição. Xolair reconstituído contém 125 mg/mL de omalizumabe (150 mg em 1,2 mL). Indicações: adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade) com asma alérgica persistente moderada 
a grave cujos sintomas são inadequadamente controlados com corticosteróides inalatórios. Posologia: 150-375 mg s.c. a cada duas ou quatro semanas de acordo com o peso corpóreo e nível sérico basal de IgE. (vide tabela de dose na bula 
do produto). Contraindicações: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto.Precauções/advertências:  não é indicado para o tratamento de exacerbações da asma aguda, broncoespasmo agudo ou status 
asmaticus. Deve-se ter precaução no uso em pacientes com insuficiência renal ou hepática. Pacientes com diabetes mellitus, síndrome de malabsorção a glicose-galactose, intolerância a frutose ou deficiência sacarose-isomaltose devem ser 
advertidos de que uma dose de Xolair de 150 mg contém 108 mg de sacarose. Podem ocorrer reações alérgicas local ou sistêmica, incluindo anafilaxia. Precaução na gravidez e lactação. Reações adversas: as reações adversas mais comuns 
são: dor no local da injeção, edema, eritema, prurido e cefaléia. As reações adversas raras graves incluem: reações anafiláticas e outras condições alérgicas e broncoespasmo alérgico. Antes de prescrever consulte a bula completa do produto. 
“Atenção diabéticos: contém açúcar.” Reg. MS. 1.0068.0983 - VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - USO RESTRITO A HOSPITAIS - Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis. 
Material destinado exclusivamente à classe médica.

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



Agenda

Even tos In ternacionais

Even tos Nacionais
2009

Evento Data Local Informações

VI Curso Nacional de Doenças Intersticiais
06 e 07

de março
Hotel Braston
São Paulo/SP

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

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

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

Pneumo Sul 2009
19 a 21
de abril

Foz do Iguaçu/PR sptrs@terra.com.br

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

UnicenP
Curitiba/PR

SBCT

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

Cuiabá/MT fbotelho@terra.com.br

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

de agosto
Associação Médica
de Minas Gerais/MG

smpct@ammgmail.
org.br

VI Congresso Norte-Nordeste de Pneumologia
10 a 12

de setembro
João Pessoa/PB

drafatimamacedo@
ig.com.br

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

23 a 26
de setembro

Centro de Convenções 
do CBC/RJ

metodoeventosrio.com.br
(21)25485141

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

09 a 12
de outubro

Costão do Santinho, 
Florianópolis/SC

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

XII Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia
19 a 22

de novembro
Centro Fecomércio de 
Eventos, São Paulo/SP

SPPT - 0800171618
sppt@sppt.org.br

Evento Data Local Informações

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

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

CHEST 2009 31 de outubro a
05 de novembro San Diego, California/USA www.chestnet.org

Nas pneumonias, sinusites e bronquites,
conte com a eficácia que lhe traz
tranqüilidade: Avalox.6-8
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Para maiores informações,
consulte a bula ou a Bayer S.A. Produtos Farmacêuticos

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