
Outubro/Dezembro 2010

DIRETORIA

1

Ano 9 - 4ª Edição - Outubro / Dezembro 2010

SBPT
GESTÃO

2008 - 2010



2 Boletim SBPT

DIRETORIA

Refletindo 
sobre 2010

Jussara Fiterman
Presidente da SBPT

2010 foi declarado o Ano do Pulmão 
por entidades médicas do mundo inteiro. 
Desde janeiro, pneumologistas trabalham 
incansavelmente em ações de divulgação 
e de prestação de serviço à população, 
com empenho extra para disseminar in-
formações sobre prevenção e tratamento 
de todos os males abrangidos por nossa 
especialidade. 

Estamos fechando esse ciclo, fe-
lizes com os bons resultados. Também 
nutrimos a esperança de que o empenho 
e dedicação vistos no Brasil e no mundo 
inteiro continue frutificando, para que o 
pulmão tenha sempre espaço em cam-
panhas de conscientização para reverter 
as altas taxas de mortalidade e preva-
lência de doenças como o câncer, asma, 
pneumonia, tuberculose, DPOC e tantas 
outras. 

 Aliás, muitas das atividades realiza-
das pela SBPT no último biênio focaram-
se na difusão do conhecimento científico 
e da boa prática clínica na área das do-
enças respiratórias, buscando o esclare-
cimento da população do Brasil sobre o 
que propomos e o que fazemos.

Somos pequenos, é fato. Em um 
total de cerca de 350 mil médicos atu-
ando no Brasil, contamos apenas com 
pouco mais de 3 mil sócios; ou menos 
de 1%. No entanto, nos agigantamos ao 
avaliarmos a qualidade da Pneumologia 
Brasileira e a importância da especiali-
dade para o adequado atendimento dos 
cidadãos portadores de doenças respi-
ratórias crônicas ou agudas, como no 
caso da epidemia da gripe H1N1, em 
2009, que mobilizou todo o contingente 
de pneumologistas nos quatro cantos do 
país, trabalhando horas a fio para conter 
a infecção e, principalmente, o pânico e a 
carência de informação dos pacientes.

Durante esses últimos dois anos, 

priorizamos a defesa profissional e a 
divulgação das áreas de atuação ampla-
mente, seja pela mídia ou em ações in-
ternas na SBPT. Ao criar o cadastramento 
das ligas de estudantes da SBPT, trouxe-
mos os alunos da medicina para dentro 
de nossa Sociedade para que esses pos-
sam ser iniciados na  pesquisa e na assis-
tência da área da Pneumologia.

O lançamento dos livros Prática 
Pneumológica e Tuberculose, fruto de 
muito trabalho e empenho das comissões 
e departamentos da SBPT, demonstram a 
excelência da Pneumologia do Brasil. E 
para ratificar nossa busca pela qualidade, 
introduzimos a Escola SBPT, com o obje-
tivo de oportunizar a reciclagem e capaci-
tação dos colegas que assim desejassem. 
Estabelecemos, ainda, a certificação em 
espirometria para defender a premissa 
de que o pneumologista treinado e atu-
alizado é o profissional responsável pela 
interpretação do exame, minimizando 
diagnósticos imprecisos e prejuízo dos 
pacientes.

Tivemos a grande responsabilidade 
de estar à frente da Sociedade neste im-
portante Ano do Pulmão, que nos trouxe 
ampla visibilidade na mídia, especialmen-
te devido a três ações inéditas na espe-
cialidade: a pesquisa encomendada ao 
renomado Instituto Datafolha, os clipes 
em salas de cinema e o pulmão gigante. 

Os jornais Folha de S. Paulo, Cor-
reio Braziliense (DF), Zero Hora (RS), O 
Estado de São Paulo (SP), A Tarde (BA), 
Diário de Pernambuco (PE), A Gazeta 
(ES), Jornal da Tarde (SP), Gazeta do 
Povo (PR), Diário do Pará (PA), Diário do 
Nordeste (CE), Diário da Manhã (GO), Di-
ário do Sul (SC); e as rádios CBN e Globo; 
além dos portais das revistas Veja, Isto É 
e Época e TV Globo (Bom Dia Brasil), são 
alguns dos veículos que têm abordado os 

principais temas divulgados pela SBPT. 
É importante salientar a belíssima 

atuação das Estaduais na exposição do 
Pulmão Gigante.  Contamos com o en-
tusiasmo dos colegas que participaram 
ativamente desta ação com visibilida-
de internacional. A exposição itinerante 
do inflável de 190 m² começou em São 
Paulo e percorreu as capitais do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, 
Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande 
do Sul, Ceará, Santa Catarina e Curitiba. O 
pulmão segue, entre novembro e dezem-
bro, para Cuiabá (MT) e Belém (PA). 

Por onde passou, a exposição foi 
notícia nas principais emissoras de tele-
visão, incluindo entradas ao vivo nas TVs 
Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Gaze-
ta e Cultura, nos respectivos telejornais 
matutinos e vespertinos. Tanto para via-
bilizar a montagem de toda a estrutura, 
como para atender aos jornalistas, con-
tamos com o amplo apoio das regionais, 
que organizaram plantões de orientação à 
população, distribuíam material informa-
tivo e realizaram espirometrias.

Foi um avanço e tanto para a pneu-
mologia e para o país. Todas estas ações 
foram citadas em Congressos Internacio-
nais, sendo apontadas como exemplares 
para que outras sociedades pudessem 
seguir. O Brasil, representado pela SBPT, 
cumpriu o compromisso fixado em 2009 
para fazer de 2010 o Ano do Pulmão. 
Posso afirmar que fomos além: 2010 foi, 
para nós, também o Ano do Pneumolo-
gista, da Pneumologia e por que não, da 
Saúde Respiratória. 

Não considero este ponto o fim do 
caminho. Conto, agora, com o compro-
metimento de toda a sociedade para levar 
adiante todas estas iniciativas e manter a 
Pneumologia, e o pulmão, sempre sau-
dáveis!
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Atividades da diretoria durante a gestão:

2009

1. CURSO DE DOENÇAS INTERSTICIAIS, 
São Paulo: Em março, 144 participantes, 
excluídos palestrantes

2. CURSO DE CIRCULAÇÃO PULMONAR, 
São Paulo: Em junho, com 73 participan-
tes, excluídos palestrantes

3. CURSO DE ATUALIZAÇÃO, São Paulo: 
Em abril, com 265 participantes, excluí-
dos palestrantes

4. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTI-
NUADA

a. Porto Alegre, sobre tuberculose, com 
71 participantes
b. Vitória, sobre tabagismo/DPOC, com 
25 participantes
c. Campo Grande, sobre sono, com 17 
participantes
d. Belém, sobre câncer e interstício, com 
31 participantes
e. São Luiz, sobre infecções e tuberculo-
se, com 77 participantes
f. Manaus, sobre câncer, com 101 parti-
cipantes
g. Goiânia, sobre VNI e oxigenoterapia 
em doenças neuromusculares, com 43 
participantes

5. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTI-
NUADA – CIRCULAÇÃO

a. Belo Horizonte, com 30 participantes
b. Recife, com 21 participantes
c. Porto Alegre, com 24 participantes
d. Brasília, com 46 participantes
e. Fortaleza, com 24 participantes
f. Rio de Janeiro, com 27 participantes

6. CURSOS DE FUNÇÃO PULMONAR

a. Básicos: Fortaleza (47 participantes), 
Goiânia (27 participantes) e Belém (27 
participantes)
b. Avançados: Recife (25 participantes) e 
Brasília (18 participantes)

7. CURSOS DE IMAGEM

a. Manaus, com 200 participantes
b. Cuiabá, com 15 participantes
c. Maceió, com 20 participantes

8. CONGRESSO BRASILEIRO DE ASMA/
DPOC/TABAGISMO – 1.107 participantes

9. DIRETRIZES DA SBPT  

a. Diretrizes para cessação do tabagismo 

- 2008. Outubro - 2008
b. Diretrizes para a prevenção, diagnósti-
co e tratamento da hiperidrose compen-
satória. Novembro - 2008
c. Diretrizes brasileiras para pneumonia 
adquirida na comunidade em adultos 
imunocompetentes - 2009. Junho - 2009
d. Curso de Atualização - Micoses: Capí-
tulo 1 - Diagnóstico laboratorial das mi-
coses pulmonares. Setembro - 2009
e. Curso de Atualização - Micoses: Ca-
pítulo 2 - Coccidioidomicose. Setembro 
- 2009
f. III Diretrizes para Tuberculose da Socie-
dade Brasileira de Pneumologia e Tisiolo-
gia. Outubro - 2009
g. Curso de Atualização - Micoses: Capí-
tulo 3 - Criptococose pulmonar. Novem-
bro - 2009
h. Curso de Atualização - Micoses: Capítu-
lo 4 - Histoplasmose. Novembro - 2009
i. Curso de Atualização - Micoses: Capí-
tulo 5 - Aspergilose: do diagnóstico ao 
tratamento. Dezembro - 2009
j. Curso de Atualização - Micoses: Capítu-
lo 6 - Paracoccidioidomicose. Dezembro 
- 2009

2010

1. CURSO DE SONO/VENTILAÇÃO ME-
CÂNICA, São Paulo: Em março, com 125 
participantes, excluídos palestrantes
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2. CURSO TABAGISMO PARA PNEUMO-
PEDIATRAS, Porto Alegre: Em março, 
com 16 participantes

3. CURSO DE ACESSO A MEDICAMEN-
TOS, São Paulo: Em março, com 30 par-
ticipantes

4. CURSO DE ATUALIZAÇÃO, Rio de Ja-
neiro: Em abril, com 330 participantes, 
excluídos palestrantes

5. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTI-
NUADA

a. Belém, sobre micoses e pediatria, com 
62 participantes
b. Manaus, sobre DPOC/tabagismo e in-
fecção, com 90 participantes
c. Vitória, sobre tuberculose/DPA e taba-
gismo, com 36 participantes
d. Aracajú, sobre sono e hipertensão pul-
monar, com 22 participantes
e. Itabuna, sobre infecções e interstício, 
com 90 participantes
f. Recife, sobre interstício, com 25 par-
ticipantes
g. São Luiz, sobre pediatria, com 100 par-
ticipantes
h. Florianópolis, sobre tuberculose, com 
35 participantes
i. Goiânia, sobre sono, com 35 partici-
pantes
j. Cuiabá, sobre asma/DPOC e tabagismo, 
com 96 participantes
k. Fortaleza, sobre infecções, com 79 par-
ticipantes
l. Teresópolis, sobre infecções, com 54 
participantes

6. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTI-
NUADA – CIRCULAÇÃO

a. Vitória, com 52 participantes

b. Goiânia, com 25 participantes
c. Curitiba, com 33 participantes
d. Manaus, com 90 participantes
e. Salvador, com 33 participantes 

7. CURSOS DE FUNÇÃO PULMONAR

a. Básico: Manaus (84 participantes), 
b. Avançados: Fortaleza (36 participan-
tes), Goiânia (22 participantes), Rio de 
Janeiro (31 participantes) e Salvador (32 
participantes)

8. CURSOS DE IMAGEM

a. Aracajú, com 18 participantes
b. Brasília, com 104 participantes
c. Florianópolis, com 28 participantes

9. CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEU-
MOLOGIA

a. MANUAL DE PNEUMOLOGIA SBPT: 
Lançado durante o curso nacional de 
atualização, foi distribuído gratuitamente 
para os sócios adimplentes

b. MANUAL DE TUBERCULOSE: A ser 
lançado durante o Congresso Brasileiro 
de Pneumologia

10. ANO INTERNACIONAL DO PULMÃO

a. Organização do pulmão gigante inflável 
que percorreu as principais capitais do 
país, atraindo mídia e público leigo:
• São Paulo – 3.500 visitantes
• Rio de Janeiro – 2.000 visitantes
• Belo Horizonte - 2.000 visitantes
• Salvador - 3.000 visitantes
• Brasília - 3.000 visitantes
• Vitória - 4.000 visitantes
• Recife - 5.000 visitantes
• Paulínia - 3.000 visitantes

• Fortaleza - 4.500 visitantes
• São Luís - 3.000 visitantes
• Porto Alegre - 3.500 visitantes
• Florianópolis - 5.000 visitantes
• Ainda não contabilizados: Cuiabá, Curi-
tiba, Belém

b. Diversas reportagens em mídia escrita 
e audiovisual sobre o tema, bem como 
divulgação dos resultados da pesquisa 
Datafolha sobre conhecimentos respira-
tórios pelos leigos

11. DIA INTERNACIONAL DE ESPIRO-
METRIA – 3.779 espirometrias feitas em 
todo Brasil

12. DIRETRIZES DA SBPT
 
a. Curso de Atualização - Micoses: Ca-
pítulo 7 - Zigomicose. Janeiro/Fevereiro 
- 2010
b. Curso de Atualização - Micoses: Capítu-
lo 8 - Infecções fúngicas em imunocom-
prometidos. Janeiro/Fevereiro - 2010
c. Diretrizes da SBPT - Recomendações 
para o manejo da tromboembolia pulmo-
nar, 2010. Março - 2010
d. SUPLEMENTO - Distúrbios respirató-
rios do sono. Junho - 2010
 
13. DIRETRIZES AMB

a. Asma
b. DPOC
c. Hipertensão Arterial - Abordagem Ge-
ral 
d. Hipertensão Arterial - Situações Espe-
ciais 
e. Hipertensão Arterial - Gravidez
f. Teste de Função Pulmonar
g. Tromboembolismo Venoso - Profilaxia 
em Pacientes Clínicos - Partes I, II e III
h. Abuso e Dependência da Nicotina
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A diretoria de divulgação e defesa 
profissional, durante o biênio de 2008-
2010, continuou a política já adotada pela 
nossa sociedade e realizou novas ações 
visando se aproximar mais do pneumo-
logista.

A carga de trabalho para um dire-
tor realizar todas as ações necessárias ao 
desempenho da defesa profissional e de 
divulgação é muito grande, e apenas com 
a ajuda de médicos associados e da dire-
toria, foi possível as ações a contento.

Defesa Profissional

Na página principal da SBPT, cria-
mos uma área para a publicação de orien-
tações entre o associado e as prestadoras 
de saúde. Páginas da ANS e do CFM foram 
relacionadas, permitindo o conhecimento 
do intricado mundo da relação médico e 
prestadoras de saúde.

Algumas ações se fizeram sentir 
positivas através da discussão em nível 
local dos nossos associados e pagamen-
to de exames, como a oximetria, se tor-
naram mais regra que exceção.  Várias 
consultas de prestadores de serviços à 
nossa sociedade ocorreram, assim como 
reuniões junto ao CFM , AMB e UNIMED 
Brasil.

Colocamos no espaço da defesa 
profissional parecer do CFM sobre a rea-
lização de espirometria e laudo da mesma 
por profissionais não médicos, e respon-
demos a solicitações de todos os asso-
ciados sobre como proceder em caso de 
laudo de espirometria ser fornecido por 
não medico. Algumas prestadoras de 
saúde solicitaram parecer a este respeito 
e foram esclarecidas.

Sobre a espirometria, realizamos 
uma solicitação do departamento de fun-
ção pulmonar e criamos uma certificação 
em espirometria, primeiro passo para a 
defesa mais contundente da realização 
deste exame apenas pelo pneumologista. 
O curso, seguido por uma prova, permite 
ao colega receber um certificado impres-
so e por meio digital para impressão nos 
laudos dos exames.

A defesa profissional ainda solicitou 
pareceres ao CFM sobre:

• divulgação em livros de convênios 
do titulo de Pneumologista sem o regis-
tro na SBPT ou junto ao CNRM – MEC: 
resposta informa ser os diretores médi-

cos dos convênios de saúde os respon-
sáveis pela divulgação, respondendo por 
propaganda enganosa

• tratamento clínico do Câncer de 
Pulmão ser realizado por pneumologis-
ta: aguardamos resposta (correspondên-
cia eletrônica protocolada no CFM sob o 
nº 7295/2010, distribuída ao Conselheiro 
Edevard José de Araújo para emissão de 
parecer)

• indicação de oxigenoterapia e as-
sistência ventilatória por profissional 
não-médico: aguardamos a resposta 
pelo CFM

A Diretoria de defesa profissional 
enviou, em 2008, e novamente em 2010, 
solicitação ao CFM e AMB de inclusão de 
procedimentos propostos pelos departa-
mentos de função pulmonar, endoscopia 
e doenças do sono; participou através do 
Departamento de endoscopia de ações 
junto a ANVISA sobre próteses e órteses 
respiratórias e sobre desinfecção dos 
endoscópios respiratórios; iniciou con-
tato com as empresas representantes de 
aparelhos de função pulmonar da retira-
das dos laudos automáticos, obrigando a 
necessidade de haver medico com trei-
namento para laudar o exame. Também 
normatizou o uso do banco de dados da 
SBPT, não permitindo a distribuição des-
tes dados, confiados pelos associados.

Divulgação 

A diretoria aprovou a contratação 
de uma assessoria de imprensa, que per-
mitiu à SBPT participar de várias campa-
nhas e se fazer presente em ações para a 
população em geral. À Divulgação coube 
ainda atualizar a nossa página principal, 
com a normalização da exposição de 
nossos cursos e congressos no prazo 
máximo de sessenta dias. Com isso, re-
formulou o acesso, trazendo um tempo 
maior de permanência no nosso site, que 
mantém a média de 16 mil acessos/mês.

Também foi criada a TV-SBPT, com 
mensagens mais atuais expostas na pá-
gina principal. Por meio da criação de um 
ferramenta, as comissões podem realizar 
inquéritos com os seus associados.

Durante o ano de 2010, Ano do Pul-
mão, a diretoria aprovou campanhas de 
divulgação da nossa especialidade entre 
o publico leigo, como o Tour pelo Pul-
mão, percorrido por mais de 10 cidades 

de todo o país, ampliando a visibilidade 
da Sociedade com ampla exposição na 
imprensa escrita, em rádios e televisões, 
cumprindo os objetivos previstos.

Outra ação foi a realização de uma 
pesquisa com o Instituto Datafolha sobre 
o conhecimento da população brasileira 
das doenças respiratórias mais prevalen-
tes, oferecendo à imprensa dados reais 
do desconhecimento. A mesma pesquisa 
servirá para que possamos programar 
ações de divulgação junto à população.

Uma campanha realizada em uma 
rede de exibição de filmes em todo o 
território nacional foi proposta pela pre-
sidência e aceita pela diretoria de divul-
gação. Foram exibidos filmes de 30 se-
gundos sobre DPOC, Asma, Pneumonia, 
Tabagismo e Câncer de Pulmão.

A diretoria ainda sugeriu a separa-
ção da diretoria de divulgação da defesa 
profissional, suscitando na criação de 
uma diretoria de defesa profissional e de 
uma diretoria de comunicação. Tal divi-
são permitirá melhora das ações da nos-
sa sociedade.

Contratada em agosto de 2009, a 
Acontece Comunicação e Notícias passou a 
desempenhar as funções de assessoria de 
imprensa e consultoria de comunicação da 
SBPT. Sugerindo e orientando membros da 
diretoria sobre a divulgação de temas, ativi-
dades, eventos, e também fazendo a inter-
face entre a entidade e os profissionais da 
mídia, os resultados foram a ampliação da 
visibilidade da SBPT. No decorrer do perío-
do, estivemos constantemente na imprensa, 
pautando os principais veículos de comu-
nicação do país, tais como os jornais Folha 
de SP, Estado de SP, Correio Braziliense, O 
Globo, Zero Hora, Jornal do Comercio, entre 
outros; emissoras de televisão Globo, Ban-
deirantes, Record, Gazeta, Cultura, SBT; e 
nas principais rádios, auxiliando repórteres 
com entrevistas para elucidar temas diversos 
relacionados à pneumologia. Ao final destes 
16 meses de trabalho, foram reunidos cerca 
de 1.750 notas/reportagens citando a SBPT, 
que perfazem média próxima de 6 inserções/
dia, descontados finais de semana e feriados. 
No mesmo período, foram agendadas cerca 
de 200 entrevistas com cerca de 60 diferen-
tes profissionais ligados à Sociedade. Isso 
sem falar nas entrevistas agendadas direta-
mente entre a imprensa e os profissionais. 
A Acontece também ofereceu suporte para 
a realização do Boletim da SBPT, revisando 
e editando todo o conteúdo, assim acompa-
nhando a diagramação e o fechamento dos 
arquivos das edições 3 e 4 de 2009, e de to-
das as 4 produzidas em 2010. 

DEFESA PROFISSIONAL E DIVULGAÇÃO
Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren

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

máxima2,4

Potencializa
a capacidade 
pulmonar2,3,6

Maximiza índices
de qualidade

de vida10-11

1-11

da ASMA

O tratamento

Mínimos
efeitos 

colaterais*,2,5,7-9

Apresentações com inalador e refil, maior 
economia e praticidade para o paciente.

1

200 mcg
30 CAPS.

REFIL

200 mcg
30 CAPS.

+
INALADOR 

400 mcg
30 CAPS.

+
INALADOR 

400 mcg
30 CAPS.

REFIL

* em relação ao impacto na função do eixo HPA.

CONTRAINDICAÇÃO: contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. INTERAÇÃO 
MEDICAMENTOSA: a coadministração de OXIMAX® com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis 
plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante.
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“Foi um período muito trabalho de-
safiador e gratificante, no qual consegui-
mos produzir e avançar graças a um tra-
balho de união com um grupo bastante 
harmônico em torno do ideal de promov-
er e consolidar a SBPT”

A Diretoria de Ensino e Exercício 
Profissional desenvolveu nesse biênio 
atividades de continuidade e aprimora-
mento de ações de sua competência. Na 
área de Ensino, para a formação profis-
sional na Graduação em Medicina, foi 
realizado o II Curso de Pneumologia na 
Graduação, de 11 a 12 de junho de 2010, 
em Porto Alegre, com a participação de 
352 alunos e 20 professores universitári-
os de todo o Brasil. 

Houve a criação do Cadastro Brasil-
eiro de Ligas de Pneumologia e Tisiologia 
para o acompanhamento e participação 
dos alunos da Ligas na SBPT, com o in-
tuito de divulgar a especialidade e cativar 
talentos para o exercício da Pneumolo-
gia. 

Realizamos a representação e in-
terface com o Conselho Nacional de 
Residência Médica (CNRM) e Comissão 
Mista de Especialidades, para solicitar a 
reestruturação do Programa e implemen-
tar a proposta de residência em Pneu-
mologia com acesso direto e duração de 

2009, realizado no Costão do Santinho 
durante o Congresso Brasileiro de Asma, 
DPOC e Tabagismo, com 54 candidatos e 
67 % de aprovados; TE 2010 Especial, no 
Rio de Janeiro, com introdução de aval-
iação prática com prova oral interativa, 
durante o Curso Nacional de Atualização 
em Pneumologia e Tisiologia de 2010, 
com 29 candidatos e 65% de aprovados; 
e TE 2010, que será aplicado no XXXV 
Congresso Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia de 2010, com 55 candidatos 
inscritos.

Reavaliação e Acreditação 
Profissional 

Estreita correlação com a Comis-
são Nacional de Acreditação (CNA) como 
avaliador representante da especialidade. 
Informação e divulgação da CNA e aval-
iação e acreditação dos cursos nacionais 
de Pneumologia para pontuação no CNA. 
Nestes 2 anos, foram avaliados 500 even-
tos encaminhados à AMB/CNA.

Participação ativa como represen-
tante da SBPT no Conselho Científico 
da AMB, e também nas ações de Direto-
ria, participando de todas as atividades 
desempenhadas pela diretoria do Biênio 
2008-2010. 

3 anos e solicitação de reconhecimento 
de nova área de atuação: Doença Respi-
ratória do Sono.

Foram também cadastrados 
serviços para cursos de especialização 
de curta duração, a Escola SBPT para 
Doenças Intersticiais, Função Pulmonar, 
Doença Respiratória do Sono, Tabagismo 
e Tuberculose.

Atualização profissional a cargo das 
programações da SBPT, com a organiza-
ção e ativa participação nos Congressos e 
Cursos Nacionais e Programa de Educa-
ção Continuada presencial e on-line, em 
estreita relação com a Diretoria Científica; 
lançamento de 5 cursos de PEC- on-line, 
permitindo a obtenção de créditos do 
CNA para a recertificação profissional via 
eletrônica (Internet); incentivo à pesquisa 
e administração do Fundo de Incentivo a 
Pesquisa da SBPT por meio de avaliação 
e acompanhamento dos projetos de 2008 
e lançamento e concessão do II Edital do 
Fundo de Pesquisa da SBPT.

Exercício Profissional

Foi mantida e implementada a 
concessão do Título de Especialista em 
Pneumologia, que se faz através de Edital 
específico. Foram realizados três exames 
de suficiência para obtenção do título: TE 

DIRETORIA DE ENSINO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Ana Luisa Godoy Fernandes
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“Finalizamos esse mandato com as 
finanças em boas condições de garantir 
a grande atividade científica e social que 
caracteriza a nossa sociedade”

A diretoria financeira deu apoio às 
realizações da SBPT, como no evento de 
divulgação nacional do Tour pelo Pulmão, 
que teve o objetivo de informar a comuni-
dade sobre algumas doenças pulmonares, 
mostrando a importância da prevenção, 
quando possível, e do reconhecimento 
e tratamento precoces, ressaltando a 
atuação do pneumologista na condução 
desse processo. Realizamos uma pes-
quisa, coordenada pelo Datafolha, sobre 
o conhecimento do público leigo sobre 
doenças respiratórias, para que possa-

“A minha gestão termina com 
a transmissão da posição de editor-
chefe a Carlos Roberto Ribeiro de 
Carvalho, que certamente conduzirá o 
Jornal Brasileiro de Pneumologia por 
novos caminhos de projeção e suc-
esso. Muito obrigado a todos aqueles 
que colaboraram para a execução do 
meu trabalho nos últimos anos!”

Sem dúvida alguma, o acon-
tecimento mais relevante do período 
foi a inclusão do Jornal Brasileiro de 
Pneumologia na lista dos periódicos 
cobertos pela Web of Science. Essa 
notícia chegou a nós ao final do se-
gundo semestre de 2009 e trata-se de 
um dos fatos mais relevantes de toda 
a história do Jornal. Isso implica que, 
em meados de 2011, será divulgado o 
primeiro fator de impacto da publica-
ção, parâmetro de suma importância 
na avaliação da qualidade dos periódi-
cos científicos. Não restam dúvidas 
que essa indexação coloca o nosso 
Jornal em um patamar de destaque 
entre as dezenas de publicações médi-

sociedade.
Mantivemos o Fundo de Pesquisa, 

que incentiva financeiramente pesqui-
sadores associados a SBPT, o que, sem 
dúvida, representa uma grande iniciativa 
para o avanço do conhecimento na área 
da pneumologia nacional.

Atualmente, temos 3.306 sócios 
ativos, porém, apesar do aumento do 
número de sócios, também tivemos 
um número maior de inadimplentes, o 
que resultou em cobrança unificada em 
alguns estados. Esses dados não são 
desanimadores, nos motivam a buscar 
soluções que contemplem de maneira 
mais completa os interesses dos nossos 
associados. 

Em 2009 e 2010, foram realizadas 
consultas aos associados da SBPT, no 
momento do pagamento da anuidade, 
sobre suas preferências quanto a re-
ceber a revista na forma impressa ou 
apenas por via eletrônica. Aproxima-
damente dois terços dos associados 
optaram por receber apenas os fas-
cículos via internet, de tal maneira que 
a nossa tiragem impressa foi reduzida 
de maneira substancial. Acreditamos 
que essa foi uma mudança positiva, 
pois além de ser ambientalmente mais 
correta, contribuiu para o equilíbrio 
econômico do periódico. Vale salien-
tar que a revista impressa vai sempre 
existir, ainda que em tiragens míni-
mas, se for o caso, para distribuição 
junto a inúmeras bibliotecas do Brasil 
e do exterior. Além disso, os arquivos 
em papel são uma maneira adicional 
de resguardar o patrimônio científi-
co, pois não é vulnerável a eventuais 
agentes danosos a arquivos digitais.

mos direcionar melhor nossas futuras 
ações de educação e saúde pública, com 
maior repercussão social.

As gerências dos congressos na-
cionais gradualmente passam a ser feitas 
pela SBPT. Assim, o XXXV Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e 
o XI Congresso Brasileiro de Endosco-
pia Respiratória já foram praticamente 
organizados pela SBPT, o que implica 
em redução de custos, possibilitando o 
investimento dos lucros em mais ativi-
dades científicas e de qualidade cada vez 
maior.

A SBPT passou a ter auditorias in-
ternas semestrais, realizadas pelo con-
selho fiscal, o que traz um ganho em ter-
mos de transparência sobre as contas da 

cas nacionais, e mesmo entre as inter-
nacionais. Ao longo dos dois últimos 
anos, observamos, ainda, a aceleração 
do processo de internacionalização do 
Jornal, com a submissão e publicação 
de artigos confeccionados em países 
latino-americanos, norte-americanos, 
europeus, africanos e da asiáticos.

Durante dois anos, o Jornal foi 
publicado em edições mensais e, 
devemos reconhecer, a experiência 
não foi bem sucedida. Embora a pe-
riodicidade da publicação tenha sido 
garantida nesse período, sem nen-
hum atraso, e os leitores não ten-
ham notado grandes alterações na 
qualidade dos artigos, constatamos 
que a confecção de um jornal mensal 
envolve dificuldades ainda difíceis de 
se contornar. Portanto, o rumo origi-
nal da revista bimestral foi retomado 
em 2010, ao meu ver com resultados 
muito melhores do que os dos dois 
anos anteriores, tanto do ponto de 
vista administrativo, como também na 
possibilidade da seleção de manuscri-
tos de qualidade superior. 

DIRETORIA FINANCEIRA
Veronica Moreira Amado

JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA
José Antônio Baddini Martinez, editor-chefe
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Atividade proposta: regulamenta-
ção da oncologia torácica como sub-es-
pecialidade da pneumologia.

Atividade realizada: 
• Planejamento para 2011/2012 – 

Pós-graduação lato sensu sobre oncolo-
gia torácica pela Faculdade de Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo – SP

• Integração dos atuais centros for-
madores de pneumologistas que já reali-
zam tratamentos oncológicos em pacien-
tes com neoplasia pulmonares

• Parecer junto ao CFM para norma-
tização da realização de tratamento onco-

• Formamos as subcomissões de 
Tromboembolia Venosa e de Hiperten-
são Pulmonar, que passaram a auxiliar 
na coordenação de todo o planejamento 
da Comissão nas respectivas áreas de 
abrangência

• Envidamos esforços para a manu-
tenção do Registro Nacional de Hiperten-
são Pulmonar, que por motivos alheios à 
nossa vontade não prosseguiu

• Publicamos as recomendações 
para o manejo da TEV no Jornal Brasileiro 
de Pneumologia

• Realizamos, junto da diretoria da 
SBPT, o II Curso de Circulação Pulmonar 

em São Paulo, em junho de 2009
• Participamos com a diretoria da 

SBPT de ações com objetivo de promover 
o conhecimento das doenças da circula-
ção pulmonar junto a outras sociedades 
médicas, associações de portadores e 
público leigo

• Realizamos doze PECs de circula-
ção pulmonar

• Colaboramos na confecção e 
composição de grades de Jornadas e 
Congressos

• Auxiliamos a SBPT em sua atuação 
junto aos órgãos governamentais para 
garantir o fornecimento do tratamento 

lógico por pneumologista
• Planejamento 2012 – diretriz sobre 

oncologia torácica: aguardando liberação 
da SBPT - já começamos a trabalhar para 
este fim

Atividade proposta: Temas de Pneu-
mologia gerais em pacientes oncológicos 
no Congresso Brasileiro da SBPT - Curi-
tiba 2010

Atividade realizada:
• Grade de câncer de pulmão, com 

assuntos gerais de interesse dos pneu-
mologistas

específico da Hipertensão Pulmonar de 
forma adequada, criteriosa e regular. Nos 
reunimos pessoalmente com o Ministro 
da Saúde, em Brasília, para fornecer as 
sugestões de criação de um Protocolo de 
manejo da HP

• Estudamos o estabelecimento de 
critérios para a formação e desenvolvi-
mento de Centros de Referência no ma-
nejo da Hipertensão Pulmonar em todo o 
Brasil

CÂNCER DE PULMÃO
Guilherme Jorge Costa

CIRCULAÇÃO PULMONAR
Renato Maciel

ASMA BRÔNQUICA
Paulo Camargos

A Comissão de Asma 
participou, em conjunto 
com o Departamento de 
Ações Programáticas, da 
elaboração da resposta da 
SBPT à Consulta Pública. 
Também coordenou a ela-
boração da V Diretriz para o 
Controle da Asma da SBPT.

“Cumprimos o dever com a realiza-
ção de atividades que divulgaram os DRS 
junto aos pneumologistas brasileiros. 
Muito desta realização se deve ao gran-
de apoio da Diretoria da SBPT e, princi-
palmente, de sua presidente na referida 
gestão”

• Participação em 4 PECs da 
SBPT

• Realização do primeiro Curso 
Nacional de Distúrbios Respiratórios do 
Sono

• Publicação no Jornal Brasileiro 
de Pneumologia do primeiro suplemento 
sobre Distúrbios Respiratórios do Sono

• Participação de reuniões, com 
as demais sociedades de especialidades 
pertinentes, para a obtenção de autoriza-
ção para área de atuação em Medicina do 

Sono junto à AMB
• Inserção ativa no Curso Nacio-

nal de Atualização em Pneumologia
• Inserção ativa no Curso de 

Pneumologia para graduação
• Inserção de um capítulo sobre 

DRS no livro Atualização em Pneumolo-
gia

DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO
Carlos Alberto de Assis Viegas
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O Curso Nacional de Doenças In-
tersticiais, realizado a cada dois anos, 
nos anos impares, teve em 2009 o tema 
central sarcoidose. O evento contaria com 
a presença de Robert Baughmann, de 
Cincinnatti, que cancelou na véspera do 
evento por problemas na documentação 
para embarque. A ausência do convidado 
frustrou a todos. Mas diversos membros 
da Comissão foram rapidamente mobili-
zados para substituir as conferências, re-
cebendo elogios pela maioria presente.

A comissão de DPI participou do 
Curso Nacional de Atualização, no Rio 
de Janeiro, cabendo a dois colegas a 
apresentação de temas. Membros da Co-
missão também participaram de alguns 
PECs, com destaque para o de Recife, 
voltado exclusivamente para doenças 
intersticiais, que contou com ativa parti-

cipação dos colegas locais na discussão 
de casos.

A Diretoria da SBPT credenciou 
Centros de Referencia em DPIs locais, 
nos quais residentes e colegas de todo 
Brasil podem realizar estágios e participar 
do atendimento, discussão e reuniões. 
Diversos residentes e colegas já partici-
param deste programa de reciclagem.

Por solicitação da Diretoria da 
SBPT, a Comissão de DPI concordou em 
produzir uma Diretriz contendo orien-
tações baseadas em evidências sobre o 
diagnostico e o tratamento das DPIs. Um 
rascunho extenso foi escrito, mais de 
700 referencias consideradas pertinentes 
foram revisadas, demandando meses de 
trabalho. O documento foi então encami-
nhado para diversos membros da Comis-
são para avaliação critica dos tópicos de 

maior interesse para cada um, e também 
para uma revisão geral. A maioria dos 
colegas já enviou sugestões que serão 
incorporadas e redistribuídas para nova 
apreciação. Os pontos polêmicos estão 
sendo analisados com maior detalhe. No 
Congresso Brasileiro, a ser realizado em 
Curitiba, uma mesa-redonda abordará as 
propostas de classificação, investigação 
e tratamento das principais DPIs. O do-
cumento final deverá ser inserido no site 
da SBPT, no inicio de 2011, para opiniões 
e sugestões.

Finalmente, pesquisas clínicas na 
área de DPIs começam a envolver cen-
tros brasileiros, que participaram ou par-
ticipam de três ensaios clínicos sobre o 
tratamento da FPI.

DOENÇAS INTERSTICIAIS
Carlos Alberto de Castro Pereira

2009

• IV Congresso de Pneumologia e 
Tisiologia do Centro-Oeste – Cuiabá, Mato 
Grosso

• X Curso Nacional de Atualização em 
Pneumologia da SBPT – São Paulo

• Reunião Científica da Sub-Sede da 
SPPT de São José do Rio Preto: “Clube do 
Pulmão” - “Projeto Quarta-feira”, do Instituto 
Clemente Ferreira, São Paulo

2010

• XI Curso Nacional de Atualização 
em Pneumologia da SBPT – São Paulo

• II Simpósio de Atualização em 
Pneumologia da Sociedade Mineira de Pneu-
mologia e Cirurgia de Tórax – Belo Horizonte, 
Minas Gerais

• XXXV Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia, do qual participare-
mos com palestra e mesa-redonda sobre DPA 
– Curitiba, Paraná

DOENÇA PULMONAR AVANÇADA (DPA)
Maria Christina L. Machado

“Agradecemos o apoio ao nosso trabalho”
Participação dos seguintes eventos:

•	 Participação	 na	 confecção	
da grade de DPOC do Congresso de 
Asma, DPOC e Tabagismo 2009, do 
Congresso Brasileiro 2010 e de cur-
sos de atualização

•	 Participação	 na	 elaboração	
de programas de atenção à DPOC, 
fornecendo subsídios às ações pro-
gramáticas da Diretoria

•	 Participação	 no	 Fórum	 do	
plano nacional de saúde do homem

•	 Organização	 do	 Prêmio	
DPOC – Brasil 2009

DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA 
CRÔNICA (DPOC)
Alberto Cukier
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Atividades Propostas

1. Normatização de Procedimentos 
2009-2010

• Elaborar propostas de adequação 
da NR7-MTE para a interpretação radio-
lógica da OIT para exames radiológicos 
periódicos de tórax. Esta atividade parte 
de uma iniciativa da FUNDACENTRO, que 
coordenará um grupo de trabalho, cons-
tituído por SBPT, ANAMT, CBR, pelos Mi-
nistérios da Saúde e Trabalho e por três 
Leitores B brasileiros, para discussão de 
equipamentos e técnicas de radiologia 
adequados, conteúdo e cronograma con-
junto de treinamentos em leitura radioló-
gica, implantação de exame de certifica-
ção de leitores, normas de certificação e 
recertificação periódicas e para estabele-
cimento de uma infra-estrutura comum 
para os procedimentos de certificação. 

Foi criado o Grupo de Trabalho em 
Leitura Radiológica (GT-LR) no segundo 
semestre de 2008, sob a coordenação de 
Eduardo Algranti (FUNDACENTRO), que 
reuniu-se em quatro ocasiões. O GT-LR 
elaborou textos referentes a equipamen-
tos e técnicas radiológicas adequadas 
para radiologia do tórax e sobre a utili-
zação da classificação radiológica da 
OIT, que foram publicados nos boletins 
do CBR (Boletim 258 de Agosto/2009) e 
da SBPT (Setembro/Dezembro/2009). Os 
textos também podem ser acessados no 
site http://www.fundacentro.gov.br/con-
teudo.asp?D=SES&C=1489&menuAbert
o=1489.

O Grupo encaminhou à Divisão de 
Saúde e Segurança do Trabalho do MTE 
um documento-texto versando sobre a 
obtenção e interpretação de radiografias 
periódicas de tórax de trabalhadores ex-
postos a poeiras minerais, para ser dis-
cutido na Comissão Tripartite Paritária. 
Caso aprovado, será publicado como 
anexo à NR7. Esta publicação resultará 
em sensível melhoria da qualidade dos 
exames periódicos e das interpretações 
radiológicas nos próximos anos. 

Permanece em discussão a implan-
tação de um exame de Certificação em 

Leitura Radiológica no país. 

No Biênio 2009-2010, também fo-
ram oferecidos 6 cursos de Leitura Ra-
diológica. Em agosto de 2009, foi realiza-
do o primeiro curso avançado de LR com 
a aplicação do exame de certificação AIR-
Pneumo de forma piloto. Participaram 
deste curso 22 colegas, com experiência 
em LR, dos quais 20 foram aprovados. 
De acordo com discussões do GT-LR, 
foram modificados os pré-requisitos dos 
candidatos para inscrição nos cursos de 
leitura radiológica. Em setembro de 2010, 
foi realizado o primeiro curso de LR em 
parceria com o CBR e a ANAMT.

• Elaborar propostas para a adequa-
ção de espirometrias em exames perió-
dicos constantes na NR7: pretendemos 
retomar a iniciativa de 1996, que não foi 
levada adiante na época, através da propo-
sição de elaboração de uma nota técnica 
sobre o uso adequado desta metodologia 
em avaliações periódicas de trabalhado-
res expostos a poeiras minerais. 

Esta proposta não teve avanços sig-
nificativos neste biênio. Foi elaborado um 
texto para discussão com a Comissão de 
Função Pulmonar para definições sobre 
o seu conteúdo e formas de encaminha-
mento do assunto. 

2. Colaboração com o SUS

• Trabalhar conjuntamente com o 
COSAT/Ministério da Saúde no estabe-
lecimento de uma rede nacional de refe-
rências (estaduais e regionais) em leitura 
radiológica das pneumoconioses e pneu-
mopatias ocupacionais

Disponibilizamos uma listagem de 
médicos que fizeram treinamento em 
leitura radiológica de 1994 a 2010, clas-
sificados por estado de origem e ano de 
realização do curso. Disponibilizamos 
também a listagem de médicos qualifica-
dos e certificados. As listas encontram-se 
disponíveis em http://www.fundacentro.
gov.br/conteudo.asp?D=SES&C=1496&
menuAberto=1489

 • Estimular os membros da SBPT 
a procederem à notificação compulsória 
de casos de Pneumoconioses e Mesote-
lioma, assim como Cânceres de Pulmão 
que tenham vínculo ocupacional 

Esta proposta foi desenvolvida por 
meio da elaboração de um texto, sob for-
ma de artigo científico, sobre Ocupação 
e Câncer de Pulmão. O texto aprovado 
aguarda publicação no JBP. A finalidade 
é chamar a atenção dos pneumologistas 
sobre os riscos ocupacionais de câncer, 
sugerir a tomada de dados relevantes de 
história ocupacional e indicar fontes de 
informação adequadas. 

3. Atividades Científicas

• Organizar um seminário inter-
nacional sobre exposição respiratória a 
particulados em Belo Horizonte, MG, em 
setembro de 2009

O “Encontro sobre Efeitos da Ex-
posição Ocupacional e Ambiental a Ae-
rossóis” foi realizado em Belo Horizonte, 
de 23 a 25 de setembro, contando com 
a organização do Serviço de Medicina, 
FUNDACENTRO, do Centro de Referên-
cia Estadual em Saúde do Trabalhador da 
UFMG e da Secretaria Estadual de Saúde 
de Minas Gerais, contando com o apoio 
da Secretaria de Saúde do Estado de Mi-
nas Gerais, da FUNDACENTRO, da SBPT 
e de Koichi Honma.

Os objetivos do encontro foram:
- Discutir a patogenia das doenças 

ocupacionais/ambientais causadas pela 
inalação de substâncias tóxicas

- Apresentar dados sobre a ocor-
rência de silicose no Estado de Minas 
Gerais

- Discutir os efeitos da poluição 
ambiental sobre a morbidade e mortali-
dade na população geral

- Discutir as medidas de alerta, 
educação, notificação e prevenção, ade-
quadas e efetivas, visando à melhoria da 
vigilância epidemiológica e o futuro con-
trole da silicose e outras pneumoconio-
ses no Estado de Minas Gerais

- Discutir o efeito da exposição a 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS
Eduardo Algranti
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pesticidas na morbimortalidade
- Apresentar as diretrizes do diag-

nóstico do mesotelioma, assim como ini-
ciar a discussão de criação de um ques-
tionário sobre exposição ao asbesto para 
utilização no Brasil

Participaram do encontro quatro 
palestrantes internacionais: Koichi Hon-
ma, Japão; Benoit Nemery, Belgica; Tony 
Cantrell, África do Sul; e a sra. Jemima 
Cantrell, África do Sul;  além dos convida-
dos nacionais. O encontro, credenciado 
junto á CNA, contou com a presença de 
pouco menos de 100 participantes

4. Atividades Didáticas

Auxiliar a SBPT na seleção e dis-
ponibilização de materiais educativos na 
sua plataforma eletrônica, relacionados a 
trabalho, meio ambiente e sistema respi-
ratório 

“Esperamos ter contribuído cienti-
ficamente para o fortalecimento da SBPT. 
Aproveitamos para manifestar nosso 
apoio à candidatura de George Matos Ca-
valcante como futuro presidente da co-
missão de epidemiologia para a próxima 
gestão, e nosso oferecimento para conti-
nuarmos trabalhando junto à instituição 
como sempre o fizemos. Parabenizamos 
esta gestão e desejamos muito sucesso 
para a nova diretoria”

As atividades realizadas pela co-
missão corresponderam aos objetivos da 
proposta encaminhada à SBPT no início 
da gestão atual, na sua maioria, que fo-
ram:

• Assessorar a Diretoria da SBPT no 
que diz respeito às pesquisas das demais 
comissões quanto aos aspectos epide-
miológicos das mesmas

Não houve demanda de outras co-
missões específicas para a Comissão de 
Epidemiologia. Para a próxima gestão su-
gerimos que este objetivo seja reforçado.

Esta atividade limitou-se à disponi-
bilização de referências bibliográficas bá-
sicas sobre Poluição Ambiental e Efeitos 
Respiratórios e Doenças Ocupacionais 
Respiratórias no site da SBPT

Atividades Não Programadas

1. Elaboração de questões sobre 
poluição ambiental e doenças ocupacio-
nais respiratórias para a inclusão em dois 
exames de especialidade

2. Elaboração de grade de ativida-
des sobre os temas da Comissão, para 
submissão à Comissão Científica do 
Congresso Brasileiro de Pneumologia de 
Curitiba, 2010

3. Colaboração com as atividades 
do “Ano do Pulmão”, com inserção do 
logo no site da FUNDACENTRO e divul-

• Desenvolver uma revisão sistemá-
tica da literatura sobre o tratamento da 
DPOC (conforme projeto submetido ao 
CNPq - edital de N0 372008 Tecnologia 
em Saúde), no caso de sua aprovação, 
para subsidiar o governo e a SBPT na for-
mulação de diretrizes para o tratamento 
da DPOC e elaboração do novo consenso 
sobre o tratamento para a DPOC 

Este projeto foi aprovado pelo CNPq 
e a Comissão de Epidemiologia, junto 
à Comissão de DPOC, cumpriu a meta 
estabelecida. Inicialmente, os pesquisa-
dores do Programa de Pós-graduação 
em epidemiologia da UFPEL realizaram 
a busca sistemática da literatura sobre 
o tratamento da Doença Pulmonar Obs-
trutiva Crônica. Ao final do levantamento, 
foi realizado um encontro na cidade de 
Pelotas, com duração de dois dias, inte-
grando participantes da das Comissões 
de epidemiologia e de DPOC, além de 
representantes da diretoria. Os resulta-
dos foram apresentados e discutidos no 
grupo. Ao final da reunião, foi decidida a 
redação de dois artigos sobre a revisão 
sistemática a serem publicados no Jornal 
Brasileiro de Pneumologia. Os artigos es-

gação de matérias sobre doenças ocupa-
cionais respiratórias na mídia eletrônica, 
impressa e de rádio

4. Elaboração de capítulo de livro 
editado pela SBPT: Ubiratan de Paula 
Santos e Elisa Maria Lombardi Siqueira. 
Pneumopatias Ocupacionais. In: Sérgio 
Saldanha Menna Barreto; Jussara Fiter-
man; Marina Andrade Lima. (Org.). Práti-
ca Pneumológica. Rio de Janeiro: Guana-
bara Koogan, 2010

5. Encaminhada proposta de ques-
tionário sobre exposição ao asbesto pelo 
CEREST/UFMG, adaptado de modelos 
utilizados na Itália e França, para possí-
vel implantação no país (MS e MTE) a ser 
discutida em oficina de trabalho organi-
zada pela FIOCRUZ

tão sendo elaborados, já em fase final, e 
serão submetidos ao Jornal Brasileiro de 
Pneumologia. 

• Realizar um levantamento nacional 
dos sintomáticos respiratórios em postos 
periféricos e em pronto-atendimentos, 
utilizando projeto anteriormente encami-
nhado para a SBPT para o caso de se ob-
ter um financiamento, o que não ocorreu. 
Assim, o projeto não foi desenvolvido.

• Colaborar com a SBPT junto à 
ALAT para o novo projeto do curso ME-
COR, sob a responsabilidade da América 
Latina, sediando na cidade de Pelotas (no 
Programa de Pós-Graduação em Epide-
miologia da UFPEL) a primeira turma, no 
ano de 2009, após acertos com a ATS e 
ALAT

A partir do próximo ano, o cur-
so MECOR passará para a coordenação 
da ALAT. Acreditamos que a SBPT pos-
sa contribuir para que o curso continue 
sendo uma referência na área da epide-
miologia respiratória na América Latina. 
Sugerimos que este objetivo permaneça 
como uma meta para os próximos anos. 

EPIDEMIOLOGIA
Ana M. B. Menezes
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Fazem parte do estafe do curso membros 
da Comissão de Epidemiologia da SBPT, 
como Ana Menezes, Ilka Santoro e Eanes 
Delgado Pereira.

• Dar continuidade aos cursos de 
epidemiologia para os sócios da SBPT 
nos congressos de pneumologia estadu-
ais ou nacionais, como já vêm ocorrendo 
nos últimos 3 anos, ou por demanda da 
SBPT em outras ocasiões 

Os cursos de epidemiologia têm 
sido oferecidos como cursos pré-con-
gresso nos Congressos da SBPT, a cada 
ano com mais participantes. Oferece-
mos o curso de epidemiologia no pré-
congresso do VII Congresso Brasileiro 

• Assessoria à diretoria da SBPT 
em relação aos aspectos políticos e cien-
tíficos referentes à fibrose cística

• Divulgação da fibrose cística no 
Brasil por meio da mídia eletrônica, fa-
lada e escrita, principalmente nas datas 
comemorativas da doença

• Participação, junto à Diretoria 
de Assuntos Científicos, da organização 
de cursos e eventos divulgando o conhe-
cimento sobre fibrose cística para profis-
sionais da saúde. Estas ações ocorreram 
por ocasião de eventos da SBPT (nos dois 
Cursos de Atualização e no Congresso de 
Asma, DPOC e Tabagismo e na elabora-
ção do programa do XXXV Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia). 
As ações ocorreram sob a forma de pa-
lestras, propostas de temas e de pales-
trantes fora da comissão.

• Estabelecimento de ação inte-
grada ao Grupo Brasileiro de Estudos de 
Fibrose Cística. Esta ação se desenvol-
veu principalmente durante a realização 
do III Congresso Brasileiro de Fibrose 
Cística realizado em Belo Horizonte, em 
setembro de 2010. Marcelo de Fuccio foi 
o representante da Comissão de Fibrose 
Cística junto à Comissão Organizadora do 
Evento, enquanto que demais membros 
da Comissão atuaram como palestrantes. 
A ação permitiu a realização dos Anais do 
III Congresso Brasileiro de Fibrose Císti-

de Asma/ III Congresso Brasileiro de 
DPOC/ III Congresso Brasileiro de Taba-
gismo, em Costão do Santinho. Também 
será oferecido no próximo Congresso da 
SBPT, em Curitiba, contando com grande 
número de inscritos. Esta é uma iniciativa 
importante que deve ser seguida na pró-
xima gestão.

• Colaborar com a Comissão de Ta-
bagismo para reforçar as ações políticas 
de combate ao fumo em locais fechados, 
tendo como base a evidência científica 
dos malefícios dos fumos ativo e passivo

Não houve um projeto ou uma 
colaboração específica da Comissão de 
Epidemiologia com a Comissão de Ta-

ca, elaborados pelo Jornal Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia

• Estabelecimento de ações inte-
gradas com entidades da sociedade civil, 
ampliando ações assistenciais e de ensino 
sobre a doença. Estas ações se desenvol-
veram, em especial, com as associações 
de fibrose cística, tanto em nível estadual 
como nacional

• Atuação de esclarecimento jun-
to à comunidade de pacientes e familia-
res, de forma a abordar dúvidas sobre a 
doença e seu tratamento. Atividade de-
senvolvida por meio de correspondência 
enviada pelo site da SBPT

• Sobre a elaboração de diretrizes 
para diagnóstico e tratamento da fibro-
se cística no Brasil, houve dificuldades 
logísticas que impediram o seu desen-
volvimento. Esta meta permanece como 
necessidade premente da Comissão de 
Fibrose Cística

• Com relação ao estabelecimento 
de ação integrada com o Grupo Brasileiro 
de Estudos de Fibrose Cística de forma 
a contribuir no desenvolvimento do Re-
gistro Brasileiro sobre a doença, embora 
tenha havido participação ativa dos mem-
bros da comissão nesta atividade, não foi 
possível homologar uma interface entre 
as duas entidades

bagismo. Entretanto, como presidente 
da Comissão de Epidemiologia, estive 
bastante envolvida para que a lei sobre 
ambientes fechados 100% livres de fumo 
fosse sancionada pelo prefeito da cidade 
de Pelotas. Participamos ativamente de 
audiência pública na cidade, junto à câ-
mara de vereadores, enviando carta de 
apoio ao movimento da SBPT, atendendo 
à nossa solicitação. Obtivemos a aprova-
ção da lei de número 5.636, tornando Pe-
lotas a primeira cidade do Rio Grande do 
Sul livre de fumo em ambientes fechados 
(sem fumódromos).

FIBROSE CÍSTICA
Paulo de Tarso Roth Dalcin INFECÇÕES RESPIRA-

TÓRIAS E MICOSES 
Paulo José Zimermann 
Teixeira

• Atuação intensa 
na pandemia de gripe A em 
2009, com participação em 
reuniões no Ministério da 
Saúde, Secretarias da Saúde 
do RS e em outros estados 
para compor os protocolos 
de atendimentos ambulato-
rial e hospitalar dos casos 
suspeitos e confirmados

• Elaboração de 
questões para título de espe-
cialista

• Elaboração de res-
postas ao Ministério Público 
quanto à liberação de medi-
camentos na pandemia

• Participação ativa 
na elaboração das grades de 
infecções do Curso Nacional 
de Pneumologia e do Con-
gresso Brasileiro

• Publicação de arti-
gos de revisões sobre mico-
ses pulmonares já iniciados 
na gestão 2007-2008

Ponto Negativo: fim do 
Curso Nacional de Infecções 
Respiratórias
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“Coordenar a Comissão de Tabagismo 
durante os últimos dois anos foi uma tarefa 
extremamente gratificante. A participação ati-
va e espontânea dos membros da Comissão 
Científica e dos membros da Comissão, extre-
mamente comprometidos com a causa, tornou 
a missão da coordenação muito fácil. Portanto, 
não poderia começar este relatório sem agrade-
cer a cada um dos membros da comissão, pelo 
empenho em lutar para melhorar o combate ao 
tabagismo e suas consequências. Também ti-
vermos apoio incondicional da atual Diretoria 
da SBPT para todos os projetos propostos e 
executados”

Lutar para melhorar o combate ao 
tabagismo e suas consequências eram as 
primeiras metas da atual coordenadoria, 
que nada teve de fazer para cumpri-las, 
porque a parceria aconteceu naturalmen-
te, como consequência da cultura insti-
tuída nesta comissão pelos coordenado-
res que nos antecederam. Nesta área, a 
ferramenta mais importante foi a criação 
do Fórum de Discussão de Tabagismo da 
SBPT, desenvolvido e coordenado por 
Alberto Araújo, que permitiu a comuni-
cação rápida, eficiente e responsável dos 
membros da comissão.

Não conseguimos tudo que plane-
jamos, mas lutamos e evoluímos bastan-
te. Foram dois anos cheios de aconteci-
mentos positivos nesta área. Das metas 
estabelecidas as que ainda vão exigir 
muito trabalho são a melhora no número 
de centros de tratamento registrados no 
Ministério da Saúde e a distribuição re-
gular de medicação para o tratamento de 
cessação do tabagismo.

Principais ações desenvolvidas pela 
comissão neste período:

• Participação no Projeto Diretrizes 
da AMB, CFM e ANS, na elaboração das 
diretrizes para cessação do tabagismo, 
finalizada em 29 de maio de 2009, com 
a participação da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Bra-

sileira de Cardiologia, Associação Brasi-
leira de Psiquiatria, Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obste-
trícia; Sociedade Brasileira de Anestesio-
logia e Associação Brasileira de Medicina 
Intensiva

• Levantamento dos Centros de 
Tratamento do Tabagismo, realizado em 
2009 sob a coordenação de Maria da Pe-
nha Uchoa Sales

• Participação ativa nas campanhas 
pela aprovação e modificação de leis com 
o objetivo de garantir a instituição dos 
ambientes 100% livres do cigarro e pro-
teger os fumantes passivos

- Nesta área foi elaborada a carta 
“Respira Brasil” de apoio à regulamenta-
ção dos ambientes livres de tabaco

- Participação da SBPT como “Ami-
cus Curiae” no STF, nas ações de in-
constitucionalidade da Lei de Ambientes 
Livres de Tabaco (ADin) de SP, RJ e PR, 
movidas por associações e sindicatos do 
ramo de hospitalidade

- Realização de corpo a corpo com 
senadores nos momentos de discussão 
dos projetos de lei para aperfeiçoamento 

da lei 9294. Cristina Cantarino, represen-
tando a CT-SBPT, foi incansável batalha-
dora nas discussões ocorridas no Senado 
Federal

- Participação de Paulo César Cor-
rêa e Alberto Araújo como consultores 
nacionais na Missão da OMS/OPAS, em 
2008, para Avaliação das Intervenções 
de Controle do Tabaco no Brasil; aos dias 
Mundial sem Tabaco (31/05) e Nacional 
de Combate ao Fumo (29/08), por meio 
de seus membros em níveis estadual e 
municipal, com divulgação no site da 
SBPT

- Em algumas das campanhas hou-
ve uma saudável parceria com a SBC, in-
clusive com elaboração e distribuição de 
material como gibis e cartazes, além de 
financiamento da execução

• Participação na exposição itine-
rante Tour pelo Pulmão, com avaliação 
do nível de CO, grau de dependência e 
orientação à população

• Articulação com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia para atividades 
conjuntas em campanhas, promoção dos 
ambientes livres de tabaco e na discus-

TABAGISMO 
Irma de Godoy

A principal realização da Co-
missão de Pleura foi a realização da 
“Enquete Latino-americana sobre 
Pleurodese”, com questionário en-
viado a profissionais de Pneumolo-
gia e Cirurgia torácica do Brasil e de 
países das Américas Latina e Central, 
em 2009. Os resultados parciais des-
te questionário foram publicados no 
CHEST, como carta ao Editor (Pleu-
rodesis practice in South and Cen-
tral America Countries. Chest. 2010 
Mar;137(3):739-40). O resultado fi-
nal foi apresentado e aprovado pelo 
Jornal Brasileiro de Pneumologia e 
aguarda publicação. 

Outra proposta da Comissão 
de Pleura foi a atualização das Dire-
trizes de Pleura 2006. Dos oito capí-
tulos propostos, somente três foram 
concluídos, razão pela qual ainda não 

foipossível publicar a atualização. A 
proposta é que a próxima gestão re-
tome esta atividade, que já se encon-
tra em fase adiantada.

A Comissão também contribuiu 
com a SBPT elaborando questões 
para a prova de título de especialista; 
respondendo às correspondências 
de pacientes encaminhadas à Comis-
são; publicando matérias em jornais, 
revistas e no Boletim da SBPT, quan-
do solicitado; participando do Curso 
Nacional de Atualização em Pneumo-
logia, realizado em Porto Alegre, em 
2010; e participando na sugestão de 
temas para a coordenação de diver-
sas atividades científicas, incluindo 
a Comissão Científica do Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiolo-
gia de Curitiba, em 2010. 

PLEURA 
Evaldo Marchi
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são de temas em congressos científicos 
e de cursos de capacitação

• Elaboração de proposta de cur-
so de Capacitação em Tabagismo a ser 
ministrado pela SBPT, encaminhada ao 
INCA e à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) com o objetivo de 
ampliar o número de profissionais ca-
pacitados no tratamento do tabagismo. 
Todavia, ainda não recebemos resposta a 
estas propostas dos órgãos competentes

• Envio da proposta de inclusão do 
tratamento do tabagismo à ANS para que 
seja incluído no rol de procedimentos da 
atenção à saúde junto às operadoras de 
planos, cooperativas e seguros de saúde

• Elaboração dos pré-requisitos 
para criação dos Centros de Referência 
em Tabagismo dentro do projeto Escola 
SBPT

• Participação na elaboração e exe-
cução do primeiro curso de treinamento 
em tabagismo desenvolvido para Pneu-
mopediatras, que ocorreu em Porto Ale-
gre, em 2010

• Participação ativa na elaboração 
do Programa de Saúde do Homem, pro-
movido pelo MS

• Participação ativa em parceria 
com as comissões organizadores locais 
da programação dos Congressos em 
Asma, DPOC e Tabagismo; do Congresso 

Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia; 
nos Cursos de Atualização em Pneumo-
logia (PEC) e Pré-Congressos Regionais

• Participação no capítulo “Tabagis-
mo” do livro Prática Pneumológica, pu-
blicado em 2010 pela SBPT

• Entrevistas com foco em assuntos 
importantes na área de tabagismo, publi-
cadas no site da CT-SBPT e no Fórum de 
Discussão de Tabagismo da SBPT, com 
José Miguel Chatkin, Carlos Alberto de 
Assis Viegas e Ricardo Meirelles

• Homenagem ao centenário de 
nascimento de José Rosemberg, um dos 
pioneiros na luta contra o tabagismo no 
Brasil

TUBERCULOSE
Marcus B. Conde

“Foi uma experiência extraordinariamen-
te gratificante. Embora não tenhamos feito tudo 
o que desejávamos, fizemos tudo que estava 
ao nosso alcance com o objetivo de fortalecer a 
tuberculose como área de atuação profissional 
do Pneumologista e dentro da SBPT”

• Convênio entre a SBPT e a Ame-
rican Thoracic Society (ATS) de US$ 
15.000,00, que financiou a edição em 
Português de International Standards on 
Tuberculosis Care (à disposição gratuita-
mente no site da SBPT), assim como a 
vinda de dois convidados estrangeiros 
para IV Encontro de Tuberculose, ocorri-
do em maio de 2010, e de um convidado 
estrangeiro para o Congresso de Brasilei-
ro de Pneumologia e Tisiologia, que ocor-
rerá em novembro, em Curitiba

• Concessão de duas bolsas de 
estudo, através do projeto ICHORTA, 
para o curso de epidemiologia clínica e 
de tuberculose (6 semanas) na Jonhs 
Hopkins University para Denise Rossato 
(Rio Grande do Sul) e José Laerte (Goi-
ás), ambos sócios da SBPT e membros 
da Comissão de Tuberculose

• Organização e elaboração das IV 
Diretrizes em Tuberculose da SBPT, pu-
blicadas em número regular do Jornal 

Brasileiro de Pneumologia e em versão 
em Inglês on-line

• Participação do Comitê Técnico 
Assessor do Programa Nacional de Con-
trole da TB (PNCT) do MS

• Participação na Parceria Brasileira 
Contra TB

• Realização, em conjunto com o 
PNCT, rede TB e Parceria Brasileira con-
tra a TB do IV Encontro de TB em maio 
de 2010, no Rio de Janeiro, com mais de 
1.200 participantes de todo Brasil

• Defesa intransigente da posição 
de liderança da SBPT na organização dos 
Encontros Nacionais de TB, junto aos 
parceiros na realização do IV Encontro 
Nacional de TB

• Defesa intransigente da TB como 
parte indissociável da especialidade 
“Pneumologia” e da Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e Tisiologia, defendendo 
a ideia de que a TB é área de atividade 
profissional, estudo, ensino e pesquisa 
da Pneumologia 

• Defesa intransigente nos foros 
adequados de que o diagnóstico e o tra-
tamento da tuberculose é um ato médico 
e, por isso, deve ser exercido exclusiva-
mente por médicos com treinamento es-
pecífico em tuberculose 

• Participação na elaboração das 
Diretrizes em TB da Associação Médica 
Brasileira (AMB), a ser publicada em bre-
ve

• Participação em três Programas 
de Educação Continuada em TB (PECs) 
da SBPT (Porto Alegre, Vitória, Florianó-
polis) e programação para participar em 
mais um (Teresópolis)

• Aprovação de convênio no valor 
de R$ 150.000,00 (verba ainda não libe-
rada pelo MS) entre a SBPT e o Minis-
tério da Saúde para condução de projeto 
multicêntrico de pesquisa “Prevalência 
de tuberculose pulmonar e de seus desfe-
chos clínicos com o tratamento utilizan-
do comprimidos em dose fixa combinada 
em unidades de saúde de quarto regiões 
do Brasil”

• Participação na elaboração do 
Programa Escola SBPT em tuberculose 
que credencia centros de treinamento em 
TB em todo o Brasil

• Participação no capítulo “Tuber-
culose”, do livro Prática Pneumológica, 
publicado em 2010 pela SBPT

• Organização e edição do livro 
Tuberculose, da SBPT, a ser lançado no 
Congresso Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia de 2010, em Curitiba
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Fostair® 
dipropionato de beclometasona
fumarato de formoterol 
USO INALATÓRIO (Oral) USO ADULTO COMPOSIÇÃO, FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES Solução pressurizada para inalação (aerossol). Aerossol dosimetrado contendo 120 doses (jatos). Cada dose (jato) de FOSTAIR® contém 100 mcg dipropionato de beclometasona e 6 mcg de 
formoterol. Acompanhado de bocal  (dispositivo para aplicação oral em forma de L). INDICAÇÕES: FOSTAIR® é indicado no tratamento regular da asma, no qual o uso de uma combinação fixa (broncodilatador de longa ação e corticosteróide inalado) é considerado adequado:-pacientes não controlados 
adequadamente através de inalação de corticosteróides e agonistas beta-2 de ação rápida, quando necessário, ou- pacientes controlados adequadamente com inalação de corticosteróides e agonista beta-2 de ação prolongada. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida a dipropionato de 
beclometasona, fumarato de formoterol e/ou quaisquer dos excipientes. Este medicamento é contra-indicado para menores de 18 anos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: FOSTAIR® deve ser 
usado com precaução e somente sob condições estritas de indicação em pacientes com bloqueio atrioventricular de terceiro grau, estenose subvalvular aórtica idiopática, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, cardiomiopatia severa, especialmente infarto agudo do miocárdio, cardiopatia coronária, 
insuficiência cardíaca congestiva, doenças vasculares oclusivas, especialmente arteriosclerose, hipertensão arterial e aneurisma, hipertiroidismo, especialmente tireotoxicose, diabetes mellitus refratária e feocromocitoma. Deve haver precaução ao tratar pacientes com prolongamento do intervalo de QTc, 
p.ex., induzido pelo medicamento ou congênito (QTc > 0,44 segundos). Formoterol pode induzir o prolongamento do intervalo de QTc.  FOSTAIR® pode ser usado somente com precauções especiais (p.ex. monitoria) em pacientes com arritmia taquicárdica (batimentos do coração acelerados e/ou irregulares). 
Hipocalemia potencialmente grave pode resultar da terapia com agonista beta-2. Precaução especial é aconselhada na asma severa uma vez que este efeito pode ser potencializado pela hipoxia e tratamento concomitante. É recomendado que os níveis de potássio sérico sejam monitorados em tais 
situações. A inalação de altas doses de formoterol pode causar elevação dos níveis de glicemia. Esse parâmetro deve, por isso, ser atentamente monitorado em pacientes diabéticos. Se a anestesia com anestésicos halogenados for planejada, FOSTAIR® não deve ser administrado por no mínimo 12 horas 
antes do início da anestesia. Risco de morte relacionado à Asma: Pacientes com asma devem ser informados que formoterol, um dos princípios ativos presentes em Fostair, pode aumentar o risco de morte relacionado à asma. Assim como com toda medicação inalada contendo corticosteróides, FOSTAIR® 
deve ser administrado com cuidado em pacientes com tuberculose pulmonar ativa ou quiescente, infecções fúngicas e virais das vias aéreas. É recomendado que a descontinuação do tratamento com FOSTAIR® não seja feita abruptamente. Caso o paciente considere o tratamento ineficaz, deve-se buscar 
atenção médica. O uso crescente de broncodilatadores de resgate indica piora da condição clínica e requer uma reavaliação da terapia para asma. A deterioração súbita e progressiva do controle da asma representa uma ameaça à vida potencial e o paciente deve ser submetido a uma avaliação clínica 
urgente para modificação da terapia. Para o tratamento de ataques asmáticos agudos, os pacientes devem ser aconselhados a manter o broncodilatador de ação rápida sempre disponível. Os pacientes devem ser lembrados de administrar FOSTAIR® diariamente como prescrito, mesmo quando estiverem 
assintomáticos. A terapia não deve ser iniciada durante uma exacerbação. Assim como com outras terapias de inalação, o broncoespasmo paradoxal pode ocorrer com aumento imediato da respiração ofegante após a administração.  FOSTAIR® deve ser descontinuado imediatamente, o paciente deve ser 
avaliado e uma terapia alternativa instituída, se necessário. Podem ocorrer efeitos sistêmicos com qualquer corticosteróide inalado, especialmente em alta dose prescrita por períodos longos. Esses efeitos têm probabilidade menor de ocorrência com corticosteróides inalados em comparação a orais. 
Possíveis efeitos sistêmicos incluem: supressão adrenal, retardo do crescimento em crianças e adolescentes, redução da densidade mineral óssea, catarata e glaucoma. Portanto, é importante que o paciente seja avaliado regularmente e que a dose de corticosteróide inalado seja reduzida à dose mais 
baixa na qual o controle eficaz da asma seja mantido. O tratamento prolongado de pacientes com doses altas de corticosteróides inalados pode resultar em supressão adrenal e crise adrenal aguda. Situações que podem desencadear a crise adrenal aguda incluem trauma, cirurgia, infecção severa ou 
qualquer redução rápida da dose. Os sintomas apresentados são tipicamente vagos e podem incluir anorexia, dor abdominal, perda de peso, cansaço, cefaléia, náusea, vômito, hipotensão, nível reduzido de consciência, hipoglicemia e ataques convulsivos. A cobertura adicional de corticosteróide sistêmico 
deve ser considerada durante períodos de estresse ou cirurgia eletiva. Deve haver precaução na transferência de pacientes para a terapia com FOSTAIR®, especialmente se houver qualquer motivo para supor que a função adrenal está comprometida por conta da terapia sistêmica prévia com esteróides. 
Pacientes em transição da terapia oral para corticosteróides inalados podem permanecer sob risco de insuficiência adrenal por um período de tempo considerável. Pacientes que exigiram terapia de emergência de altas doses de corticosteróides no passado também podem estar sob risco. Essa possibilidade 
de insuficiência residual deve sempre ser considerada em situações de emergência e eletivas, passíveis de produzir estresse, e um tratamento com corticosteróide adequado deve ser considerado. A extensão do comprometimento adrenal pode exigir conselho de especialistas antes da realização de 
procedimentos eletivos. Os pacientes devem ser orientados a enxaguar a boca com água após inalar a dose prescrita para minimizar o risco de infecção orofaríngea por candida. FOSTAIR® contém uma pequena quantidade de álcool (etanol). Existe a possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram 
ou metronidazol, em pessoas que são particularmente sensíveis ao tratamento com esses medicamentos. USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO Uso em crianças: FOSTAIR® não é recomendada para crianças. Uso em idosos: Não é necessário ajuste de dose para pacientes 
idosos Gravidez e lactação: Não há dados clínicos sobre mulheres usando o FOSTAIR® durante a gravidez ou amamentação. Nota: FOSTAIR® não é apropriado para o tratamento de ataques asmáticos agudos. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Este medicamento pode causar 
doping. Interações Medicamentosas: Beta-Bloqueadores devem ser evitados por pacientes asmáticos. Caso sejam administrados por motivos maiores, o efeito do formoterol será reduzido ou extinto. Por outro lado, o uso concomitante de outros medicamentos beta-adrenérgicos pode ter efeitos 
potencialmente aditivos. O tratamento concomitante com quinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazinas, anti-histamínicos, inibidores da monoamino oxidase e antidepressivos tricíclicos pode prolongar o intervalo de QTc e elevar o risco de arritmias ventriculares. Além disso, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina 
e álcool podem comprometer a tolerância cardíaca à β2 simpatomiméticos. O tratamento concomitante com inibidores da monoamino oxidase, incluindo agentes com propriedades semelhantes, como furazolidona e procarbazina, podem precipitar reações hipertensivas. Há um risco elevado de arritmia em 
pacientes recebendo anestesia concomitante com hidrocarbonos halogenados. A hipocalemia pode elevar a disposição à arritmia em pacientes tratados com glicosídeos digitálicos. Há um potencial teórico de interação particularmente em pacientes sensíveis utilizando dissulfiram ou metronidazol, pois 
FOSTAIR® contem álcool e sua interação com dissuldiram pode causar vermelhidão e com metronidazol pode ocorrer vermelhidão, vômitos e taquicardia. Os pacientes devem ser avisados que o medicamento contém pequena porcentagem de álcool. Em doses normais, não há risco para os pacientes.  
Reações Adversas/Efeitos Colaterais: Reação muito comum (> 1/10): Não foram relatadas reações muito comuns até o momento. Reação comum (> 1/100 e < 1/10): Faringite, Cefaléia, Rouquidão. Reação incomum (> 1/1.000 e < 1/10): gripe, infecção fúngica oral, candidíase faríngea e esofágica, candidíase 
vaginal, gastroenterite, sinusite, granulocitopenia, dermatite alérgica, hipocalemia, tremor, otosalpingite, palpitações; intervalo prolongado e corrigido de qt em eletrocardiograma; alteração em eletrocardiograma, hiperemia; rubor, disfonia, rinite, tosse, tosse produtiva, irritação na garganta, crise asmática, 
diarréia, boca seca, dispepsia, disfagia, sensação de queimação nos lábios, câimbra muscular, proteína c-reativa elevada e contagem de plaquetas elevada Reação rara (> 1/10.000 e < 1/1.000): Não foram relatadas reações raras até o momento.  Reação muito rara (< 1/10.000): Não foram relatadas 
reações muito raras até o momento. POSOLOGIA: Doses Recomendadas: Uso adulto Uma ou duas inalações (jato), duas vezes ao dia. Os pacientes devem ser reavaliados regularmente por um médico, de modo que a posologia de FOSTAIR® permaneça sendo a ideal. A dose deve ser titulada à dose 
mais baixa na qual o controle eficaz dos sintomas é mantido. Quando o controle dos sintomas é mantido com a dose mais baixa recomendada, o passo seguinte inclui testar o uso de corticosteróide inalatório isolado. Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos. Não há dados disponíveis sobre 
o uso de FOSTAIR® em pacientes com comprometimento hepático ou renal VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
Reg. M.S: 1.0058.0114
SAC : 0800-114525

www.chiesi.com.br

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

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

FOSTAIR® 100/6 µgPosologia: 3

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

FOSTAIR®
BDP 
convencional

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

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

* Estudo comparativo entre BDP extrafina versus BDP convencional.

TERAPIA INTENSIVA 
Arthur Oswaldo de Abreu Vianna

“Diferentemente das demais comissões 
de nossa sociedade, esta não aborda uma do-
ença como a asma, DPOC ou câncer de pul-
mão, mas de uma especialidade médica reco-
nhecida pela AMB, assim como a Pediatria ou 
a Cirurgia Torácica, ambas com departamento 
na SBPT. Porém, ao contrário destas, a Terapia 
Intensiva pode ser praticada em conjunto com 
a Pneumologia”

Nos Estados Unidos, os pneumo-
logistas estiveram presentes na criação 
das UTI’s desde o início dos anos 60. Em 
meados dos anos 80, participaram da 
criação de unidades respiratórias ou ven-
tilatórias, destinadas a pacientes cronica-
mente ventilados, criando nova perspec-
tiva de atuação para os pneumologistas. 
Em alguns países da Europa, os pneumo-
logistas começaram a se envolver com a 
Medicina Intensiva há pouco tempo, uma 
vez que estas especialidades se desen-

volveram separadas por algum tempo. 
Na Espanha, esta separação foi 

bastante clara, por alguns motivos: ini-
cialmente, os pneumologistas não mos-
traram interesse pelos pacientes respi-
ratórios, mesmo em condições graves. 
Além disso, houve uma rápida estrutu-
ração da Medicina Intensiva (MI) como 
especialidade. 

Existe pouca informação a respei-
to da participação do pneumologista na 
UTI, no Brasil. Embora a maioria dos pro-
gramas de residência médica contemple 
o rodízio na UTI, pouco se sabe sobre a 
participação no mercado de trabalho do 
pneumologista brasileiro. 

Pensando em responder esta im-
portante questão, nossa comissão pro-
curou mapear esta relação. Foi elaborado 
questionário e enviado por via eletrônica 
para os sócios da SBPT. A taxa de res-
posta foi de apenas 83 participantes, me-

nos de 5% dos sócios. Porém, algumas 
respostas são passíveis de reflexão. No 
quesito a treinamento em Terapia Intensi-
va durante a formação médica, 65% das 
respostas apontaram como satisfatória e 
que, frequentemente, o paciente ambu-
latorial quando internado na UTI é visto 
pelo pneumologista. 

Porém, apenas 33% dos entrevis-
tados trabalham atualmente em UTI e 
apenas 19% têm título de especialista em 
Terapia Intensiva. Podemos concluir que 
a relação do pneumologista brasileiro e 
a Medicina Intensiva ainda pode crescer 
bastante. 

Nos últimos anos, nossa comissão 
vem trabalhando para estreitar a relação 
entre as especialidades. Nosso curso de 
ventilação mecânica continua com pro-
grama extremamente diferenciado, com 
bom número de inscritos. No curso de 
atualização, o tema relacionado a Tera-
pia Intensiva está presente. Os membros 
desta comissão participam com maestria 
dos congressos de ambas as especiali-
dades. Cabe ao pneumologista perceber 
como estas especialidades são tão pró-
ximas. 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS
Alcindo Cerci Neto

• Elaboração do protocolo 
de DPOC do Estado do Paraná

• Elaboração do ‘Cadernos 
de Atenção Básica em doenças res-
piratórias crônicas do Ministério da 
Saúde’

• Realização do I Curso de 
acesso a medicamentos – SBPT

• Participação das discus-
sões no Ministério da Saúde sobre 
o Programa Nacional de Atenção a 
Saúde do Homem

• Capítulo do livro Prática 
Pneumológica

• Coordenação em conjunto 
com o Departamento de Asma das 
sugestões da SBPT no protocolo 
clínico e diretrizes terapêuticas de 
Asma

• Coordenação em conjunto 
com o Departamento de Circulação 
Pulmonar das sugestões da SBPT 
no protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas de hipertensão pulmo-
nar

• Participação das discus-
sões da ANVISA da Política Nacio-
nal de Prescrição de Antibióticos

ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
Marcelo Gervilla

FUNÇÃO PULMONAR
Roberto Rodrigues Júnior

• Normatização junto à ANVISA 
dos critérios de desinfecção dos bronco-
fibroscópios flexíveis. Tal ação impediu 
a proibição do glutaraldeido, fato que 
inviabilizaria os serviços de endoscopia 
respiratória. O DER mantém reuniões pe-
riódicas com a agência com o objetivo de 
elaborar um manual de normas técnicas 
para serviços de endoscopia por orifícios 
naturais. 

• Inclusão das órteses, próteses 
e materiais especiais utilizadas em en-
doscopia respiratória por meio de parti-
cipação na Câmara Técnica permanente 
da AMB, que se reúne mensalmente. A 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) aceitou e catalogou as sugestões, 
tornando obrigatória a cobertura de tais 
custos às operadoras de saúde. 

• Pedido de inclusão de cinco no-
vos procedimentos endoscópicos ao ROL 
de procedimentos da ANS. 

• Agregar os médicos endos-
copistas da Sociedade Brasileira de En-
doscopia Respiratória ao nosso Departa-
mento, por meio da participação destes 

“O DFP agradece todos os demais 
membros do departamento, que foram 
de fundamental importância para o su-
cesso de todas as atividades. Fica nosso 
agradecimento para a Diretoria da SBPT, 
que forneceu apoio fraternal em todos os 
momentos. Nosso agradecimento é tam-
bém extensivo a todos os pneumologis-
tas brasileiros, pelo prestígio ao campo 
da função pulmonar. Muito obrigado a 
todos”

O Departamento de Função Pulmo-
nar (DFP) da SBPT reúne colegas com 
interesse nos aspectos fisiológicos e fi-
siopatológicos do aparelho respiratório. 
A ampliação da abrangência do Departa-
mento frente às atuais perspectivas clíni-
cas e profissionais em pneumologia trou-

na diretoria do DER e de suas atividades. 
Este fato facilita nossa ação junto aos ór-
gãos representativos de classe e gover-
namentais, pois o registro da especialida-
de de endoscopia respiratória pertence a 
esta sociedade. 

• Mudança e revisão da prova de 
título de especialista, com redução do nú-
mero de questões e da bibliografia relati-
va à mesma. A proposta de permitir que 
os pneumopediatras fossem aceitos para 
fazer a prova foi inicialmente rejeitada 
pela AMB / CFM.  Para tal, será neces-
sário processo formal junto a Sociedade 
Brasileira de Pediatria. 

• Participação de novas empresas 
relacionadas a equipamentos e suple-
mentos de endoscopia respiratória nos 
Congressos, permitindo maior apoio para 
a realização do Congresso de Endoscopia 
Respiratória. 

• Catalogar todos os serviços de 
endoscopia respiratória existentes no 
Brasil com relação à complexidade e à 
oferta de treinamento. 

xe novas demandas para suas atividades. 
O DFP, em sintonia com as recomenda-
ções da Diretoria da SBPT, cumpriu as 
seguintes metas:

• Congregar os especialistas em 
Testes de Função Pulmonar, promovendo 
o desenvolvimento científico. Entre as ati-
vidades neste campo, podemos citar:

- Realização de cursos de Função 
Pulmonar Avançada e Básica, com apoio 
das sociedades regionais, com expressiva 
plateia, realizados nos seguintes estados e 
com respectivo número de participantes: 
Cursos Básicos: Ceará (47 participantes), 
Pernambuco (25), Goiás (27), Pará (27), 
Amazonas (18); Cursos Avançados: Cea-
rá (36), Rio de Janeiro (26), Goiás (26), 

Bahia (35), Brasília (18)
- Presença de membros do DFP em 

vários congressos nacionais e interna-
cionais, participando ativamente na apre-
sentação de trabalhos científicos e como 
palestrantes, bem como na elaboração e 
participação de cursos de função pulmo-
nar nos principais congressos nacionais 
e nos cursos anuais de atualização da 
SBPT e na elaboração e participação do 
Módulo de Função Pulmonar do Progra-
ma de Educação Continuada a Distância 
(PEC) da SBPT. Também houve partici-
pação no capítulo “Avaliação Funcional 
Respiratória” do livro “Prática Pneumoló-
gica”, publicado em 2010 pela SBPT

• Lutamos por melhores condições 
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IMAGEM 
Dante Luiz Escuissato

Foram realizados cursos de ima-
gem nos anos de 2009 e 2010. Em 
2009, os cursos aconteceram nas cida-
des de Maceió, Manaus, Campo Grande 
e Foz do Iguaçu. Nesta última cidade, o 
curso de imagem ocorreu no período do 
Pneumo-Sul.

Em 2010, os cursos de imagem 
ocorreram nas cidades de Aracajú, Bra-
sília e Florianópolis. Houve também a 
participação dos membros do Departa-
mento de Imagem em outros cursos e 
eventos patrocinados pela SBPT e duas 
afiliadas, como os cursos de atualização. 
O Curso Pré-congresso de Imagem, em 
16 de novembro de 2010, está vinculado 
ao XXXV Congresso Brasileiro de Pneu-
mologia e Tisiologia, que será realizado 
na cidade de Curitiba, Paraná.

Também houve participação de 
membros do Departamento de Imagem 
na elaboração dos capítulos “Radiologia 
Simples do Tórax” e “Tomografia Com-
putadorizada do Tórax”, que compõem 
a obra Prática Pneumológica, publicada 
pela SBPT.

de trabalho e remuneração dos pneumo-
logistas, conjuntamente com o Departa-
mento de Ensino e Defesa Profissional. 
As atividades englobaram:

- Assessorar a AMB nos assun-
tos relacionados à Função Respirató-
ria, através da SBPT, na atualização da 
Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos, com proposta 
de reajuste de valores e novos procedi-
mentos. 

- Criação de um certificado de qua-
lidade em testes de função pulmonar, 
focado inicialmente em espirometria, 
avaliando e emitindo certificados aos 
colegas que preencherem os requisitos 
exigidos. O certificado foi instituído em 
abril de 2010, com pleno apoio da Di-
retoria da SBPT. A finalidade é buscar a 
melhora contínua na prestação de servi-
ços aos clientes (pacientes, instituições, 
escolas médicas, empresas de medicina 
de grupo), evitando os frequentes erros 
observados na realização e laudo destes 
exames. Até 8 de outubro de 2010, 98 só-
cios haviam obtido o certificado

- Consultoria contínua às dúvidas 
encaminhadas por médicos, técnicos e 
população, sempre respondidas pelos 

membros da Comissão Científica. O DFP 
respondeu cerca de 730 consultas no pe-
ríodo

- Vigilância ativa contra o exercício 
ilegal da medicina, observado nas fre-
quentes tentativas de outros profissionais 
realizarem e interpretarem espirometrias 

- Participação ativa com sugestões 
enviadas ao relator do projeto de lei que 
regulamenta a medicina (Ato Médico), 
aprovado na Câmara Federal em 2009, 
e que tramita atualmente no Senado. De 
acordo com o projeto, a espirometria e 
demais testes de função pulmonar per-
manecem considerados atos médicos 
(“diagnóstico nosológico é a determina-
ção da doença que acomete o ser huma-
no, aqui definida como interrupção, ces-
sação ou distúrbio da função do corpo”).

- Realização anual da prova para 
técnico em espirometria, visando à qua-
lificação destes profissionais, propician-
do a colocação adequada no mercado de 
trabalho

- Promoção e participação no Dia 
Mundial da Espirometria, em 14 de ou-
tubro de 2010 

- Participação no Tour pelo Pulmão, 
da SBPT 
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PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
Marcus H. Jones

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Octavio Messeder
Ricardo de Amorim Corrêa

As principais ações do Departa-
mento de Pneumologia Pediátrica foram 
a consolidação da presença da pneumo-
logia pediátrica na sociedade por meio 
da conquista de espaço físico e partici-
pação de conferencistas da especialidade 
pediátrica nos eventos promovidos pela 
SBPT. Soma-se a isto a participação ativa 

A Comissão de Relações Inter-
nacionais da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia esteve presen-
te nos eventos internacionais junto com 
a Diretoria da SBPT. Oferecemos apoio 
e assessoria à diretoria no contato com 
as associações internacionais durante o 
ano, assim como estivemos presentes 
nas reuniões com as diversas lideranças 
internacionais por ocasião dos congres-
sos anuais.

Durante o período, a Comissão par-
ticipou das iniciativas da SBPT de alcance 

de pneumologistas pediátricos na criação 
das diretrizes de asma, publicadas pela 
SBPT. Estas ações estratégicas caracte-
rizam a decisão da SBPT e, particular-
mente, do Departamento de Pneumologia 
Pediátrica de atrair os pneumologistas 
pediátricos, oferecendo um congresso 
de nível adequado para especialistas e 
abrindo espaço para o crescimento da 
especialidade dentro da SBPT.

Também foi constituído um grupo 

externo, intermediando ações de colabo-
ração mútua visando à maior visibilidade 
internacional da SBPT, assim como aju-
dando a promover as sociedades interna-
cionais no Brasil. 

No curso destes anos, a SBPT tor-
nou-se conhecida no exterior por seus 
pares internacionais como uma Socieda-
de forte e representativa dos pneumolo-
gistas brasileiros.

As gestões visando à presença de 
palestrantes aos nossos Congressos, pa-
trocinados por Sociedades como ACCP, 
ATS e ERS, têm sempre ocorrido com 
sucesso, garantindo maior qualidade aos 
eventos, assim como sedimentando as 
parcerias com as referidas Sociedades. 

O ano de 2010 foi especial para a 
Comissão pela oportunidade de propagar 

às demais Sociedades a participação da 
SBPT no Ano do Pulmão, iniciativa que a 
nossa Sociedade abraçou com entusias-
mo por meio de um programa de grande 
criatividade que, apresentado nos Con-
gressos Internacionais, foi muito elogia-
do por todos.

A Comissão de Relações Internacio-
nais trabalha não apenas por ocasião dos 
Congressos, porém durante o ano todo, 
oferecendo suporte à Diretoria nos conta-
tos internacionais. A tendência sempre de 
maior colaboração mútua e estreitamento 
das relações internacionais da SBPT indi-
ca para o crescimento da Comissão, junto 
com a SBPT, em sua missão de divulgar e 
defender os interesses da Especialidade.

de pesquisa em função pulmonar. A partir 
de um projeto de pesquisa, foi criado um 
grupo de extensão nacional com o objeti-
vo de colaborar em estudos de fisiologia 
respiratória em crianças e adolescentes. 
Este grupo conta com mais de 20 cen-
tros de pesquisa, incluindo a maioria dos 
estados brasileiros, e será um promotor 
de projetos multicêntricos em doenças 
respiratórias da infância.

Escolha alcançar e manter 
o controle da asma1

REPENSE SER182009 – JAN/10

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

Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22783-110
CNPJ: 33247743/0001-10
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CONTRAINDICADO A PACIENTES QUE SOFRAM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO TARTARATO DE VARENICLINA OU A QUALQUER  COMPONENTE DA FÓRMULA. CHAMPIX* NÃO APRESENTA INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
CLINICAMENTE SIGNIFICATIVAS. NÃO SE RECOMENDA AJUSTE DE DOSE DE VARENICLINA OU DOS FÁRMACOS COADMINISTRADOS LISTADOS A SEGUIR: METFORMINA, CIMETIDINA, DIGOXINA, VARFARINA E BUPROPIONA

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

1-5

Referências bibliográfi cas: 1. Gonzales D et al. Varenicline, an a4b2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:47-55. 2. Jorenby DE et al. Effi cacy of varenicline, an a4b2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, 
vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:56-63. 3. Aubin H-J et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised open-label trial. Thorax 2008:Published online 8 Feb 2008. 4. Keating GM, Siddiqui MAA. Varenicline: 
a review of its use as an aid to smoking cessation therapy. CNS Drugs 2006;20:945-960. 5. Tonstad S, Tønnesen P, Hajek P, Williams KE, Billing CB, Reeves KR, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial.JAMA. 2006;296:64-71. 
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agenda 2011
Evento Data Local Realização/ Informações

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

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

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

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

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

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

Gerais - MG - (31) 32133197

VIII Congresso Brasileiro de Asma
IV Congresso Brasileiro de DPOC

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

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

Pneumologia e Tisiologia

Evento Data Local Realização/ Informações

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

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

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

agenda 2011 Internacional

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

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

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

CEP 04795-100 - SÃO PAULO - SP

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