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Conheça os vencedores do Prêmio DPOC - Brasil 2009

SBPT prestigia Congresso da ACCP

Homenagem a José Rosemberg

Exame para Título de Especialista: prepare-se!

Saiba como Foram os Congressos Brasileiros de
Asma, Dpoc e Tabagismo
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Editorial

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

Presidente da SBPT 
comemora ambientes 
livres de tabaco em 

abertura de Congressos
Na abertura do VII Congresso Brasileiro de ASMA, III Con-

gresso Brasileiro de DPOC e III Congresso Brasileiro de TABA-
GISMO, realizado de 9 a 12 de outubro, no Costão do Santinho, 
Florianópolis (SC), o discurso de Jussara Fiterman, presidente 
da SBPT, ressaltou os benefícios da lei antifumo e a importân-
cia da luta da entidade pela conscientização dos malefícios do 
tabagismo. Confira o pronunciamento na íntegra:

“Este é um evento livre do cigarro. Vamos então respiran-
do profundamente o ar puro de Florianópolis com satisfação, 
sorrindo, ou melhor, rindo daqueles que não acreditavam que 
seria possível. As notícias são alvissareiras. Diversos Estados já 
tem aprovado a lei antifumo, demonstrando que as Socieda-
des Médicas, e especialmente a SBPT, são vitoriosas na cons-
cientização dos efeitos negativos do tabagismo na saúde da 
população brasileira. A comissão de Tabagismo da SBPT tem 
exercido seu papel de forma profissional e política na defesa 
desta causa que vai ao encontro do bem estar e do respeito ao 
ser humano.

Os projetos se complementam e a SBPT empenha-se também 
em discutir sobre tratamentos mais abrangentes que melhorem 
os sintomas e que reduzam os riscos futuros daqueles que já 
estiveram por tanto tempo expostos ao cigarro e a outras pro-
vocações das vias aéreas e que, por terem DPOC, já quase nem 
conseguem respirar. E sofrem. Alguém deveria tê-los avisado. 

Mas não é tarde para ajudar a reduzir o sofrimento des-
ses pacientes. Nós, especialistas em Pneumologia, estamos 
preparados para orientar o manejo adequado desses doentes 
e também lutar para que os órgãos governamentais reflitam 
atentamente sobre a inclusão desta enfermidade dentre as 
ações prioritárias da saúde pública do Brasil. Considero que já 
tivemos algum progresso, mas ainda estamos aquém do que 
desejamos. Vamos prosseguindo. 

E agora, olhem para os lados e vocês com certeza encontra-
rão muitas pessoas com asma. Prevalente e cruel, atingindo 
crianças, adolescentes, adultos e idosos, a asma transparece 
nos olhos de nossos pacientes como se fosse um carma, mas 

nós, especialistas em Pneumologia, sabemos que esta doença 
pode ser controlada. Os pacientes, muitas vezes desconhecem 
esta informação.

A SBPT tem estado presente em diversas ações junto ao MS, 
empenhando-se também para que a asma não seja negligen-
ciada. O conhecimento cresceu, o tratamento está consagrado 
e porque, porque as pessoas com asma continuam exacerbando 
tanto?

O manejo adequado e a disponibilização dos medicamentos, 
seja para as formas mais leves seja para as mais graves em 
sua apresentação, é direito do indivíduo. A SBPT está engaja-
da no processo de enfrentamento da asma como uma doença 
tratável, geralmente benigna, cujo manejo adequado tem um 
impacto na qualidade de vida das pessoas.

Este é então o evento científico que tem a intenção de com-
partilhar em nossa sociedade os conhecimentos adquiridos no 
manejo e na pesquisa dessas três enfermidades. Contamos com 
a comissão local, com a Dra. Marina Lima, diretora científica 
da SBPT e com os colegas pesquisadores respeitados nacional e 
internacionalmente, Emílio e Márcia Pizzichini que representa-
ram também a doçura desta comissão organizadora.

A SBPT considera fundamental o envolvimento de todos os 
pneumologistas na conscientização da população sobre quem 
atende o que, isto é, as doenças respiratórias atendemos nós, 
porque sabemos como o fazer.

A SBPT considera também fundamental todas as ações de 
nossos associados junto aos governos dos estados e junto ao 
governo federal para que priorizem os programas de atenção 
às doenças do tórax e para que incluam o pneumologista nas 
decisões e no atendimento desses pacientes.

Esta cerimônia de abertura demonstra que é possível cantar 
o hino de diversas formas, tantas quantas são as regiões do 
Brasil. O que importa mesmo é que todos cantem com paixão 
para que delicadamente o ouvido capte os ritmos a se mistu-
rarem.

Nós, os pneumologistas, somos por natureza românticos, 
porque escolhemos os pulmões para estudar e tratar. Não me 
venham os cardiologistas dizerem que o coração é o órgão 
do amor, porque , na verdade, os corações batem, na hora do 
amor, no ritmo da respiração. Quanto a isto não temos a menor 
dúvida.”
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Reconhecimento

Projeto Alivi-Ar é o grande vencedor do 
Prêmio DPOC – Brasil 2009

Aplicado há 6 anos no ambulatório de DPOC (Doença Pul-
monar Obstrutiva Crônica) do Hospital Geral de Goiânia 
(HGG), o Projeto Alivi-Ar agora é reconhecido pela Socie-
dade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) como o 
melhor programa de atendimento, diagnóstico e tratamento 
aos portadores de DPOC. A premiação, que concedeu 30 mil 
reais para a melhoria do serviço, aconteceu no III Congresso 
Brasileiro de DPOC, realizado de 9 a 12 de outubro em Flo-
rianópolis (SC).

Como o HGG é o único hospital terciário de Goiás - realiza 
procedimentos de alta complexidade em várias especialidades 
médicas -, o projeto atende 96 pacientes por mês em estado 
grave ou muito grave, sendo todos do SUS e, em média, 40% 
da capital e 60% de outros municípios do estado de Goiás. 
Visando a um atendimento de excelência, as estratégias para 
o diagnóstico, o estadiamento e a terapêutica seguem rigo-
rosamente as diretrizes nacionais para o manejo da DPOC da 
SBPT.

“Nosso diferencial é colocar em prática o que já se encontra 
bem definido nas diretrizes da SBPT. Estruturamos o ambu-
latório para fazer o atendimento de acordo com estas orien-
tações e disponibilizamos fichas padronizadas de consulta, de 
retorno, de contra-referência e de orientações individualiza-
das para o atendimento de urgência”, explica a dra. Heicilainy 
Gondim, coordenadora do ambulatório de DPOC do HGG.

Segundo ela, a aplicação correta das diretrizes tem propor-
cionado aos pacientes uma qualidade de vida melhor, com 
menor frequência de exacerbações infecciosas. “Apesar de a 
maioria dos pacientes do Programa Alivi-Ar serem classifica-
dos como graves ou muito graves, a frequência de internação 
deles é muito menor que a dos serviços de urgência de outros 
hospitais”, afirma.

O sucesso da equipe, no entanto, não exigiu grandes inves-
timentos do hospital. “O que gastamos a mais foi só com a 
plastificação dessas diretrizes, nada além dos custos normais, 
mas sim muita dedicação, vigilância, diálogo com os pacien-
tes e seus familiares com relação ao custo-benefício de um 
tratamento ideal, fármaco-economia, além da utilização plena 

PROJETOS PREMIADOS
Dos 16 projetos inscritos, sete foram selecionados para a apresentação à comissão julgadora e três sagraram-se finalistas. Confira 

quem são eles:

Primeiro prêmio
Programa Alivi-AR
Local: Hospital Geral de Goiânia - Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. 
Autores: Hecilainy Del Carlos Gondim e Lorena Barbosa de Moraes Fonseca.
Projeto fundado em maio de 2003, visando o diagnóstico, estadiamento e terapêutica da DPOC no âmbito do atendimento do SUS.

Segundo prêmio
Projeto AlveoLAR - Uberlândia - MG. 
Local: Hospital de Clínicas de Uberlândia - Universidade Federal de Uberlândia
Autores: Ricardo Luiz Diniz dos Santos, Laerte Honorato Borges Junior, Vinícius Pafume de Oliveira, Luiz Henrique Guerreiro 
Vidigal, Daniela Name Chaul , Alessandra Araujo e Maria Auxiliadora Gomes Cruz. 
Projeto criado para otimizar o atendimento dos portadores de DPOC, com ênfase nos pacientes graves.

Terceiro prêmio
Identificação precoce e atenção integral ao paciente portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Local: Serviço de Pneumologia - Hospital Regional do Gama - DF
Autores: Heloisa Glass, Benedito Francisco Cabral Jr, Mário Sérgio Nunes.
Criação de um projeto de referência e contra-referência em DPOC, centralizado no Serviço de Pneumologia do Hospital Regional de Gama.

de todos os meios legais para barateamento do tratamento, 
como uso de bônus de desconto, portarias do Ministério da 
Saúde etc.”, conta a dra. Heicilainy.

Com os recursos recebidos no prêmio, a equipe responsável 
poderá adquirir novos aparelhos de oximetria e espirome-
tria e alguns móveis para o ambulatório., estruturar o banco 
de dados e otimizar a participação do serviço em protocolos 
multicêntricos de pesquisas clínicas.

“A parte mais importante será colocar num banco de da-
dos todas as informações das nossas fichas de atendimentos. 
Assim, será possível melhorar o acompanhamento longitudi-
nal dos casos, analisando as condutas seguidas pela equipe”, 
complementa a dra. Heicilainy.

Para julgar o vencedor, a banca da SBPT analisou dos 16 
projetos inscritos os seguintes quesitos: estrutura física, 
quantidade de pacientes atendidos, estimativa de pacientes 
por gravidade, recursos humanos, formação profissional da 
equipe, protocolo utilizado para o diagnóstico, rotina de exa-
mes e avaliações, viabilidade e sustentabilidade do programa, 
aplicabilidade e impacto previsto ou alcançado na população.

Heicilainy Del Carlos Gondim, uma das autoras do Programa Alivi-AR, de Goiânia, 
recebe das mãos de Alberto Cukier o Prêmio DPOC – Brasil 2009
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De 14 a 16 de outubro de 2009, realizou-se em Washington a “WHO Consultation 
on Clinical Aspects of Pandemic (H1N1) 2009 Inffluenza”, na sede da OPAS. O 
evento contou com a participação de mais de cem especialistas entre pneumologistas, 
infectologistas, pediatras, intensivistas, obstetras e epidemiologistas representando os 
Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Equador, 
República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Inglaterra, França, 
Espanha, Suécia, Rússia, Israel, Egito, África do Sul, Tailândia, Arábia Saudita, Kwait, 
China, Japão, Nepal, Coreia do Sul, Filipinas, Bangladesh, Ilhas Maldivas e Austrália. 
Entre os especialistas brasileiros, a SBPT esteve representada por Virgílio Tonietto.

Segundo ele, os assuntos mais abordados foram a epidemiologia da doença, grupos de 
risco, doenças pulmonares obstrutivas, obesidade e povos indígenas, além de prevenção e 
tratamento, com ênfase nos casos graves de pneumonia com evolução para insuficiência 
respiratória e necessidade de ventilação mecânica.

Os cinco grupos criados durante o evento (veja boxe) chegaram à conclusões, que foram 
apresentadas a todos os participantes. A partir destas apresentações, relata Tonietto, o 
comitê de redação da OMS elaborou um documento com diretrizes, que deverá ser 
divulgado em breve.

“Nas palestras de encerramento do encontro, enfatizou-se a existência, ainda, de muitas dúvidas e incertezas sobre 
o comportamento da pandemia. Sugeriu-se, portanto, que todos os países desenvolvam esforços para a realização de 
pesquisas que venham a melhorar o conhecimento sobre o vírus influenza H1N1.”

Aconteceu

Diretor da SBPT participa do 
16º Congresso Brasileiro de Infectologia

Especialidades se unem em prol do melhor atendimento ao paciente com pneumonia
Em 20 de outubro de 2009, durante a 16ª edição do Congresso Brasileiro de Infectologia, 

realizado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, em Maceió, de 18 a 21 de outubro, 
o dr. Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren, diretor de Divulgação e Defesa Profissional da 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, apresentará uma aula sobre pneumonia 
na comunidade. 

“O convite da SBI vem reforçar a importância da relação da pneumologia com a 
infectologia no tratamento da pneumonia, doença que mata 40 mil pessoas por ano e é 
responsável por 800 mil internações anuais no SUS”, comenta dr. Lundgren. 

Em sua aula, discutirá as diretrizes internacionais em pneumonia, a partir do conhecimento 
e participação do pneumologista nas três últimas diretrizes brasileiras, além de expor o 
que há de comum entre elas e a importância de cada país conhecer as bactérias mais 
frequentes nos pacientes diagnosticados com a doença. 

O evento aconteceu no Centro Cultural e de Exposições de Maceió, em Alagoas.

OMS promove evento para discussão de aspectos clínicos da 
pandemia de Influenza H1N1

Durante o evento, foram criados 5 grupos de trabalho que se dividiram da seguinte forma:

Grupo 1: Epidemiologia, rotas de transmissão e grupos de risco.
Grupo 2: Patogênese e virologia, história natural da doença, diagnóstico clínico e laboratorial e identificação de 

pacientes com risco de doença grave.
Grupo 3: Gestação e manejo de casos pediátricos (incluindo doença neonatal): aspectos clínicos e considerações 

especiais.
Grupo 4: Manejo de cuidados de terapia intensiva em adultos e crianças.
Grupo 5: Manejo de casos (diagnóstico, tratamento e prevenção) em situações de recursos limitados. Atenção 

especial para a interface entre saúde pública e atendimento primário.

Fernando Lundgren

Virgílio Tonietto
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Aconteceu

II Jornada de Medicina do Sono
Realizada em Vitória, nos dias 2 e 3 de outubro de 2009, a II 

Jornada de Medicina do Sono reuniu especialistas em discussões 
sobe os avanços no diagnóstico e no tratamento dos distúrbios 
mais prevalentes na região. 

Entre estes distúrbios, que afetam mais de 40% da população 
brasileira, um dos destaques foi a apneia, presente hoje em cerca 
de 15 milhões de brasileiros, apontada como a principal doença 
respiratória relacionada ao sono. 

A Jornada foi uma oportunidade da sociedade médica capixaba 
se atualizar com os avanços nas pesquisas, diagnósticos e 
tratamentos na área de Medicina do Sono. A iniciativa proporcionou 
um intercâmbio com pesquisadores de outros estados e foi uma 
forma de o Espírito Santo estar sintonizado com os cenários 
nacional e internacional, acompanhando os progressos na área.

Organizada pela Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo 

PEC: Programas de Educação Continuada 
atraem especialistas em todo o país

• A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia realizou, 
em Manaus (AM), nos dias 23 e 24 de outubro, um PEC sobre 
câncer, que contou com a presença de 101 participantes, entre 
médicos e estudantes. 

• A Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia realizou, 
em Goiânia, nos dias 6 e 7 de novembro, o programa de educa-
ção continuada com o tema: Ventilação não-invasiva domiciliar, 
com a presença dos professores Marcelo Alcantara Holanda (CE) 

(SPES), a II Jornada Capixaba de Medicina do Sono trouxe 
renomados palestrantes dos principais centros de pesquisa do 
País, entre médicos das mais diversas especialidades, odontólogos 
e acadêmicos das principais instituições de Ensino Superior do 
Estado.

Dentre os convidados, estiveram por lá as médicas do Instituto 
do Sono da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
referência internacional em pesquisas em distúrbios do sono, Lia 
Rita Bittencourt e Fernanda Louise Martinho; o pneumologista 
Francisco Hora Fonte, pesquisador em Medicina do Sono 
de Salvador (BA); a odontóloga Cibele Dal-Fabbro, também 
pesquisadora da Unifesp; e o especialista Pedro Rodrigues Genta, 
do Grupo de Distúrbios Respiratórios do Sono do InCor - Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo.

e Mauro Vidigal de Rezende Lopes (MG). O evento contou com 
a participação de 45 inscritos e foi bastante elogiado. Segundo 
Mauro Lopes, “este foi um PEC inédito e quem sabe o marco de 
muitos outros cursos relacionados ao tema”.

• No Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de novembro, o PEC com 
tema Circulação Pulmonar contou com a presença dos professo-
res Renato Maciel (BH), Carlos Jadim (SP) e Ana Rocha (BA). O 
evento teve a participação de 30 inscritos.

Em Vitória, especialistas prestigiam eventoÀ esquerda, Carlos Alberto Gomes dos Santos, presidente da Sociedade de 
Pneumologia do Espírito Santo, recebe os palestrantes Lia Rita Azeredo Bittencourt 

e Francisco Hora de Oliveira Fontes
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Congresso

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

Sucesso de público, o evento tornou-se o maior relacionado aos temas já realizado no país
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) 

promoveu, de 9 a 12 de outubro de 2009, o VII Congresso 
Brasileiro de Asma, o III Congresso Brasileiro de DPOC e o III 
Congresso Brasileiro de Tabagismo, em Florianópolis, Santa 
Catarina, no resort Costão do Santinho.

Os quase 1100 congressistas de todo o Brasil e também de 
países como Portugal, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra 
e México transformaram o tradicional evento no maior da 
especialidade já realizado no país. Isso sem falar nos cursos 
pré-congresso, igualmente concorridos, que abrangeram te-
mas de função respiratória, apneia do sono epidemiologia e 
metodologia científica nas doenças respiratórias.

O objetivo, afirma Emilio Pizzichini, presidente do even-
to, foi capacitar os profissionais para o manejo e cuidado 
de pacientes portadores destas condições. De acordo com a 
manifestação de inúmeros congressistas, este objetivo foi al-
cançado com sucesso.

Os Congressos contaram com a presença de ilustres convi-
dados internacionais, como Steve Rennard (EUA), David Pri-
ce (UK), Ian Pavord (UK), Huib Kerstens (Holanda) Nikolaos 
Siafakas (Grécia), Sidney Braman (EUA) e Francisco Daniel 
Colodenco (Argentina). 

“Além de abordar as atualidades das doenças, as discussões 
reforçaram o papel do pneumologista nos aspectos da asma, 
DPOC e tabagismo em relação à saúde respiratória, e a im-
portância de conscientização destes pacientes, dos tabagistas, 
para a importância de abandonar o vício em benefício à sua 
saúde. Também debatemos, de forma crítica, as políticas pú-
blicas relacionadas a estes processos”, informa Pizzichini. 

Um dos pontos altos foi a assembleia cientifica com debate 
realizada no último dia, que discutiu os principais pontos do 
Congresso. “Inédita em congressos nacionais, esta atividade 
reuniu um grupo de congressistas bastante participativo e 
serviu para sumarizar as principais novidades apresentadas 
no congresso, em todas as áreas discutidas”, relata o presi-
dente do evento.

A comissão organizadora, tanto local como nacional, agra-
dece a todos os participantes que deram vida ao evento, bem 
como aos palestrantes nacionais e internacionais, que trou-
xeram brilho aos congressos.

Programações científica e social
Com um programa científico extenso e de alto nível, como 

foco nas evidências das mais recentes pesquisas em pneumo-
logia, avanços relevantes à prática médica e discussões sobre 
aspectos polêmicos da asma, DPOC e tabagismo, o Congresso 
teve salas sempre cheias e excelente resposta do público.

“Mesmo com os dias belíssimos que tivemos durante o 
evento, e os inúmeros atrativos turísticos de Florianópolis, 
as salas mantiveram-se cheias do início ao fim”, comemora 
Emilio Pizzichini, presidente dos Congressos.

Isso não significa que faltou animação. O grande congra-
çamento entre os participantes foi selado nas duas festas 
idealizadas pela comissão organizadora: a de abertura e o 
luau de encerramento, realizado à beira da praia. Para quem 
não compareceu, resta esperar pelo congresso do Paraná, que 
certamente repetirá este sucesso!

Presentes na mesa de abertura do evento, da esquerda para a direita, Nikolaos 
Siafakas, Roberto Hess de Souza, Emilio Pizzichini, Jussara Fiterman, Márcia 

Pizzichini e Sidney Braman

Congresso foi bastante prestigiado por especialistas e estudantes de todo o país, 
com auditórios lotados e grande receptividade do público

Rumo a 2010
Mal foram encerrados os Congressos e os trabalhos es-

tão prestes a ser retomados. A Diretoria da SBPT, a Co-
missão Científica e Organizadora dos próximos Congres-
sos Brasileiros de Asma, Tabagismo e DPOC e a cidade de 
Curitiba já estão em contínua mobilização para receber os 
pneumologistas de todo o país de 16 a 20 de novembro 
de 2010.

O presidente do evento, Rodney Frare e Silva, já arrisca 
prever o futuro: “Até lá estaremos refeitos da Copa do 
Mundo, de preferência como campeões, e prontos para a 
jornada máxima da Pneumologia Brasileira”.

Enquanto isso, Rodney revela que Departamentos e Es-
taduais serão consultados a fim de escutar opiniões sobre 
temas e convidados, visando a, democraticamente, cons-
truir um excelente programa. 

“Alguns convidados internacionais, como os doutores, 
Robert Stockley, Bartolomé Celli e Robert Baughman, já 
estão confirmados. Aguardamos, para breve, novas e im-
portantes aceitações de nossos convites.” 

Paralelamente, os respectivos comitês preparam as pro-
gramações turísticas e social, completando os planos para, 
segundo seu presidente, “fazer do Congresso de Curitiba 
um marco em qualidade científica, aliada ao bem receber”.



Setembro/Dezembro 2009 7

Congresso

O Congresso anual do American College of Chest Physicians 
(ACCP) foi realizado na cidade de San Diego, Califórnia, de 
30 de outubro a 4 de novembro, apresentando ricas agendas 
cientifica e social. Sessões em áreas de grande interesse da 
especialidade, como DPOC, HAP, asma, ventilação mecâni-
ca, doença intersticial, entre outras, foram alvo de múltiplas 
apresentações com grande audiência.

Os congressos internacionais da ACCP se caracterizam por 
um forte enfoque clinico e grande preocupação em proporcio-
nar um congraçamento entre seus associados. A SBPT, sempre 
presente nestes eventos, este ano contou com participação 
ainda mais intensa. 

Um dos destaques do evento foi a posse da nova presidente 
do ACCP, Kalpalatha K. Guntapalli, cuja trajetória mostrada 
em discurso de posse foi motivo de admiração dos presentes. 
A cerimônia ocorreu na Convocation Ceremony, que contou 

SBPT prestigia Congresso da ACCP
No evento, tomou posse a nova presidente da entidade, a médica

indiana Kalpalatha K. Guntapalli

com a presença de Jussara Fiterman, presidente da SBPT. 
Novos governadores para o Brasil, Eli Fiss e Octavio Mes-

seder, tomaram posse na reunião do Conselho de Regentes e 
Governadores Internacionais em reunião administrativa, com 
a presença do regente Mauro Zamboni.

As lideranças da SBPT e ACCP, como de hábito, reuniram-se 
para discussão de assuntos de interesse comum, aproveitando 
a ocasião para confirmar a presença do ACCP no Congresso 
Nacional da SBPT, com o envio de palestrantes.  

De acordo com Octavio Messeder, a cooperação científica, 
por meio de espaço para o ACCP através da editoria do CHEST 
no Jornal de Pneumologia, foi assunto discutido e aceito com 
entusiasmo por ambas as Sociedades. “As relações entre a 
SBPT e ACCP consolidam-se com estes encontros anuais, as-
sim como aumenta a presença de especialistas brasileiros no 
evento”.

Da esquerda para a direita, em pé, David Gutterman, Paul Markowski; Jairo Araújo, Roberto Stirbulov, Rodney Frare, Octávio Messeder, Suhail Raoof, José Baddini, Al 
Thomas, Al Lever. Sentados, Marisa McCarren, Marina Lima, Kalpalatha Guntupalli, Jussara Fiterman e Darlene Buczak
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José Rosemberg, filho de Emanuel Rosemberg e Eugenia Rosemberg, nasceu em 
Londres, Inglaterra, em 19 de setembro de 1909, e veio para São Paulo aos 6 anos de 
idade, naturalizando-se brasileiro. Em 1928, graduou-se em farmácia e, em 1934, em 
medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi Professor-titular de Tuberculose 
e Doenças Pulmonares durante mais de quatro décadas e diretor da Faculdade de Ciências 
Médicas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Rosemberg foi uma das primeiras vozes que colocou, no Brasil, o tema tabagismo. Já 
tinha um reconhecimento nacional e internacional no controle da Tuberculose quando, 
na década de 70, com mais de 60 anos de idade, entrou de forma corajosa em um tema 
novo que não tinha ainda nenhuma base nacional. Veio à público, falou com a imprensa, 
ensinou seus alunos, escreveu livros, cruzou este País desfraldando a bandeira de luta 
contra o tabaco sendo, portanto, iniciador de uma massa crítica brasileira no combate ao 
fumo. 

Foi presidente do I Congresso Brasileiro sobre Tabagismo, realizado no Rio de Janeiro, 
em 1994, e presidente de honra dos quatro congressos seguintes, ocorridos, respectivamente, em Fortaleza (1996), Porto Alegre 
(2000), Brasília (2002) e Belo Horizonte (2004).

Em sua luta contra o tabagismo, Rosemberg foi membro do Grupo Assessor do Ministério da Saúde para o Controle do 
Tabagismo no Brasil, de 1985 a 1993; presidente do Comitê Coordenador do Controle do Tabagismo no Brasil, de 1987 a 2005; 
membro da Câmara Técnica de Tabagismo do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do INCA-MS, de 1993 a 2005; 
assessor técnico em Tabagismo da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, de 1999 a 2001. 

Foram muitas as condecorações e os títulos honoríficos que lhe foram outorgados por instituições governamentais e ONGs. 
Citamos apenas algumas: A OMS conferiu-lhe a medalha “Tabaco e Saúde” pelas pesquisas e luta contra o tabaco no Brasil, em 
10 de novembro de 1991; o comitê Latino-americano coordenador do Controle de Tabagismo o proclamou presidente honorário, 
em 25 de janeiro de 1995, na Cidade do México; a Secretaria Nacional Anti-Drogas da Presidência da República, em 19 de junho 
de 2002, conferiu-lhe o diploma “Mérito pela Valorização da Vida”; a Secretaria de Justiça e Defesa do Cidadão do Estado de 
São Paulo, em 26 de junho de 2002, conferiu-lhe um diploma por sua luta anti-drogas.

Rosemberg publicou quatorze livros e mais de duzentos artigos científicos em revistas médicas nacionais e estrangeiras. 
Dentre os livros relacionados ao tabagismo citamos: “Tabagismo: Fisiopatologia e Epidemiologia”, publicado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Estado de São Paulo, 1977; e “Tabagismo: Sério Problema de Saúde Pública’, publicado pela editora 
Almed-Edusp - São Paulo, 1981 - laureada pela Academia Nacional de Medicina -; “Métodos para deixar de fumar”, com a 
colaboração de Vera Luíza da Costa e Silva, publicado pelo Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 1986; “Tabagismo 
e Câncer”, publicado pelo CEBRAF, Senado Federal, Brasília, 1991; “Informações Básicas sobre o Tabagismo”, publicado pela 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 1996; “Cartilha sobre Tabagismo”, publicado pela Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará, 1997; “Temas sobre o Tabagismo”, publicado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 1998; “Nicotina”, 
publicado pelo Colegio Medico del Peru, Colcit, Lima, 1999; “Pandemia do Tabagismo. Enfoques Históricos e Atuais”, publicado 
pela Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, 2002; e “Nicotina: Droga Universal”, com a colaboração de Ana Margarida 
Furtado Arruda Rosemberg e Marco Antonio de Moraes, publicado pelo INCA-MS e pela SES/CVE, São Paulo, 2003. 

As repercussões científicas e práticas de seu trabalho, exemplificadas por suas pesquisas sobre a vacinação BCG indiscriminada 
(direct vaccination), a proteção anti-leprótica pelo BCG e o tabagismo e seus malefícios à saúde, alçaram-no ao umbral das 
grandes personalidades médicas do século XX. No ano de seu centenário de nascimento, reverenciamos a memória de José 
Rosemberg, enaltecendo o esforço de toda a sua longa e profícua existência dedicada ao controle da tuberculose e do tabagismo 
em nosso país.

Ana Margarida Furtado Arruda Rosemberg,
médica e mestre em História pela PUC-SP

Prof. José Rosemberg (1909-2005)

Homenagem

PIONEIRISMO NA LUTA SOBRE O 
TABAGISMO NO BRASIL

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

Eficácia e rapidez 
nas infecções respiratórias1-5

Para maiores informações,
consulte a bula ou a Bayer S.A. Produtos Farmacêuticos

Rua Domingos Jorge, nº 1.000 - São Paulo - SP - CEP: 04779-900
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Comissão de Tuberculose da SBPT presta sua homenagem
Por sugestão de Marcus B. Conde, presidente da Comissão de 

Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
Antonio Ruffino Netto presta homenagem apresentando fatos da 
sua vida acadêmica - e extra-acadêmica - não somente voltada ao 
tabagismo e à tuberculose, mas sim à visão geral que o professor 
Rosemberg tinha da ciência, da filosofia, das artes, dos homens e 

José Rosemberg: o humanista e 
humanitário brasileiro, nascido inglês

Tive o grande privilégio de conviver profissionalmente com o pro-
fessor Rosemberg em diferentes situações profissionais. No Comitê 
de Tabagismo do Estado de São Paulo, eu era membro e ele o coor-
denador. Já quando eu coordenava o Programa Nacional de Controle 
da Tuberculose do MS, o professor Rosemberg era membro do Co-
mitê Científico da área de Pneumologia Sanitária. 

No entanto, essa convivência não se limitou a estes comitês, mas 
sim, antecedeu e sucedeu aos mesmos. Isto significou muitos mo-
mentos acadêmicos e extra-acadêmicos com instantes de lazer e tro-
cas de ideias sobre ciência, arte, filosofia e a vida.

Ao término das reuniões do Comitê de Tuberculose, em Brasília, 
no qual o professor Rosemberg era ao mesmo tempo o mais idoso e 
o que mais trabalhava, ele era o primeiro a perguntar onde seria o 
nosso encontro para um chopinho bem como para o lazer, recheado 
de causos e piadas. Assim é que jantamos juntos muitas vezes em 
São Paulo, Brasília, Fortaleza, Campinas, Porto Alegre e outras cida-
des do nosso Brasil.

De toda essa vivência/convivência restou sempre a impressão que 
todos tinham a seu respeito: o grande pesquisador na área do taba-
gismo era também exímio pesquisador na área da Pneumologia, com 
ênfase na tuberculose, área muito enriquecida com suas centenas de 
pesquisas e reflexões. Era grande cientista, pessoa de uma cultura 
geral incrível. Sempre pensei na sua pessoa como uma biblioteca 
ambulante: destacando-se não ser apenas uma biblioteca específica 
sobre os temas acima assinalados, mas sobre todo o saber humano. 
O professor Rosemberg falava sobre os componentes do tabaco e 
seus malefícios à saúde, sobre o genoma da M. tuberculosis e so-
bre a fisiopatologia das DPOC com a mesma desenvoltura, fluidez 
e naturalidade que discorria sobre os museus da Europa e as obras 
de arte neles contidas. Além disso, encantava a todos falando sobre 
poesia, literatura, modelos matemáticos e também piadas da vida 
cotidiana.

José Rosemberg foi um exemplo do que consegui entender por 
uma cultura/postura transdisciplinar. Suponho que ele era uma pes-
soa que ultrapassou a categoria de cientista e de sábio. Ele pertencia 
à categoria superior dos espíritos de sabedoria.

a grande contribuição que ele deu para melhorar este mundo. A 
sugestão partiu das lembranças de dois jantares em que Ruffino 
Netto e Marcus Conde foram brindados por aulas informais do 
prof. Rosemberg sobre as obras de Caravaggio, Correggio, Canova 
e Bernini expostas na Galleria Borghese, em Roma, na época 
recém-aberta ao público depois de mais de 15 anos de reformas.

Em 29 de novembro de 2001 foi convidado para ministrar uma 
conferência na IV Semana de Gerontologia da PUC de São Paulo. Na 
ocasião, me enviou uma cópia do que apresentaria, que denominou 
de “Divagações sobre a velhice”. Li, gostei muito da mesma e mani-
festei a ele que o único ponto que eu não havia gostado tinha sido 
o título: julguei que não se tratava de uma “divagação”, mas sim de 
uma “reflexão”, por sinal muito densa, sobre a velhice. Nesta confe-
rência ele fez uma síntese das suas atividades bem como as reflexões 
que o acompanharam durante a vida. Informou que se dedicara a 
ministrar aulas desde seus tempos acadêmicos quando ainda estu-
dante de Farmácia e depois de Medicina. Entre os pontos abordados, 
destacou o equilíbrio benéfico entre jovens e velhos; o fato de que a 
ativação dos neurônios é a forma para manter-se jovem; a maturi-
dade e a culminância na obra criativa; a patologia do envelhecimen-
to; a evolução da personalidade no correr dos anos até a velhice; o 
perigo da cristalização da ideias no idoso; o sonho de prolongar a 
vida; a fisiologia do envelhecimento; e finalizou afirmando que ha-
via demorado muito para que o mundo se tornasse grisalho e que a 
pobreza é inimiga da velhice.

Trocamos muitas ideias sobre as reflexões de Tarantino, apresen-
tadas no livro Repetrechos de Affonso Berardinelli Tarantino, edição 
restrita distribuída aos amigos, prefaciada por Rosemberg. O livro 
inicia com um texto de Achile Campanile: “Esses velhos sempre me 
espantaram, como é que conseguiram superar sãos e salvos tantos 
perigos e chegar à idade avançada? Como fizeram para não morrer 
atropelados, como lograram superar as doenças mortais, como con-
seguiram evitar uma telha, uma agressão, um acidente de trem, um 
naufrágio, um raio, um tombo?... Realmente esses velhos devem ter 
parte com o demônio! E alguns deles ainda ousam atravessar a rua 
lentamente... estarão loucos?”

Oxalá o trabalho de José Rosemberg possa servir de exemplo para 
os professores universitários e para as pessoas em geral. Humildade e 
sabedoria foram as marcas “impregnantes” que ele deixou em todos 
aqueles que tiveram a felicidade de aproximar-se de sua pessoa.

Antonio Ruffino Netto, professor-titular do Departamento de Me-
dicina Social da FMRP-USP

AVALOX - cloridrato de moxifloxacino - Apresentações: Avalox comprimidos revestidos de 400 mg. Embalagens com 5 e 7 comprimidos Avalox solução para infusão intravenosa 400 mg, bolsa plástica flexível, estéril. Uso adulto. Indicações: Infecções das vias respiratórias superiores e inferiores; exacerbações agudas de bronquite crônica; pneumonia adquirida na comunidade (PAC) 
incluindo PAC causada por cepas multirresistentes [Streptococcus pneumoniae multirresistentes, incluindo isolados conhecidos como S. pneumoniae resistente à penicilina e cepas resistentes a dois ou mais dos seguintes antibióticos: penicilina (CIM ≥ 2 g/ml), cefalosporinas de 2ª geração (p.ex. cefuroxima),macrolídeos, tetraciclinas e trimetoprima/sulfametoxazol]; sinusite aguda. 
Infecções não complicadas de pele e tecidos moles; infecções complicadas de pele e anexos (incluindo infecções do pé diabético). Contra-indicações: Hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula ou a outras quinolonas. Gravidez e lactação. Crianças e adolescentes em fase de crescimento. Advertências e precauções: O moxifloxacino prolongou o intervalo QT 
do eletrocardiograma de alguns pacientes. Deve ser evitado em pacientes com conhecido prolongamento do intervalo QT, pacientes com hipocalemia não tratada e naqueles em uso de substâncias antiarrítmicas da classe IA (p.ex. quinidina, procainamida) ou da classe III (p.ex. amiodarona, sotalol), por falta de experiência clínica com esse tipo de pacientes. Recomenda-se cautela 
no uso concomitante de moxifloxacino e de substâncias que prolongam o intervalo QT [ex. cisaprida, eritromicina, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos], já que não se pode excluir o risco de potencialização. Os pacientes em condições vigentes pré-arrítmicas [bradicardia clinicamente significativa ou isquemia miocárdica aguda].Aumentando-se a concentração de moxifloxacino, 
o prolongamento do intervalo QT pode aumentar a magnitude; portanto, a dose recomendada de 400 mg em infusão durante 60 minutos não deve ser excedida. Entretanto, em pacientes com pneumonia não foi observada nenhuma correlação entre as concentrações plasmáticas de moxifloxacino e o prolongamento do intervalo QT. O prolongamento do intervalo QT pode causar au-
mento do risco de arritmias ventriculares,inclusive torsade des pointes.Nenhumcaso demorbidade oumortalidade cardiovascular por prolongamento do intervalo QTc pôde ser atribuído ao tratamento comomoxifloxacino emmais de 9.000 pacientes; entretanto,certas condições predisponentes podem elevar o risco de arritmias ventriculares. O tratamento com quinolonas pode provocar 
crises convulsivas. Recomenda-se cautela em pacientes com transtornos conhecidos ou suspeitos do SNC que possam predispor a convulsões ou reduzir o limiar convulsivo. Como os dados clínicos são limitados, não se recomenda o uso de moxifloxacino nos pacientes com insuficiência hepática grave (Child-Pugh C). O tratamento com quinolonas, inclusive moxifloxacino, pode 
produzir inflamação e ruptura de tendões, particularmente em pacientes idosos e nos pacientes tratados concomitantemente com corticosteróides. Ao primeiro sinal de dor ou inflamação, os pacientes devem interromper o tratamento e manter em repouso a(s) extremidade(s) afetada(s). A ocorrência de colite pseudomembranosa foi registrada com o uso de antibióticos de amplo es-
pectro, incluindo moxifloxacino; portanto, é importante considerar esse diagnóstico em pacientes com diarréia grave associada ao uso de moxifloxacino. Nessa situação clínica, devem ser instaladas imediatamente as medidas terapêuticas adequadas. Em alguns casos, podem ocorrer reações alérgicas ou de hipersensibilidade após a primeira administração.. Em casos muito raros, 
reações anafiláticas podem progredir até o choque, potencialmente letal, algumas vezes após a primeira administração.Nesses casos, o uso demoxifloxacino deve ser interrompido e o tratamentomédico instituído, por exemplo, para choque.Não é recomendado o tratamento comcomprimidos de 400 mg de moxifloxacino em pacientes com doença inflamatória pélvica complicada (ex. 
associada com abscesso tubo-ovariano ou pélvico), quando o tratamento intravenoso for considerado necessário. Gravidez: o uso seguro demoxifloxacino emmulheres grávidas não foi estabelecido. Foram descritas lesões articulares reversíveis em crianças tratadas com algumas quinolonas,mas este efeito não foi observado entre fetos expostos. Estudos em animais demonstraram 
toxicidade na reprodução. O risco potencial em humanos é desconhecido. [ver contra-indicações] Lactação: assim como outras quinolonas, o moxifloxacino causou lesões na cartilagem das articulações que suportam peso em animais imaturos. Dados préclínicos indicam que pequenas quantidades de moxifloxacino podem ser secretadas no leite humano. Não existem dados sobre 
lactantes. [ver contra-indicações] Efeitos sobre a habilidade de dirigir e omanejo demáquinas: A incidência de reações do SNC observada nos estudos clínicos foi baixa. Entretanto, os pacientes devem estar atentos em verificar como reagem antes de dirigir ou operar máquinas. Interaçõesmedicamentosas e outras formas de interação: foi comprovada a ausência de interação clinica-
mente relevante entremoxifloxacino e atenolol,ranitidina,suplementos de cálcio,teofilina,contraceptivos orais,glibenclamida,itraconazol,digoxina,morfina,probenecida.Antiácidos,minerais emultivitaminas - a ingestão concomitante pode diminuir a absorção do moxifloxacino oral resultando em concentrações plasmáticas mais baixas do que o desejado. Portanto, antiácidos, agentes anti-
retrovirais (p.ex. didanosina) e outros produtos contendo magnésio ou alumínio, sucralfato e agentes contendo ferro ou zinco devem ser administrados pelo menos 4 horas antes ou 2 horas após a ingestão da dose oral de moxifloxacino.Varfarina - Não se observou interação durante o tratamento concomitante com varfarina sobre a farmacocinética, o tempo de protrombina e outros 
parâmetros da coagulação. Alterações no INR (Razão Normativa Internacional): São descritos casos de aumento da atividade anticoagulante em pacientes recebendo anticoagulantes concomitantemente com antibióticos, incluindo moxifloxacino. A infecção (e o processo inflamatório que a acompanha),a idade e o estado geral do paciente são fatores de risco.Embora os estudos 
clínicos não tenhamdemonstrado nenhuma interação entre omoxifloxacino e a varfarina,deve-semonitorar o INR e,se necessário, ajustar a dose do anticoagulante oral de modo apropriado. Digoxina - A farmacocinética da digoxina não é significativamente alterada por moxifloxacino (e vice-versa). Após administração repetida a voluntários saudáveis, o moxifloxacino aumentou a Cmáx 
da digoxina em aproximadamente 30% no estado de equilíbrio sem afetar a AUC ou os níveis mínimos. Carvão ativo - A administração concomitante de carvão ativo e 400 mg de moxifloxacino oral reduziu a disponibilidade sistêmica do fármaco em mais de 80% impedindo a sua absorção in vivo.A aplicação de carvão ativo na fase de absorção inicial impede aumentos adicionais da 
exposição sistêmica em casos de superdose.Após a administração intravenosa do fármaco, o carbono medicinal somente reduziu ligeiramente a exposição sistêmica (aproximadamente 20%).Alimentos e produtos lácteos -A absorção domoxifloxacino não foi alterada pela ingestão de alimentos.Portanto,omoxifloxacino pode ser administrado independentemente da ingestão de alimen-
tos.Reações Adversas: Reações adversas baseadas emtodos os estudos clínicos commoxifloxacino 400mg (oral e terapia seqüencial) (total de n = 12.984,incluindo n = 2.535 de estudos de terapia seqüencial; posição de dez/2005).As reações adversas classificadas como“comuns“ foramobservadas comfreqüência inferior a 3%,comexceção de náusea e diarréia.As reações adversas 
baseadas emrelatos pós-comercialização (posição: setembro/2006) estão impressas emnegrito. Comuns >1%a <10%: Superinfecções micóticas, cefaléia, tontura, prolongamento do intervalo QT em pacientes com hipocalemia, náuseas, vômitos, dor gastrintestinal e abdominal, diarréia, aumento de transaminases, reações no local da injeção e infusão. Incomuns >0,1%a <1%: Anemia, 
leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, trombocitemia, tempo de protrombina aumentado/aumento de INR, reação alérgica, prurido, erupção cutânea, urticária, eosinofilia sangüínea, hiperlipidemia, reações de ansiedade, hiperatividade psicomotora/agitação, parestesia e disestesia, distúrbios do paladar (incl. ageusia em casos muito raros), confusão e desorientação, distúrbios do 
sono, tremor, vertigens, sonolência, distúrbios visuais (especialmente decorrentes de reações do SNC), prolongamento do intervalo QT, palpitações, taquicardia, vasodilatação, dispnéia (incluindo condições asmáticas), anorexia, constipação, dispepsia, flatulência, gastroenterite (exceto gastroenterite erosiva), aumento da amilase, comprometimento hepático (incl. aumento de LDH), 
aumento de bilirrubina, aumento da gama-glutamiltransferase, aumento da fosfatase alcalina sérica, artralgia,mialgia, desidratação (causada por diarréia ou ingestão reduzida de líquidos), mal-estar, dor inespecífica, sudorese, (trombo-)flebite no local da infusão.Raras >0,01%a <0,1%: Nível anormal de tromboplastina, reação anafilática/ anafilactóide, edema alérgico/angioedema (incl. 
edema laríngeo, com potencial risco de vida), hiperglicemia, hiperuricemia, labilidade emocional, depressão (emcasosmuito raros potencialmente culminando emcomportamento autodestrutivo), alucinações, hipoestesia, distúrbios do olfato (incl. anosmia), sonhos anormais, coordenação alterada (incl. distúrbio da marcha, espec. devido à tontura ou vertigem; emcasosmuito raros le-
vando a queda comferimento, espec. emidosos), convulsões com diferentes manifestações clínicas (incl. convulsões de grande mal), atenção alterada, distúrbios da fala, amnésia, zumbido, taquiarritmias ventriculares, síncope,hipertensão,hipotensão,disfagia,estomatite,colite associada a antibiótico (emcasosmuito raros associada a complicações comrisco de vida),icterícia,hepatite 
(predominantemente colestática),tendinite,aumento do tônusmuscular e cãibras, comprometimento renal, insuficiência renal (devido à desidratação espec. em idosos com problemas renais preexistentes), edema.Muito Raras <0,01%: Nível de protrombina aumentado/diminuição de INR, anomalias no valor de protrombina/INR, choque anafilático/anafilactóide (com potencial risco de 
vida), despersonalização, reações psicóticas (potencialmente culminando em comportamento autodestrutivo), hiperestesia, arritmias inespecíficas, Torsade de Pointes, Parada cardíaca (especialmente nos pacientes com condições pró-arrítmicas subjacentes tais como: bradicardia clinicamente significativa, isquemia miocárdica aguda), hepatite fulminante podendo levar a insuficiência 
hepática potencialmente fatal, reações de pele bolhosa como Síndrome de Stevens-Johnson ou Necrólise Epidérmica Tóxica (potencial risco de vida),ruptura do tendão,artrite,distúrbio damarcha (causado por sintomasmusculares,dos tendões ou articulares). Os efeitos indesejáveis a seguir têm uma freqüência maior nos pacientes tratados seqüencialmente por via I.V. e oral: Comuns: 
aumento de gama-glutamiltransferase. Incomuns: taquiarritmias ventriculares, hipotensão, vasodilatação, colite associada a antibióticos (em casos muito raros associada a complicações com risco de vida), convulsões com diferentes manifestações clínicas (incl. convulsões de grande mal), alucinações, comprometimento renal (que em alguns casos pode levar a insuficiência renal por 
motivo de desidratação, especialmente em idosos com distúrbios renais preexistentes). Posologia: Dose (adultos): 400 mg (comprimidos ou solução para infusão) uma vez por dia para as indicações mencionadas acima e não deve ser ultrapassada. Duração do tratamento: deve ser determinada pela gravidade da indicação ou pela resposta clínica.Infecções das vias respiratórias 
superiores e inferiores:Comprimidos:Bronquite:Exacerbação aguda da bronquite crônica,5 dias; Pneumonia:pneumonia adquirida na comunidade, 10 dias; Sinusite: sinusite aguda, 7 dias; Infecções da pele e anexos: Não complicadas: 7 dias. Complicadas: duração total do tratamento para o tratamento seqüencial (tratamento intravenoso seguido de tratamento oral): 7 - 21 dias.Av-
alox 400 mg comprimidos e Avalox 400 mg solução para infusão intravenosa foram avaliados em estudos clínicos em esquema de até 21 dias de tratamento (em infecções complicadas de pele e anexos).Modo de administração: Comprimidos: devem ser deglutidos inteiros,comumpouco de água,independentemente das refeições.Solução para infusão:A terapia pode ser iniciada por 
administração intravenosa,seguida de administração oral dos comprimidos,quando clinicamente indicado.Duração: Pneumonia adquirida na comunidade: a duração total na administração seqüencial (intravenosa seguida por oral) é de 7-14 dias. Infecções complicadas de pele e anexos: duração total do tratamento na administração seqüencial é de 7 - 21 dias. O período de trata-
mento recomendado para a respectiva indicação não deve ser excedido.A solução para infusão deve ser aplicada por via intravenosa durante 60 minutos. Pode ser administrada diretamente ou através de um tubo T juntamente com soluções para infusão compatíveis. [água para injeção, cloreto de sódio 0,9% , cloreto de sódio 1 M, glicose 5%, 10% ou 40%, xilitol 20%, solução de 
Ringer, solução de Ringer lactato]. Se for necessário aplicar outros medicamentos associados a Avalox solução para infusão, deverão administrar-se separadamente (vide incompatibilidades). Somente soluções límpidas poderão ser usadas.Armazenar na embalagem original. Não refrigere ou congele. Pode ocorrer precipitação se armazenado em temperaturas frias, que se redissolve 
na temperatura ambiente. Recomenda-se não armazenar a solução para infusão em geladeira. Incompatibilidades: soluções de cloreto de sódio 10 e 20%e de bicarbonato de sódio 4,2 e 8,4%. Crianças - A eficácia e a segurança do moxifloxacino em crianças e adolescentes não foram estabelecidas (ver contra-indicações). Superdose: Em caso de superdose, recomenda-se trata-
mento sintomático adequado incluindo medidas do ECG de acordo com a condição clínica do paciente. O emprego de carvão ativado precocemente durante a absorção após administração oral pode ser de utilidade na prevenção de aumento excessivo de exposição sistêmica ao moxifloxacino. MS - 1. 0429.0092 – Produto de venda sob prescrição médica Fabricado por Bayer 
HealthCare AG, Leverkusen, NRW,Alemanha - Importado e distribuído por Bayer S.A. Para maiores informações, consulte a bula ou a Bayer S.A. – Produtos Farmacêuticos - Rua Domingos Jorge, 1.000 - São Paulo, SP. CCDS 15 - 05.11.2008
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Científico

Eduardo Algranti, coordenador do Grupo de Trabalho de Leitura Radiológica das 
Pneumoconioses, Leitor B, FUNDACENTRO, SME/CST

A radiologia convencional do tórax é o método de investigação 
de rotina em doenças que acometem o parênquima pulmonar. 
Nas doenças ocupacionais pulmonares causadas por inalação de 
poeiras minerais, as pneumoconioses, sua utilização rotineira é 
o principal método de controle de populações expostas ao risco. 
Desde 1930 - sua primeira versão - a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) adota, revisa e edita a classificação radio-
lógica das pneumoconioses. A versão de 2000, em uso corrente, 
corresponde à sexta revisão (1). No Brasil, sua utilização é pre-
vista na legislação trabalhista como o método de interpretação 
radiológica para o controle periódico, admissional e demissional 
de trabalhadores expostos a poeiras minerais (2).

O principal objetivo da classificação é codificar as alterações 
radiológicas das pneumoconioses de maneira simples e repro-
dutível. Sua utilização permite uma classificação padronizada 
e a análise evolutiva das imagens torácicas, informações que 
irão compor os dados necessários para o diagnóstico de pneu-
moconiose e/ou outras doenças respiratórias. Tais dados con-
tribuem para delinear quadros regionais epidemiológicos. É o 
método internacionalmente aceito e aplicado com frequência 
para o controle periódico de trabalhadores expostos à inalação 
de poeiras minerais. É importante salientar que o diagnóstico 
de pneumoconiose é feito por meio da soma de informações 
clínicas, ocupacionais (incluindo período de latência apropria-
do) e alterações de imagens compatíveis. Os exames radiológi-
cos são descritivos e, isoladamente, não fazem diagnóstico de 
pneumoconiose.

A Classificação Radiológica da OIT 2000 é composta por uma 
coleção de radiografias-padrão e um texto que inclui a clas-
sificação, comentários sobre técnicas e equipamentos, notas 
técnicas de esclarecimento e uma sugestão de folha de leitura 
apropriada. 

A classificação aborda a análise radiológica do tórax quanto a 
qualidade técnica da radiografia, parênquima pulmonar, pleura, 
símbolos e comentários. O texto da classificação detalha cada 
um destes componentes. Para uma correta aplicação do méto-
do é fundamental que sejam obedecidos alguns critérios, como 
a utilização da coleção de radiografias-padrão assim como o 
conhecimento do texto da classificação e treinamento teórico 
e prático do médico que interpreta as radiografias. Este trei-
namento pode ser efetuado por meio de cursos específicos ou 
de programas de pós-graduação com módulos específicos em 
leitura radiológica, coordenados por leitores qualificados/cer-
tificados.

No Brasil, a formação da maior parte dos leitores se dá por 
meio de cursos específicos desenvolvidos pela FUNDACENTRO 
isoladamente, ou em colaboração com outras instituições. Até 
o presente, mais de 400 médicos de diferentes especialidades 

(com predomínio de radiologistas, médicos do trabalho e pneu-
mologistas) já fizeram o curso. Porém, apenas uma pequena 
proporção classifica radiografias de forma rotineira, seja por 
não dispor da coleção de radiografias-padrão, por não ter aces-
so regular a radiografias ou porque seu trabalho atual não in-
clui esta demanda. Como se trata de um aprendizado, nota-se 
que depende da capacidade individual em entender o método e 
aplicá-lo corretamente. Concluindo, nem todos os profissionais 
treinados em curso tornam-se bons leitores.

O treinamento possibilita o entendimento da classificação, 
sua correta utilização, limitações e adequada aplicação do mé-
todo. Normalmente, é feito por meio de um curso e, sequencial-
mente, a partir da prática e convívio com leitores experientes 
(da mesma forma que em países com tradição na área). Apenas 
a prática regular torna o leitor experiente. Nos Estados Unidos, 
por demandas legais relacionadas ao diagnóstico da pneumo-
coniose de trabalhadores de carvão, instituiu-se um exame de 
proficiência (certificação) que permite a avaliação objetiva da 
capacidade de interpretação dos leitores. 

Uma série de pontuações derivadas de interpretações de 125 
radiografias determina um escore global que, sendo superior a 
50 pontos, torna o leitor “B Reader” (Leitor B). Este título deve 
ser renovado a cada 4 anos, com exame de recertificação en-
volvendo a interpretação de 50 radiografias. Há uma correlação 
estatisticamente significante entre o número de radiografias 
interpretadas por ano pelo candidato e sua aprovação no exame 
(4). Outro exame de proficiência foi desenvolvido recentemen-
te por um grupo coordenado pela Universidade de Fukui, no 
Japão.

Além do entendimento da classificação, o treinamento tem 
a grande vantagem de alertar e demonstrar a importância e a 
necessidade de se obter radiografias de tórax de boa qualidade 
para uma correta interpretação de anormalidades radiológicas. 
Infelizmente, estamos acostumados a examinar radiografias de 
tórax de péssima qualidade e fazer um esforço de “adivinha-
ção” para interpretá-las. Este problema ocorre tanto no serviço 
público quanto no privado, pelas dificuldades estruturais de se 
adquirir equipamentos e materiais de consumo adequados para 
uso em radiologia convencional e pela falta de controle de qua-
lidade em serviços de radiologia (binômio técnico/médico).

No presente momento, há um aumento na demanda de pres-
tação de serviços de radiologia e leitura radiológica de pneu-
moconioses por empresas, devido a inspeções de trabalho, de-
mandas judiciais e projetos de pesquisa. Um número crescente 
de empresas exige que os prestadores de serviço sejam qualifi-
cados, tanto no que concerne à técnica radiológica quanto à in-
terpretação dos exames, para atender programas de qualidade. 

Estamos empenhados em normatizar estas questões, visando 

a utilização da Classificação Radiológica da OIT
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à aplicação de boas práticas em leitura radiológica, em contras-
te com práticas meramente burocráticas de atendimento à le-
gislação. Infelizmente, temos encontrado com frequência, lotes 
de radiografias de má qualidade, acompanhados de (supostos) 
laudos OIT elaborados sem qualquer critério. O método, como 
qualquer interpretação de imagem, envolve, inevitavelmente, 
subjetividade. Por isso falamos em boas práticas: a aplicação 
adequada da classificação visa a diminuir ao máximo a subje-
tividade de interpretação inter e intra-leitor. Não se faz classi-
ficação radiológica pelos critérios da OIT sem o conhecimento 
do seu texto, treinamento específico, nem sem a coleção de 
radiografias-padrão, pois a análise das alterações observadas e 
sua classificação, notadamente a profusão e o tipo das peque-
nas opacidades são feitas de forma comparativa.

Pontos de interesse

• Radiografias de tórax de qualidade adequada para Lei-
tura Radiológica são também as mais indicadas para a 
avaliação de outras doenças do parênquima pulmonar. 
Desfazendo mitos, a chamada “Radiografia OIT” nada 
mais é do que uma radiografia de tórax de boa quali-
dade

• Em breve, a OIT estará publicando instruções refe-
rentes à utilização de radiografias digitais em Leitura 
Radiológica, que serão repassadas ao conhecimento 
público

• Para efeitos práticos denominamos de “Qualificado” 
ou “Capacitado” um médico que realizou o treina-
mento em Leitura Radiológica e, “Certificado” um 
médico treinado e aprovado em exame de proficiên-
cia em Leitura Radiológica. Caso a certificação seja 
concedida pelo exame do NIOSH, também poderá ser 
denominado de “Leitor B”

Grupo de Trabalho

No contexto de avaliações periódicas determinadas pela le-
gislação, a leitura radiológica envolve questões sociais, econô-
micas e legais que podem afetar o trabalho e a vida de indiví-
duos. Já estão surgindo nos Conselhos Regionais de Medicina e 
na justiça civil, processos envolvendo denúncias de má prática 
em leitura radiológica, seja por denúncias de trabalhadores in-
conformados com laudos, ou mesmo médicos denunciando má 
prática de leitura radiológica. 

Por estes motivos, iniciamos um Grupo de Trabalho, compos-
to por um representante do Ministério do Trabalho e Emprego e 
Ministério da Saúde, Colégio Brasileiro de Radiologia, Socieda-
de Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho, assim como dois especialistas nacio-
nais convidados (Leitores B). 

O GT é coordenado pela FUNDACENTRO e tem por objetivos 
editar nota sobre equipamentos e técnicas de radiologia ade-
quados; discutir conteúdos e cronograma conjunto de treina-
mentos em leitura radiológica; definir a implantação de exame 
de certificação de leitores no país, assim como normas de cer-
tificação e recertificação periódicas; e estabelecer uma infra-
estrutura comum para os procedimentos de certificação.
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A FUNDACENTRO, com o apoio e participação da Dis-
ciplina de Pneumologia da UNICAMP, da Organização 
Internacional do Trabalho de Genebra e da Universidade 
de Fukui, no Japão, organizou, de 10 a 14 de agosto 
de 2009, o Curso Avançado de Leitura Radiológica da 
Pneumoconioses. 

O objetivo foi reunir especialistas brasileiros com ex-
periência prévia em leitura radiológica, vindos de dife-
rentes localidades, com inserção em serviços públicos e/
ou de ensino, para um curso de reciclagem, seguido da 
aplicação do exame de certificação em leitura radiológi-
ca das pneumoconioses, AIR-Pneumo (Asian Intensive 
Reader Training). Esta é a segunda experiência de cer-
tificação pelo AIR-Pneumo. O exame, desenvolvido por 
um grupo internacional, coordenado pela Universidade 
de Fukui, no Japão, foi aplicado pela primeira vez na 
Tailândia, em dezembro de 2008. 

Participaram do curso 22 colegas de 7 estados do 
Brasil. Estiveram presentes como docentes os drs. Igor 
Fedotov (OIT), Yukinori Kusaka (Japão), Eduardo Mello 
de Capitani (UNICAMP) e Eduardo Algranti (FUNDA-
CENTRO).

Este curso, seguido de exame, é parte integrante das 
atividades do Grupo de Trabalho em Leitura Radiológi-
ca das Pneumoconioses, que visa ao estabelecimento de 
parâmetros para a prática (treinamentos e aplicação da 
classificação), assim como a constituição de uma rede 
de leitores de referência no país. Estas atividades fazem 
parte da programação bienal 2009-2010 da Comissão 
de Doenças Ambientais e Ocupacionais da SBPT.

coniosis. Revised edition 2000. Geneva, International Labour 
Office, 2002

2. NR 7, Norma Regulamentadora-7 (1994) Programa de 
contole médico de saúde ocupacional. Portaria 24, Diário Ofi-
cial da União de 30/12/94

3. Algranti E, De Capitani EM, Carneiro APS, Saldiva PHN. 
Patologia respiratória relacionada com o trabalho. In Mendes 
R, Patologia do Trabalho, 2a ed. São Paulo, Atheneu, 2003. p 
1329-1397

4. Wagner GR, Attfield MD, Kennedy RD, Parker JE. The NIO-
SH B Reader certification program. JOM 1992;34:879-884

Grupo de Trabalho em Leitura Radiológica das Pneumoconioses que participou do 
último Curso Avançado
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Posologia
Adultos: 1 fl aconete, 1 ou 2 vezes ao dia
Crianças: 1/2 fl aconete, 1 ou 2 vezes ao dia

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

Sem 
conservante

Anuncio ClenilA 195x50.indd   1 9/16/09   10:50 AM

Contraindicação: Presença de infecções virais, fúngicas ou de tuberculose pulmonar. Interação Medicamentosa: Não foram relatadas, até o momento, interações medicamentosas com o dipropionato de beclometasona.
CLENIL® A dipropionato de beclometasona. Formas Farmacêuticas e Apresentações: Suspensão estéril para aerossolterapia. Embalagens com 10 flaconetes contendo 2 ml cada. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Composição: Cada 1 ml contém: dipropionato de beclometasona....400 mcg. Componentes não ativos: polisorbato 20, laurato de sorbitano, cloreto de sódio, água purificada. 
Cuidados de conservação: manter o produto em temperatura ambiente (temp. entre 15º e 30ºC), protegido da luz. Após a abertura do flaconete, este deve ser conservado em refrigerador e utilizado dentro de 24 horas. Clenil® A contém como princípio ativo o dipropionato de beclometasona, um corticosteróide sintético para uso tópico que apresenta eficiente atividade anti-inflamatória e 
antialérgica e que demonstrou ser particularmente ativo na prevenção e controle da asma brônquica, da rinite alérgica perene ou sazonal e da rinite vasomotora. A melhora dos sintomas pulmonares na asma é geralmente evidente dentro de uma a quatro semanas após o início do tratamento com o dipropionato de beclometasona sob a forma de inalação ou aerossolterapia. Indicações: 
Clenil® A está indicado na prevenção e no tratamento da asma brônquica e demais condições de broncoestenose, bem como nos processos inflamatórios das vias áreas superiores como, rinite alérgica perene ou sazonal, da rinite vasomotora, das rinofaringites, sinusites e outras afecções inflamatórias e alérgicas das cavidades nasais e paranasais ou da faringe. Está indicado, 
ainda, na prevenção da recorrência de pólipos nasais após remoção cirúrgica. Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Presença de infecções virais, fúngicas ou de tuberculose pulmonar. Reações adversas ao medicamento: Os efeitos sistêmicos são extremamente improváveis em virtude das baixas doses recomendadas. Em alguns pacientes 
submetidos a aerossolterapia poderá ocorrer candidíase da boca e da faringe. A incidência de candidíase parece estar relacionada à dose administrada. Esta doença responde ao tratamento adequado e pode ser prevenida pela lavagem da cavidade bucal com água. Interações medicamentosas: Não foram relatadas, até o momento, interações medicamentosas com o dipropionato de 
beclometasona. Modo de usar: Colocar o volume indicado no recipiente do aparelho. Atenção: devido à pequena quantidade liberada em aparelhos ultrassônicos, a administração do Clenil® A deve ser feita em nebulizadores denominados pneumáticos. Adultos: 1 flaconete – 2 ml a cada administração, 1 ou 2 vezes ao dia. Crianças: metade de um flaconete – 1 ml a cada administração, 
1 ou 2 vezes ao dia (1 ml corresponde a marca de meia dose). Advertências: A mudança de um tratamento com esteróides sistêmicos para Clenil® A deve ser feita com cuidado, quando houver suspeita de insuficiência adrenal. O uso de Clenil® A durante a gravidez deve ser considerado apenas quando os benefícios esperados para a mãe excederem em muito os possíveis riscos 
para o feto. O uso do dipropionato de beclometasona durante a lactação requer uma avaliação cuidadosa da relação risco/benefício, tanto para a mãe quanto para o filho. As doses prescritas para adultos são muito bem toleradas pelos pacientes idosos, não havendo necessidade de redução posológica. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. M.S. Nº 1.0058.0009. Fabricado por: 
Chiesi Farmaceutici S.p.A – Parma – Itália. Distribuído por: Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. Uma empresa do Grupo Chiesi
Farmaceutici SpA. SAC: 0800 – 114525. www.chiesibrasil.com.br. Referências Bibliográficas: 1. Comparison of the efficacy and safety of nebulized beclometasone dipropionate and budesonide in severe persistent childhood asthma. C. DELACOURT, G. Dutau, G. Lefrançois and P. Clerson on behalf of the Beclospin® Clinical Development Group; Respiratory Medicine, vol.97 (2003) 
-supplement B; S27 - S33 2. Bula do produto. Clenil® A.

Radiografias de tórax
Condições Mínimas de Funcionamento de Serviço de Radiologia para Realização de Radiografias de Tórax, visando o uso da Classificação 

Internacional de Radiografias de Pneumoconioses da OIT1

Dr. João Paulo Kawaoka Matushita, membro do Grupo de Trabalho de Leitura Radiológica das Pneumoconioses2 do Colégio Brasileiro de 
Radiologia

As condições técnicas abaixo foram retiradas da literatura 
pertinente ao estudo das pneumoconioses3 e da portaria 453 da 
ANVISA4. O objetivo destas condições é gerar exames de qualidade 
que facilitem a leitura radiológica adequada, de acordo com os 
critérios da OIT.

Supervisor Técnico – Portaria 453
. Titulo de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
pelo CBR/ AMB

Profissionais Envolvidos na Realização do exame
. 1 (ou mais) médico (s) radiologista (s) com Titulo de Especialista 
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
. Técnicos em Radiologia registrados no CNTR

Condições Legais – Portaria 453 
. Alvará da Vigilância Sanitária especifico para a radiologia
. Relatório de testes de constância
. Medidas radiométricas do equipamento e da sala de exame
. Medidas de Radiações de Fuga
. Dosímetros individuais
. Registro no Conselho Regional de Medicina específico para 
Radiologia
. Registro no CNES

Ambiente – Portaria 453
. Sala com 25 m2 no mínimo, baritada e/ou com revestimento de 
chumbo, portas blindadas com chumbo, avisos pertinentes e luz 
vermelha para aviso de disparo de raios-X

Equipamentos 
. Gerador monofásico de alta frequência, de preferência, e/ou 
trifásico de 6 a 12 pulsos, no mínimo de 500 mA

. Tubo de Raios X – 30/50

. Filtro de Alumínio de 4 a 5 mm

. Grade Fixa com distância focal de 1,50 m. Razão da grade 10:1 – 
com mais de 100 colunas (japonesa, americana, sueca)
. Razão da grade 12:1 – com 100 colunas

Técnica Radiológica
. Foco fino (0,6 mm – 1,2 mm) - 100 mA ou 200 mA (tubo de 
alta rotação)
. Tempo 0,01 – 0,02 ou 0,03 segundos
. Constante - 40 ou 50 Kv

Processamento dos Filmes
. Processadora automática
. Depuração de resíduos

Identificação dos Filmes
. Deverá constar no canto superior direito, obrigatoriamente, a data 
da realização do exame, nº de ordem do serviço ou do prontuário 
do paciente, nome completo do paciente ou as iniciais do nome 
completo

Interpretação Radiológica de acordo com os critérios da OIT
. Médicos radiologistas com Titulo de Especialista e com capacitação 
na classificação radiológica da OIT. Médicos de outras especialidades, 
que possuam título de especialidade em Pneumologia, Medicina do 
Trabalho ou Clínica Médica e capacitação específica na Classificação 
Radiológica da OIT e/ou certificação em Leitura Radiológica de 
Pneumoconioses (B Reader ou AIR Pneumo)5.
. Formulário específico para laudos OIT

Material Especial para Estudo Comparativo 
. Coleção de Radiografias-Padrão da OIT (obrigatório).

[1] International Labour Office. Guidelines for the use of the ILO International Classification of Radiographs of pneumoconiosis. Revised edition 2000. Geneva, 
International Labour Office, 2002
[2] O Grupo de Trabalho de Leitura Radiológica das Pneumoconioses foi formado por solicitação da FUNDACENTRO/MTE, é coordenado pela FUNDACENTRO 
(Dr. Eduardo Algranti), com a participação de um representante das seguintes instituições: Ministério do Trabalho e Emprego (Dr. Mário Parreiras), Ministério 
da Saúde (Dr. Hermano Albuquerque Castro), Colégio Brasileiro de Radiologia (Dr. João Paulo Matushita), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (Dr. 
Ericson Bagatin), Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Dr. Zuher Handar) e especialistas convidados – Leitores B – (Dr. Eduardo Mello de Capitani/
UNICAMP e Dra. Ana Paula Scalia Carneiro/UFMG)
[3] Bonomo L, Berardi P, Bergamini C, GavelliG, Gozzi G, Padovani R, Pedroli G, Rossi A, Taddei G. Assicurazione.della qualitá in Radiologia . L’esame Radiográfico 
del Torace. Documentazione SIRM.Associazone italiana Radiologia Medica nº 1-95,01-19.
[4] Portaria SVS nº 453. Diário Oficial da União. Publicado no dia 01/06/1998.p 07-16
[5] Para efeitos práticos denominamos de “Qualificado” ou “Capacitado” o médico que realizou o treinamento em Leitura Radiológica através de curso/módulo 
específico e, “Certificado” para o médico treinado e aprovado em exame de proficiência em Leitura Radiológica. Caso a certificação seja concedida pelo exame 
do NIOSH, também poderá ser denominado de “Leitor B”.
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Symbicort®Turbuhaler® fumarato de formoterol diidratado/budesonida - 6/100 mcg/inalação
Symbicort® Turbuhaler® (fumarato de formoterol diidratado/budesonida) é composto por substâncias que possuem diferentes modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações asmáticas. A budesonida é um glicocorticosteróide e o formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo de início de ação rápida e longa duração. Indicações: 
Symbicort®Turbuhaler® está indicado no tratamento da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-2 agonista de ação prolongada) é apropriado. Contra-indicações: Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. Cuidados e Advertências: Advertências: A deterioração súbita e progressiva no controle da 
asma pode potencialmente representar risco de vida e o paciente deve passar por uma avaliação médica com urgência. O tratamento não deve ser iniciado para tratar uma exacerbação grave. Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de esteróides orais para inalatórios, uma vez que podem permanecer riscos de função adrenal prejudicada durante um 
tempo considerável. Pacientes que necessitaram de terapia corticosteróide de alta dose emergencial também podem estar em risco. Estes pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a situações de estresse grave. Administração de corticosteróide sistêmico adicional deveria ser considerada durante situações de estresse ou cirurgia eletiva. 
Symbicort® Turbuhaler® deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de doses elevadas de um beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio 
intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. Uso durante a gravidez e a lactação: Symbicort® Turbuhaler® só deve ser utilizado durante a gravidez após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o 
controle adequado da asma. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar Symbicort® Turbuhaler® em mulheres lactantes se os benefícios esperados para a mãe superarem qualquer possível risco para a criança (para maiores informações vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Os inibidores da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição 
sistêmica à budesonida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados no tratamento da asma (para maiores informações vide bula completa do produto).  Reações adversas: As reações adversas mais freqüentes 
relacionadas com a droga consistem em efeitos colaterais farmacologicamente previsíveis da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. Estes tendem a ser  leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações adversas que foram associadas à budesonida ou ao formoterol são candidíase na orofaringe, cefaléia e tremor e leve irritação na garganta, 
tosse e rouquidão (para outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: A dose de Symbicort® Turbuhaler®  deve ser individualizada conforme a gravidade da doença. Quando for obtido o controle da asma, a dose deve ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos sintomas. Os pacientes devem ser instruídos a usar o medicamento 
mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Terapia com um único inalador: Adultos e adolescentes (a partir de 12 anos de idade): a dose de manutenção diária usual é de 2 inalações uma vez ao dia ou 1 inalação duas vezes ao dia. Alguns pacientes podem precisar de uma dose de manutenção de 2 inalações duas vezes ao dia. Os pacientes 
devem administrar inalações adicionais, conforme sua necessidade, em resposta aos sintomas. Uma dose diária total de até 12 inalações pode ser usada temporariamente. Crianças (a partir de 4 anos de idade): a dose de manutenção diária usual é de 1 inalação uma vez ao dia. Alguns pacientes podem precisar de uma dose de manutenção de 1 inalação duas vezes ao dia. Os 
pacientes devem administrar inalações adicionais, conforme sua necessidade, em resposta aos sintomas. Uma dose diária total de até 8 inalações pode ser usada temporariamente. Terapia de Manutenção Regular: Adultos (a partir de 18 anos de idade): 1- 2 inalações uma ou duas vezes ao dia. Adolescentes (12-17 anos de idade): 1-2 inalações uma ou duas vezes ao dia. Crianças 
(a partir de 4 anos de idade): 1-2 inalações duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 4 inalações. Instruções de Uso: vide bula completa do produto. Superdose: A superdosagem de formoterol provoca tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Não é esperado que uma superdosagem aguda de 
budesonida, mesmo em doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. Apresentações: Pó inalante 6/100 mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. USO ADULTO e PEDIÁTRICO. USO POR INALAÇÃO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.  
Para maiores informações, consulte a bula completa do produto (CDS 06.11.03 Jul/07). AstraZeneca do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br  Symbicort® MS – 1.1618.0106.
Symbicort®Turbuhaler® fumarato de formoterol diidratado/budesonida - 6/200 mcg/inalação
Symbicort® Turbuhaler® (fumarato de formoterol diidratado/budesonida) é composto por  substâncias que possuem diferentes modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A budesonida é um glicocorticosteróide e o formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo de 
início de ação rápida e longa duração. Indicações: Asma: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-2 agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento regular de pacientes com DPOC de moderada a grave, com sintomas 
freqüentes e história de exacerbações. Contra-indicações: Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. Cuidados e Advertências: Advertências: A deterioração súbita e progressiva no controle da asma ou DPOC pode potencialmente representar risco de vida e o paciente deve passar por uma avaliação médica com urgência. O tratamento não deve 
ser iniciado para tratar uma exacerbação grave. Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de esteróides orais para inalatórios, uma vez que podem permanecer riscos de função adrenal prejudicada durante um tempo considerável. Pacientes que necessitaram de terapia corticosteróide de alta dose emergencial também podem estar em risco. Estes pacientes 
podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a situações de estresse grave. Administração de corticosteróide sistêmico adicional deveria ser considerada durante situações de estresse ou cirurgia eletiva. Symbicort® Turbuhaler® deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), 
diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de doses elevadas de um beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. Uso durante a gravidez e a lactação: Symbicort® Turbuhaler® só deve ser utilizado 
durante a gravidez após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o controle adequado da asma. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar Symbicort® Turbuhaler® em mulheres lactantes se os benefícios esperados para a 
mãe superarem qualquer possível risco para a criança (para maiores informações vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Os inibidores da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não 
foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados no tratamento da asma (para maiores informações vide bula completa do produto).  Reações adversas: As reações adversas mais frequentes relacionadas com a droga, consistem em efeitos colaterais farmacologicamente previsíveis da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. 
Estes tendem a ser  leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações adversas que foram associadas à budesonida ou ao formoterol são candidíase na orofaringe, cefaléia e tremor e leve irritação na garganta, tosse e rouquidão (outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: A dose de Symbicort® Turbuhaler® deve ser individualizada conforme 
a gravidade da doença. Quando for obtido o controle dos sintomas, a dose deve ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos sintomas. Os pacientes devem ser instruídos a usar o medicamento mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Terapia com um único inalador: Adultos e adolescentes (a partir de 12 anos 
de idade): a dose de manutenção diária usual é de 2 inalações uma vez ao dia ou 1 inalação duas vezes ao dia. Alguns pacientes podem precisar de uma dose de manutenção de 2 inalações duas vezes ao dia. Os pacientes devem administrar inalações adicionais, conforme sua necessidade, em resposta aos sintomas. Uma dose diária total de até 12 inalações pode ser usada 
temporariamente.  Terapia de Manutenção Regular: Asma: Adultos (a partir de 18 anos de idade): 1-2 inalações uma ou duas vezes ao dia. Em alguns casos, pode ser necessário um máximo de 4 inalações, duas vezes ao dia, como dose de manutenção ou temporariamente durante uma piora da asma. Adolescentes (12-17 anos de idade): 1-2 inalações uma ou duas vezes ao dia. 
Durante uma piora da asma, a dose pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 4 inalações, duas vezes ao dia. Crianças (a partir de 4 anos de idade): 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 2 inalações. DPOC: Adultos (a partir de 18 anos de idade): 2 inalações duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 4 inalações. Instruções de Uso: vide bula completa do 
produto. Superdose: A superdosagem de formoterol provoca tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Não é esperado que uma superdosagem aguda de budesonida, mesmo em doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem 
ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. Apresentações: Pó inalante 6/200 mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. USO ADULTO e PEDIÁTRICO. USO POR INALAÇÃO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto (CDS 06.11.03 Jul/07). AstraZeneca do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, 
Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br  Symbicort® MS – 1.1618.0106.
Symbicort®Turbuhaler® fumarato de formoterol diidratado/budesonida - 12/400 mcg/inalação
Symbicort® Turbuhaler® (fumarato de formoterol diidratado/budesonida) é composto por substâncias que possuem diferentes modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A budesonida é um glicocorticosteróide e o formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo de 
ação rápida e longa duração. Indicações: Asma: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-2 agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: Symbicort® Turbuhaler®  está indicado no tratamento regular de pacientes com DPOC de moderada a grave, com sintomas freqüentes 
e história de exacerbações. Contra-indicações: Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. Cuidados e Advertências: Advertências: Os pacientes devem ser aconselhados a ter sempre à disposição o seu broncodilatador de ação rápida. O tratamento não deve ser iniciado para tratar uma exacerbação grave. Deve-se tomar cuidado especial em 
pacientes que são transferidos de esteróides orais para inalatórios, uma vez que podem permanecer riscos de função adrenal prejudicada durante um tempo considerável. Pacientes que necessitaram de terapia corticosteróide de alta dose emergencial também podem estar em risco. Estes pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a situações 
de estresse grave. Administração de corticosteróide sistêmico adicional deveria ser considerada durante situações de estresse ou cirurgia eletiva. Symbicort® Turbuhaler® deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de 
doses elevadas de um beta-2 agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. Uso durante a gravidez e a lactação: Symbicort® Turbuhaler® só deve ser utilizado durante a gravidez após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os 
primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o controle adequado da asma. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar Symbicort® Turbuhaler® em mulheres lactantes se os benefícios esperados para a mãe superarem qualquer possível risco para a criança (para maiores informações vide 
bula completa do produto). Interações medicamentosas: Inibidores da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida. Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos) podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados 
no tratamento da asma (para maiores informações vide bula completa do produto).  Reações adversas: As reações adversas mais freqüentes relacionadas com a droga consistem em efeitos colaterais farmacologicamente previsíveis da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. Estes tendem a ser  leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações 
adversas que foram associadas à budesonida ou ao formoterol são candidíase na orofaringe, cefaléia e tremor e leve irritação na garganta, tosse e rouquidão (para outras reações adversas, vide bula completa do produto). Posologia: A dose de Symbicort® Turbuhaler® deve ser individualizada conforme a gravidade da doença. Quando for obtido o controle dos sintomas, a dose deve 
ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos sintomas. Os pacientes devem ser instruídos a usar o medicamento mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia.  Terapia de Manutenção Regular: Asma: Adultos (a partir de 18 anos de idade) 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Em alguns casos, pode ser necessário 
um máximo de 2 inalações, duas vezes ao dia, como dose de manutenção ou temporariamente durante uma piora da asma. Adolescentes (12-17 anos de idade): 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Durante uma piora da asma, a dose de manutenção pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 2 inalações, duas vezes ao dia. DPOC Adultos (a partir de 18 anos de 
idade): 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima diária: 2 inalações. Instruções de Uso: vide bula completa do produto. Superdose: A superdosagem de formoterol provoca tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Não é esperado que uma superdosagem aguda de budesonida, mesmo em 
doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. Apresentações: Pó inalante  12/400 mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 doses.  USO ADULTO. USO POR INALAÇÃO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a 
bula completa do produto (CDS 06.11.03 Jul/07). AstraZeneca do Brasil Ltda., Rod. Raposo Tavares, Km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 Tel.: 0800-0145578. www.astrazeneca.com.br  Symbicort® MS – 1.1618.0106.
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Lista de aprovados 
Olho: Confira, em ordem alfabética, a relação de aprovados nos exames realizados em 2009
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• ADRIANA VELOZO GONÇALVES
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• FERNANDA BELMONTE
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• GISELE FELIX DE LIMA DOS SANTOS
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EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO
DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA

CATEGORIA  ESPECIAL -  2010

Edital

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

1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina CRM 
definitivo (enviar comprovante autenticado).

2. Ter mais de 15 (quinze) anos de formado em Medicina 
(enviar comprovante autenticado)

3. Ter residência em Pneumologia em serviço reconhecido 
pela CNRM (enviar comprovante autenticado) ou estar 
exercendo atividades na especialidade por um período 
mínimo duas vezes maior que o estabelecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) para a especialidade, 
correspondendo  ao mínimo de oito anos. (encaminhar 
declaração de serviço médico que confirme o exercício 
profissional na área OU carta de dois colegas pneumologistas 
descrevendo a atividade profissional em pneumologia do 
postulante).

4. Ficha de inscrição
5. Currículo resumido, informando as atividades realizadas 

nos últimos 5 anos e cópia simples dos documentos de 
comprovação dos itens, conforme o sistema de pontuação 
estabelecido pela Associação Médica Brasileira – AMB (tabela 
de documentação curricular)

6. Declarar área de atuação preferencial

EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Para a efetivação da inscrição, os candidatos deverão:

Pagar o valor da inscrição, conforme segue:
Sócios quite SBPT: R$ 450,00
Sócios quite AMB: R$ 450,00
Não-sócios: R$ 660,00

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

Observações:
A documentação apresentada não será devolvida aos 

candidatos; não haverá devolução do valor pago; não serão 
aceitas inscrições condicionais nem extemporâneas.

COMISSÃO JULGADORA

A Comissão Julgadora do Título de Especialista será constituída 
pelos seguintes membros da SBPT: Drs. Ana Luisa Godoy 
Fernandes, Jose Roberto de B. Jardim, Sonia Maria Faresin e 
José Manuel Chatckin. As decisões da Comissão Julgadora têm 
caráter definitivo.

O CONCURSO

1.1. Prova escrita: a prova escrita será dissertativa e composta 
de 5 (cinco) questões dos tópicos constantes do conteúdo 

programático do exame, a serem sorteados antes do começo 
da prova. Peso 5,0 (cinco vírgula zero)

1.2. Prova oral: questionamentos na abrangência da 
área de atuação declarada pelo candidato. Peso 3,0  
( três vírgula zero)

1.3. Análise curricular: os quesitos do currículo deverão seguir o 
sistema de pontuação estabelecido pela AMB. Peso 2,0 (dois 
vírgula zero), correspondendo ao máximo de 100 pontos 
nos últimos cinco anos, conforme a AMB. 

1.4. Confirmação de inscrição: os candidatos receberão a 
confirmação da sua inscrição via e-mail até 15 dias antes 
da realização do exame.

1.5. Recurso: o Candidato terá até uma semana, após a realização 
do exame, para apresentação de recurso á comissão de 
ensino da SBPT. 

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

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

DURANTE A PROVA

1. Durante a realização da prova escrita, não será permitido aos 
candidatos:

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

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

2. Os candidatos deverão transcrever as respostas das questões 
dissertativas em folhas rubricadas cedidas pelam Comissão 
Julgadora

3. Concluída a prova escrita, os candidatos deverão entregar ao 
fiscal da sala as folhas de respostas 

4. Imediatamente após a entrega da prova escrita os candidatos 
se apresentarão para a prova oral, em ordem de chegada, em 
local contíguo a da realização da prova escrita. A Comissão 
Julgadora será responsável pela execução da prova oral

VALIDADE DO TÍTULO

Os títulos terão validade por 5 (cinco) anos, sendo renováveis 
segundo as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de 
Acreditação AMB/CFM.
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DOCUMENTAÇÃO CURRICULAR

Atividades Nº Pontos

EVENTOS

Congresso Nacional da Especialidade 20

Congresso da especialidade no exterior 5

Congresso/jornada regional/estadual da especialidade 15

Outras jornadas, cursos e simpósios 10

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

máx.10) 

Atividades 
Científicas

Artigo publicado em revista médica 5

Capítulo em livro nacional ou internacional 5

Edição completa de livro nacional ou internacional 10

Conferência em evento nacional apoiado pela sociedade de especialidade 5

Conferência em evento internacional 5

Conferência em evento regional ou estadual 2

Apresentação de tema livre ou pôster em congresso ou jornada da especialidade 2 (máx.10)

Atividades 
Acadêmicas

Participação em banca examinadora (mestrado, doutorado, livre docência concurso, etc) 5

Mestrado na especialidade 15

Doutorado ou livre docência na especialidade 20

Coordenação de programa de residência médica 5 por ano

PROGRAMA
1. Asma
2. Tabagismo e Cessação de tabagismo
3. DPOC
4. Circulação pulmonar: Tromboembolismo pulmonar e Hipertensão 

pulmonar
5. Avaliação do risco perioperatório
6. Infecções respiratórias bacterianas e virais
7. Infecções respiratórias: tuberculose, micoses e outras
8. Doenças ocupacionais e ambientais 
9. Doenças pulmonares intersticiais difusas 
10. Sarcoidose e outras doenças granulomatosas
11. Síndromes pulmonares eosinofílicas
12. Vasculites

13. Tosse crônica
14. Doenças pleurais: derrames pleurais e pneumotórax 
15. Neoplasias respiratórias: Câncer de pulmão e outras
16. Doenças respiratórias do sono
17. Pneumopatias supurativas: bronquiectasias e abscesso de pulmão 
18. Fibrose cística 
19. Insuficiência respiratória
20. Avaliação funcional pulmonar
21. Ventilação mecânica
22. Broncoscopia
23. Interpretação dos laudos de polissonografia
24. Interpretação de exames de imagem torácica
25. Monitorização hemodinâmica

O Edital completo com todas as informações, incluindo as referências bibliográficas, está disponível no site www.sbpt.org.br

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

Dê aos seus pacientes 
com DPOC a vida que eles 
achavam ter perdido.

SER 022009 AGO/2009

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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agenda 2010
Evento Data Local Informações

IV Curso Nacional de Ventilação Mecânica
I Curso Nacional de Sono

18 a 20 de março de 2010 Hotel Sonesta, São Paulo – SP
SBPT / 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

I Curso de Capacitação em tabagismo para 
Pneumopediatras

20 de março de 2010
Hospital da Criança Santo 

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

XI Curso Nacional de Atualização em Pneu-
mologia

15 a 17 de abril de 2010
Hotel Guanabara Windsor, Rio 

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

IV Encontro Nacional de Tuberculose
Fórum da Parceria contra a Tuberculose

26 a 29 de maio de 2010
Hotel Guanabara Windsor, Rio 

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

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

10, 11 e 12 de junho de 2010
Universidade Federal do Rio 

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

XXXV Congresso Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia

16 a 20 de novembro de 2010
Centro de Convenções Embra-

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

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

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

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

Nacionais

Internacionais

Presidente
Jussara Fiterman – RS

fiterman@pucrs.br

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

Diretora de Assuntos Científicos
Marina Andrade Lima - RJ 

malima@globo.com

Diretora de Ensino e Exercício Profissional
Ana Luisa Godoy Fernandes - SP

analuisa@pneumo.epm.br

Diretor de Divulgação e Defesa Profissional
Fernando Luiz C. Lundgren – PE

fernando@lundgren.med.br

Secretário Geral
Carlos Eduardo V. Gaio dos Santos - DF

edugaio@gmail.com

Secretária Adjunta
Fernanda Lara F. B. A. Riscado – DF 

febonner@hotmail.com

Diretora Financeira
Veronica Moreira Amado – DF 
veronicaamado@uol.com.br
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Presidente do XXXIV Congresso da SBPT
Rodney Luiz Frare e Silva - PR
rodneyfrare@brturbo.com.br

Presidente do Conselho Deliberativo
Antônio Carlos Moreira Lemos - BA

acmlemos1@gmail.com

2010: o ano do pulmão
O ano de 2010 será muito especial para a saúde respiratória. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, aliada a enti-dades médicas do mundo inteiro, estará co-memorando o Ano do Pulmão. Durante os 365 dias, diversas atividades, campanhas de conscientização e serviços para a população serão oferecidos para alertar sobre os riscos e prevenção de doenças como asma, pneu-monia, tuberculose, DPOC, entre outras, e para os males do tabagismo. AS entidades também querem alertar para a importância de se procurar um pneumologista em caso de dúvidas ou suspeitas de qualquer dis-túrbio respiratório, sobre a importância de seguir corretamente suas recomendações e realizar os exames solicitados. Isso porque, grande parcela da população ainda não sabe que quanto antes o diagnóstico é confir-mado e o tratamento realizado, maiores as chances de sucesso.


