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SBPT: É hora de prestar contas
Ao sentar para redigir esse editorial – que será o último dessa gestão –,
pensei nos que escrevi anteriormente, a maioria se reportava à necessidade
de fortalecer questões referentes às doenças respiratórias e o SUS. Nesse
editorial vamos prestar contas dos avanços, inovações e conquistas obtidas
pela SBPT nos últimos dois anos. Assim, resolvi escrever sobre estes fatos,
sem dúvida, todos, importantes para a pneumologia nacional.
Neste contexto, em minha análise, considero a assinatura do acordo técnico operacional firmado com o Ministério da Saúde, em março deste ano,
com o objetivo de traçar ações conjuntas de prevenção, diagnóstico, tratamento, capacitação e investigação científica sobre doenças respiratórias,
um dos mais importantes marcos da SBPT nesta gestão. Esse acordo simboliza todo o nosso prestígio em relação à entidade máxima em saúde do
Brasil e tem sido um divisor no relacionamento entre as entidades médicas
e o Ministério da Saúde. Mostra que dispomos de voz, que somos respeitados e que nossas opiniões influenciam as ações governamentais voltadas
à nossa área de atuação. Esse ganho institucional foi possível graças a um
planejamento que incluiu um trabalho de aproximação com as lideranças
do Ministério e foi reforçado com a maior inserção da SBPT na mídia.
Nesse aspecto, destaco o convênio firmado com a GSK que possibilitou, de forma mais profícua, a nossa participação nos principais veículos
de comunicação brasileira. Com o acordo, pudemos nos inserir de forma
mais intensa na mídia falada, escrita e televisada em todo pais, veiculando
mensagens, sobre DPOC, Asma, Tabagismo, Doença Pulmonar Avançada e
outras, inclusive na rádio Band News FM em rede nacional. Produzimos
campanhas publicitárias, com outdoors em 11 capitais de estados onde
eles são permitidos, além de mantermos uma assessoria de imprensa efetiva e constante. Sem dúvida a sociedade civil brasileira hoje esta melhor
informada das doenças respiratórias, sendo estas melhor identificadas pela
população e os pneumologistas deverão ser mais solicitados.
Um dos reflexos dessa nova postura da SBPT é o fluxo crescente de profissionais ligados à área de saúde que participam de nossos eventos, os
quais passaram a ter um novo gerenciamento, com participação ativa das
comissões e da diretoria da SBPT, e como um modelo de gerenciamento
que permite um melhor resultado financeiro, sem prejuízo da qualidade
científica, cultural e de lazer. Como exemplos cito os Congressos de Asma,
DPOC e Tabagismo realizados em Belo Horizonte e o XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, em Brasília.

Ensino e Exercício Profissional (DEEP)

Diretor: Dr. Sérgio Saldanha Menna Barreto (RS)
- Preparação e aplicação do Exame de Suficiência para o Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia SBPT/AMB no Congresso de Asma,
DPOC e Tabagismo em Belo Horizonte, agosto de 2007;
- Preparação do I Fórum de Ensino em Pneumologia, desenvolvido em 05
de outubro de 2007, em São Paulo;
- Preparação do relatório final do I Fórum de Ensino em Pneumologia,
publicado pela SBPT;
- Preparação do processo encaminhado à Comissão Nacional de Residência Médica e ao Departamento de Residência e Projetos Especiais da
Saúde MEC, com os resultados e solicitações originadas no Fórum de Ensino de Pneumologia;
- Proposta de criação do Fundo de Incentivo à Pesquisa da SBPT;
- Preparação e aplicação do Exame de Suficiência para o Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia SBPT/AMB, Categoria Especial, apli-
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Presidente da SBPT
Antônio Carlos M. Lemos
Avançamos, em outras áreas importantes, como no campo da pesquisa,
no mundo virtual, na área de ensino e no Jornal Brasileiro de Pneumologia.
Assim, criamos o Fundo de Incentivo à Pesquisa da SBPT, que funciona com
recursos obtidos do Fundo de Congresso e tem como foco fomentar as atividades científicas em pneumologia, estando em curso o financiamento de
sete projetos; reformulamos integralmente o sítio da SBPT, que se tornou
o maior portal sobre doenças respiratórias do hemisfério sul e o quinto em
doenças respiratórias no mundo, sendo maior do que o da Sociedade Canadense; promovemos o Fórum de Ensino, onde foram identificados problemas relacionados com a residência médica em pneumologia, deliberou-se e
se realizou o curso de pneumologia para graduação de medicina, o primeiro
realizado por uma sociedade médica no Brasil, e aprovamos a afiliação virtual de estudantes de Ligas de Doenças Respiratórias das escolas médicas
do Brasil, os quais passarão a ter acesso livre a todo o site da SBPT; finalmente o nosso Jornal Brasileiro de Pneumologia passou a ter a sua publicação mensal e foi solicitado o ISI (Institute for Scientific Information).
Finalizo dizendo que tudo isto foi possível por ter encontrado um caminho pavimentado e uma boa estrutura, fruto de administrações anteriores,
e por isso compartilho todas essas conquistas com meus antecessores, que
me legaram este arcabouço gerencial e administrativo, fundamental para
realização de todos os projetos. Não poderia deixar de mencionar a participação efetiva de todos os funcionários da SBPT sem os quais não teríamos
materializado esses objetivos.
E no processo democrático de transição, passo o bastão para a minha
amiga Jussara que, certamente, dará continuidade ao crescimento e à solidificação da pneumologia brasileira, investindo na promoção de ações que
tenham como propósito o pronto atendimento dos anseios dos associados
da SBPT, bem como a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira.
Agradeço, profundamente, a confiança dos associados, da equipe de diretores e coordenadores que estiveram comigo nessa jornada. Amigos que
muitas vezes deixaram seus afazeres domésticos, ou mesmo profissionais,
em prol de uma justa causa: a pneumologia nacional. Após quatro anos de
dedicação plena, deixo o comando da SBPT com a certeza de ter feito o meu
melhor, de ter me empenhado e lutado com todas as minhas forças para ser
digno do cargo que ocupei.

cado no dia 21 de abril de 2008 no Rio de Janeiro;
- Organização do I Curso de Pneumologia para a Graduação, realizado em
Salvador, em maio de 2008;
- Avaliação dos projetos que responderam ao edital do FIP 2008;
- Preparação do Exame de Suficiência para o Título de Especialista em
Pneumologia e Tisiologia SBPT/AMB, a ser aplicado no dia 21 de novembro de 2008, no Congresso da SBPT, em Brasília;
- Avaliação das solicitações de pontuação para certificado de recertificação do Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia, encaminhados
pela Comissão Nacional de Acreditação ao logo de todo o período, totalizando mais de uma centena de solicitações;
- Assessoria permanente à presidência e à secretaria da SBPT em assuntos
relacionados ao ensino e exercício profissional no campo da pneumologia e tisiologia;
Comissão para o TE: Augusto Manoel de Carvalho Farias (BA), Clarice
Guimarães Freitas (DF) e José Miguel Chatkin (RS)
Colaboradores: Denise Duprat Neves (RJ), Evandro Guimarães de Souza
(MG), Jairo Sponholz Araújo (PR), Ricardo Luiz de Melo Martins (DF) e
Valéria Góes Ferreira Pinheiro (CE).
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Presidente

Antônio Carlos Moreira Lemos (BA)

Divulgação e Defesa Profissional

Diretor: Dr. Luiz Fernando Ferreira Pereira (MG)

acmlemos1@gmail.com
Presidente Eleita

Ao assumir a Diretoria de Divulgação e Defesa Profissional da SBPT sabia que
a reformatação do sítio eletrônico seria uma das três maiores metas da gestão
2006-2008, conforme palavras do Dr Antônio Carlos Lemos. No entanto, a defesa
profissional, uma das prioridades da SBPT, não deixou de ser exercida por todos os
membros da diretoria, comissões e departamentos nos momentos em que a intervenção da Sociedade se fez necessária.
Minhas primeiras providências foram acessar e avaliar detalhadamente a situação do sítio eletrônico da SBPT e dos melhores portais eletrônicos nacionais e
internacionais. Avaliei especialmente os pontos positivos e negativos dos portais da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, American Thoracic Society, European Respiratory Society, British Thoracic Society e American College of Chest Physicians.
Entre os meses de novembro/07 e março/08 idealizamos e criamos, em conjunto
com os profissionais de Itarget, o novo formato de nosso sítio eletrônico. Os principais objetivos estabelecidos naquela época foram:
- Atualização e reciclagem voltados para o sócio fora dos grandes serviços;
- Página amigável e de fácil acesso;
- Revisões e discussões de casos clínicos, práticas, sem conflitos de interesses e com
base em evidências médicas;
- Acesso gratuito às aulas de nossos eventos científicos;
- Possibilidade de inscrição e pagamentos de eventos on-line;
- Profissionalização do site, para que o mesmo se tornasse auto-suficiente financeiramente e no futuro rentável para a sociedade;
Em abril de 2007 lançamos o novo portal durante o VIII Curso de Atualização
em Pneumologia, realizado em São Paulo. A resposta ao trabalho desgastante não
poderia ser melhor. Em poucos meses aumentamos o acesso mensal de 1.000 (site
antigo) para 12 mil (novo portal), com média de 30 mil nos últimos sete meses,
variando de 900 a 1.200 acessos/dia. Com estes números e com nosso imenso conteúdo científico nos tornamos em menos de dois anos um dos maiores portais de
pneumologia do mundo.
O que foi incluido no portal eletrônico de abril/07 a outubro/08:
- 11 revisões – mais de 200 páginas de textos práticos e com boas evidências;
- 20 tabelas que ajudam no atendimento ambulatorial do pneumopata;
- 17 casos clínicos muito bem documentados e discutidos;
- Quase 150 consensos e diretrizes (mais de 6500 páginas) em pdf;
- Mais de 130 links relacionados com a pneumologia;
- Mais de 300 aulas em áudio-vídeo, pdf e power-point de cursos e congressos;
- 18 aulas do curso de graduação para alunos de medicina (acesso livre);
- Acesso a resumos de artigos, resoluções, normas técnicas, tabelas de cobranças,
edital de concursos médicos, empregos e oportunidades;
- Agenda atualizada de eventos científicos nacionais e internacionais;
seção especial para as comissões, departamentos e sociedades estaduais que não
dispõe de sítio próprio,
- SBPT-NEWS - boletim eletrônico semanal, com as principais novidades e notícias
da sociedade.
Não conseguimos disponibilizar o sitio eletrônico para leigos e gerar divendendos para a SBPT. Para que isto seja possível é fundamental maior profissionalização, passando pela contratação de médicos, jornalistas e funcionários diretamente
ligados ao portal eletrônico e ampliação de sua divulgação. Mas isto será trabalho
para a próxima diretoria.
Todo o sucesso obtido não seria possível sem a colaboração e apoio irrestrito
da diretoria da SBPT, mas em especial do Dr. Antônio Carlos Lemos, que soube ser
amigo, cobrar e incentivar nos momentos mais difíceis. Agradeço também o apoio
dos funcionários da sociedade, em especial o Paulo César, meu parceiro dedicado
em todos esses meses, e ao grupo da Itarget. Finalmente não poderia deixar de
agradecer todos que enviaram sugestões, textos e críticas, com destaque para o Dr.
Carlos Alberto Pereira, que coordenou a seção de casos clínicos.
Caros sócios da SBPT, nosso portal eletrônico se tornou uma realidade graças ao
seu acesso e colaboração, obrigado!
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Diretoria da SBPT (Biênio 2006-2008)

Jussara Fiterman (RS)

Jornal Brasileiro de Pneumologia

Editor-Chefe: Dr. José Antônio Baddini Martinez (SP)
O biênio 2006-2008 teve o seu início ainda sob a atmosfera festiva da
indexação do Jornal junto ao MEDLINE, ocorrida no mês de novembro de
2006. Esse fato trouxe a nossa publicação para um patamar de visibilidade,
nunca antes obtido. Ao longo dos últimos dois anos, muitos dos progressos
observados no Jornal foram conseqüência direta dessa indexação.
São fatos relevantes do período:
- Contratação de nova empresa, especializada na confecção de revistas
científicas. para diagramação, impressão e distribuição do Jornal.
- Mudanças do layout e projeto gráfico da revista.
- Fechamento dos escritórios do Jornal em Botucatu e Ribeirão Preto, com
a finalidade de centralizar todas as atividades da publicação em Brasília,
junto à secretaria da SBPT, a partir de 2008.
- Construção de uma nova homepage para o Jornal contendo informações
integrais sobre a publicação em português, espanhol e inglês.
- Indexação do Jornal nos sistemas Index Copernicus e Scopus.
- Disponibilização do Jornal em sistemas de busca de natureza comercial
como, por exemplo, o EBSCO.
- Disponibilização no Google Scholar do conteúdo integral de todos os
números do Jornal, desde a sua criação.

- Mudança da periodicidade do Jornal, de bimestral para mensal, a partir
de janeiro de 2008.
- No ano de 2007 foram submetidos para publicação, e analisados, 257
artigos. Até outubro de 2008 esse número foi de 241.
- O número total de artigos publicados em 2007 foi de 132, e em 2008,
até o fascículo de outubro, 136. Isso corresponde, respectivamente, a um
total de 768 e 888 páginas publicadas. O número total de páginas a ser
publicado em 2008 é projetado em aproximadamente 1150.
- A taxa de rejeição de artigos em 2007 foi de 47% e até outubro de
2008 é de 42%
- O tempo médio entre a submissão e o final da primeira revisão atualmente
gira em torno de 17 dias, enquanto em 2004 ele foi de 56 dias.
- Ao longo dos últimos 2 anos recebemos diversos artigos originais
submetidos a partir de outros países, tais como, Uruguai, Venezuela,
Portugal, Egito e Índia. Foram publicados artigos originais de Portugal,
Uruguai, Venezuela, e artigos de revisão provenientes dos Estados Unidos.
- Publicação de 4 Diretrizes de autoria da SBPT e uma da SBCT.
- Publicação de 6 suplementos, destinados a divulgação de resumos de
congressos.
- Submissão do Jornal a avaliação da Thomson Scientific no mês de
setembro de 2008, visando possível obtenção do fator de impacto (ISI).
Acreditamos que as perspectivas de crescimento do Jornal, para os
próximos anos, continuam sendo bastante satisfatórias.

Diretoria de Assuntos Científicos
Diretor: Dr. Luiz Carlos Sell (RJ)

Cursos

Participantes 2007

Participantes 2008

Programa de Educação Continuada

11 Cidades - 658

12 Cidades - 796

Curso de Imagem

04 Cidades - 206

08 Cidades - 379

II Curso Nacional de Doenças Intersticiais

212

Curso Nacional de Atualização em Pneumologia

325

345

I Curso Nacional de Circulação Pulmonar

120

-

III Curso Nacional de Ventilação Mecânica

-

133

III Encontro Nacional de Tuberculose

-

716

III Curso Nacional de Infecções Respiratórias

-

196

Encontro Doença Pulmonar Avançada

-

58

Total
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Diretoria Financeira

Diretor: Dr. Benedito Francisco Cabral Jr. (DF)
Dentre os principais avanços promovidos pela Diretoria Financeira
nesta gestão 2006-2208, podemos destacar a manutenção do valor da
anuidade, mesmo com as melhorias oferecidas aos associados, como o
desenvolvimento do site e a mudança na periodicidade do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que passou a ser mensal. Essas ações acarretaram
em um considerável aumento dos custos, mas graças a um trabalho
arrojado de captação e aumento das parcerias firmadas, conseguimos
promover as mudanças sem prejuízo para a entidade. A SBPT, aliás, vive
o melhor momento financeiro desde sua criação.
Essa situação deve-se, também a mudança da estratégia dessa Diretoria, que bancou a realização do primeiro congresso com o gerenciamento total da SBPT. O evento (Asma 2007/BH) foi um marco
dessa gestão e proporcionou a diminuição de gastos e otimização dos
ganhos. O modelo também está sendo aplicado no XXXIV SBPT 2008,
em Brasília.
Um dos reflexos desse trabalho é o aumento do número de associa-

Secretaria-Geral

Dr. Paulo Henrique Ramos Feitosa (DF)
Após análise das ações efetuadas no período 2006 e 2007, destacamos, com satisfação, que todas as metas foram alcançadas, bem como
os objetivos traçados no planejamento estipulado no início da nossa
gestão foram plenamente cumpridos.
Dentre elas, três pontos merecem destaque: maior inserção da SBPT
junto ao Ministério da Saúde (MS); a melhora das comunicações interna e externa da SBPT; e a profissionalização dos eventos organizados
pela SBPT.
A inserção da SBPT no MS foi, com certeza, um dos maiores passos dessa gestão. O trabalho realizado pelo presidente da SBPT e sua
equipe fez com que a cúpula dirigente do Ministério da Saúde abrisse
definitivamente os olhos para a verdadeira importância da SBPT para o
controle das ações voltadas às doenças respiratórias no país.
Esse trabalho, entretanto, precisa ter continuidade. Para mantermos
a visibilidade conquistada e consolidarmos essa via de mão dupla com o
MS é necessário que vejamos a pneumologia com foco em saúde pública, no fortalecimento do SUS e com extensiva participação na atenção
básica. É imprescindível que a nova diretoria estabeleça um cronograma de ações que privilegie estratégias nesse sentido.
No aspecto da comunicação, sublinhamos a otimização do site da
SBPT, que tornou-se um canal ativo de informação com os associados.
Um dos muitos reflexos dessa ação foi o aumento significativo da participação dos associados em todos os nossos eventos.
Faço um parênteses especial ao Congresso Brasileiro de Asma, DPOC
e Tabagismo, que aconteceu em Belo Horizonte (MG), em 2007. Foi o
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dos, que chegou a 2.961. Os índices de inadimplência também apresentaram recuos nesses últimos dois anos.
No campo operacional, os destaques foram: a aquisição e a implementação de um moderno e eficiente software financeiro, que também
executa operações administrativas, que agilizou as operações e permitiu facilidades para os associados, como a inscrição on-line em cursos.
Promovemos, ainda, o remanejamento de funcionários, com o objetivo de atender as crescentes demandas do departamento financeiro, e
firmamos contrato operacional com nova agência de turismo, de maior
porte e mais capacitada para atender às nossas demandas.
Mantemos, também nesta gestão, a cobrança unificada (com a inclusão da Sociedade Mineira) e os repasses das sociedades estaduais.
Os convênios com o Ministério da Saúde, Rede TB e outras parcerias
também foram mantidos.
Outra ação desenvolvida pela Diretoria Financeira foi a viabilização
de verbas para o início das atividades do Fundo de Pesquisa, criado nessa gestão, que está ligado à Diretoria de Ensino e Exercício Profissional.
O repasse efetuado representa 20% do Fundo de Congresso.
Agradeço o apoio do presidente Lemos, de todos os diretores e associados, e a honrosa oportunidade de poder trabalhar em prol do crescimento da SBPT e da pneumologia brasileira.

primeiro congresso em que a gestão sofreu subordinação da SBPT. Em
outras palavras, foi o primeiro congresso realizado verdadeiramente
pela SBPT. Claro, com excepcional resultado em todos os aspectos. Acima de tudo e devido ao apoio da Sociedade Mineira, comanda pelo Dr.
Renato Maciel. Não à toa, esse foi o evento que, proporcionalmente,
auferiu mais lucro para a SBPT.
A reflexão que cabe aqui é que o gerenciamento profissional da SBPT
aliado ao apoio da sociedade local é a fórmula ideal para realização dos
nossos eventos. É um trabalho intenso. Mas a necessidade da parceria é
evidente e o resultado é compensador.
Obtivemos, nessa gestão, um importante ganho na organização financeira da entidade e deixaremos a SBPT com a melhor saúde financeira de todos os tempos, reflexo de uma administração profissional
focada na gestão de parcerias, que possibilitaram a realização de ações
mais efetivas para os associados.
Tivemos, ainda, uma importante participação e um aumento considerável nas atividades de todas as diretorias, que trabalharam com afinco
para oferecer uma melhor estrutura e serviços aos associados. As comissões, com raras exceções, tiveram participação efetiva, contribuindo
para o crescimento científico da SBPT e a divulgação da pneumologia.
O caminho para o crescimento é a pesquisa, atividade que apoiamos
integralmente nesse gestão, inclusive com a criação do Fundo de Pesquisa. O Fundo tem como objetivo único incentivar ações nesse sentido.
Sua dotação orçamentária é composto por um percentual específico
vindo do Fundo de Congresso.
Não existe caminho de volta: a SBPT está consolidada sob todos os
aspectos e temos a certeza d q cada vez mais teremos um crescimento
continuo.
Agradeço, de coração, aqueles que se dedicaram e se engajaram em
seus compromissos e comprometimento para o crescimento da SBPT.
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Departamentos

SBPT 2006 - 2008
Cirurgia Torácica
Endoscopia Respiratória
Função Pulmonar
Pneumologia Pediátrica

Função Pulmonar

Coordenador: Dr. José Alberto Neder (SP)
O Departamento de Função Pulmonar (DFP) da SBPT reúne inúmeros
colegas com interesse nos aspectos fisiológicos e fisiopatológicos. A
ampliação da abrangência do Departamento trouxe novas perspectivas
clínicas e profissionais às suas atividades. O DFP, em sintonia com as recomendações da Diretoria da SBPT, cumpriu as metas traçadas, a saber:
a) Congregar os especialistas em Testes de Função Pulmonar, promovendo o desenvolvimento científico, através de cursos de atualização e
reciclagem. Entre as atividades neste campo, podemos citar:
- Os Cursos de Função Pulmonar Avançada e Básica, realizados com
apoio das sociedades regionais. Estes eventos sempre contaram com
grande número de participantes.
- A presença de membros do DFP em vários congressos nacionais e
internacionais, participando ativamente na apresentação de trabalhos
científicos e como palestrantes.
- A interação do DFP com outras sociedades de especialidades, buscando a criação de Áreas de Atuação de comum interesse. Um exemplo
é o projeto de criação da Área de Atuação em Teste Cardiopulmonar de
Exercício (TCPE ou ergoespirometria), conjuntamente com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
- A proposta de criação de Área de Atuação em Função Pulmonar
Avançada, já encaminhada para a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
b) Lutar por melhores condições de trabalho e remuneração dos membros do Departamento, conjuntamente com o Departamento de Ensino e

Endoscopia Respiratória

Coordenador: Dr. Antonio José Pessoa Dórea (BA)
Encerramos a gestão do DER 2006-2008 confirmando mais uma vez o
nosso Departamento como o de maior número de associados da SBPT.
Tivemos como meta inicial contactar os seus membros para um recadastramento e atualização de endereços visando uma maior facilidade
de comunicação. O nosso principal objetivo foi centralizar forças no X
Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória, seguramente o Congresso do Departamento com maior participação de convidados estrangeiros em torno de cinco, com representantes da América do Sul, Europa
e USA. Criamos também a Comissão do DER para elaboração de todo o
Programa Científico do Congresso Brasileiro e consulta dos associados
sobre cursos, estágios e equipamentos. Realizaremos a prova de Titulo de
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Defesa Profissional. As atividades englobaram:
- O DFP assessorou, através da SBPT, a AMB nos assuntos relacionados
à Função Respiratória. Aqui citamos a atualização da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, com reajuste de valores
de procedimentos. Além desta ação, O DFP também redigiu a atualização
do texto de Função Respiratória do Projeto Diretrizes da AMB.
- A proposta, já aprovada pela Diretoria da SBPT, de criação de um certificado de qualidade em testes de função pulmonar, focado inicialmente
em espirometria, onde o DFP avaliará e emitirá certificados aos colegas que
preencherem os requisitos exigidos. A finalidade desta iniciativa é buscar
a melhora contínua na prestação de serviços aos clientes (pacientes, instituições, escolas médicas, empresas de medicina de grupo), evitando os
freqüentes erros observados na realização e laudo destes exames.
- Consultoria contínua às dúvidas encaminhadas por colegas e técnicos, sempre respondidas pelos membros da Comissão Científica. O DFP
respondeu mais de 180 consultas neste período.
- A vigilância ativa contra o exercício ilegal da medicina, observado nas
freqüentes tentativas de outros profissionais realizarem e interpretarem
espirometrias.
- A realização anual da prova para técnico em espirometria, visando à
qualificação destes profissionais, propiciando a colocação adequada dos
mesmos no mercado de trabalho.
Comissão Científica:
Coordenador: José Alberto Neder (UNIFESP-EPM, São Paulo)
Roberto Rodrigues Júnior (Fundação Universidade do ABC, São Paulo)
Carlos Alberto de Castro Pereira (HSPE e UNIFESP-EPM, São Paulo)
Sérgio Saldanha Menna-Barreto (UFRGS)
Ricardo Marques Dias (UNIRIO)

Área de Atuação, sendo a primeira etapa teórica em Brasília, e a prática
nos estados de residência dos candidatos ou próximos. Foram efetuadas
gestões através de representação do DER para a revitalização da Associação Sudamericana de Broncologia. Foi estabelecido um canal aberto
de consultas por intermediação da SBPT para dirimir dúvidas e prestar
orientações aos nossos sócios.
Fica por fim a mensagem do esforço que deve ser feito para a valorização da Broncoscopia em todo o Território Nacional, visto a enorme insatisfação que vem sendo gerada aos nossos especialistas, considerando
o baixo valor de remunerção que vem sendo prestado pelos convênios,
incompativel com a evolução que nos acompanha e inestimáveis recursos prestados a medicina. Analisamos como possibilidade para o futuro
próximo a criação de Cooperativas. Gostaríamos de aproveitar o ensejo
para agradecer o apoio logistico que tivemos da Diretoria da SBPT e da
Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro 2008.

Boletim SBPT

Pneumologia Pediátrica

As Atividades sugeridas para os Membros do Departamento Científico de Pneumologia Pediátrica das SBP e da SBPT Gestão 200620008, ficou assim determinada:

O Departamento Científico de Pneumologia Pediátrica (DCPP) tem
recebido muito incentivo e apoio da Diretoria da SBPT.
Nesta gestão, o DCPP reuniu seus doze membros da diretoria, em
duas ocasiões em São Paulo. Mais duas reuniões estão marcadas para
Brasília em Novembro de 2008 e outra em São Paulo em 2009 durante as atividades do XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
e XII Jornada Brasileira de Fibrose Cística. Várias atividades científicas,
administrativas e muitos assuntos foram tratados nestas reuniões,
incluindo:
1) A participação e a grade teórica para o Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia que será realizado em Brasília em 2008.
2) O próximo Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica que
será realizado em São Paulo em 2009 onde também serão realizadas
as provas para o Título de habilitação em Pneumologia Pediátrica.
3) Estamos montando o Histórico da Pneumologia Pediátrica no
Brasil e dos 11 Congressos anteriores de Pneumologia Pediátrica
já realizados no Brasil, junto as Jornadas de Fibrose Cística (local,
fotos, pessoas envolvidas, temas discutidos, fatos ocorridos, etc).
4) Estamos modificando as normas e os critérios para credenciamento e registro de serviços credenciados em residência médica e
estágios em Pneumologia Pediátrica no Brasil. Os serviços estão cadastrados no site da SBP e a seguir serão encaminhados à SBPT.
5) Motivamos e enviamos vários trabalhos científicos para o Jornal
de pediatria (Medline) e Jornal de Pneumologia (Lilacs e Scielo).
6) Incremento na participação dos Pediatras Pneumologistas das
atividades da SBPT, SBP e sociedades internacionais: European Respiratory Society, ATS, ALAT, SOLANEP, onde a participação de Pediatras Pneumologistas de outros países é profícua e com intensa
participação.
7) Incremento no intercâmbio científico entre a SBP e a SBPT, seguindo rigorosamente os estatutos das duas sociedades informando
suas respectivas presidências sobre as atividades realizadas.
8) Assembléia geral dos Pneumologistas Pediátricos será realizada
no Congresso da SBPT em Brasília (Novembro de 2008).
9) Informações sobre o Departamento de Pneumologia da SBPT
contêm dados importantes para os sócios e podem ser consultados
junto ao site da SBPT.

1) Doutoras Fabiola Villac Adde e Lídia Alice GMM Torres
- Responsáveis por suporte financeiro (Patrocínios) e marcação das
2 reuniões anuais.
- Busca de patrocínio pessoal e do DCPP junto a entidades governamentais (CNPq, FAPESP, FAPEMIG, Fundação Araucária, FAPERGS,
CAPES, etc) e privadas (laboratórios farmacêuticos, livrarias, firmas
de pesquisas, etc).
2) Doutores Cássio Ibiapina e Carlos Antonio Riedi
- Responsáveis pelos Sites junto a SBP e SBPT:
3) Doutores Bernardo Kiertsman e Paulo José Cauduro Maróstica
- Responsáveis pelos futuros livros, publicações e perguntas científicas da SBP e da SBPT.
4) Doutores Sidnei Ferreira (Vice–Presidente) e Maria de Fátima B. P.
March
- Responsáveis pelo Titulo de Habilitação em Pneumologia Pediátrica
5) Doutores Constantino Cartaxo e Lusmaia Damaceno Camargo Costa
- Critérios e normas para credenciamento de serviços e registro dos
serviços credenciados no Brasil e exterior. Quais os Centros que oferecem Treinamento em Pneumologia Pediátrica? Quais os quesitos para
um Centro ser de Excelência em Pneumologia Pediátrica?
6) Doutor João Paulo Becker Lotufo. (Secretário)
- Elaboração e envio de pautas, atas e contatos com as duas Sociedades.

Cirurgia Torácica

- Participou da Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia, que se realizará em Brasília em novembro
de 2008, através do Dr. Nuno Ferreira, atual secretário do Depto. e da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica.
- Participou do Congresso da Asociación IberoAmericana de Cirugia
Torácia realizado em Montevidéo (final de 2007) e apresentou a proposta vitoriosa de realizar o próximo congresso no Brasil (será realizado conjuntamente com o Congresso Brasileiro de Pneumologia, em
Brasília, no mês de novembro de 2008.
- Participou do Congresso da SEPAR (Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica) realizado em Ilhas Canárias em abril de
2008, apresentando a experiência brasileira em transplante de Pulmão.
- Contribuiu com o Site da SBPT com o envio de vários tópicos de
divulgação da especialidade para o público leigo, com “pneumotórax,
empiema, câncer de pulmão, miastenia grave, hiperidrose, enfisema,
etc...”
- Participou de todos os números do Jornal de Pneumologia com temas cirúrgicos do tórax.

Coordenador: Dr. José Dirceu Ribeiro (SP)

Coordenador: Dr. José J. Camargo (RS)
O Departamento de Cirurgia Torácica da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia, durante o ano de 2008, esteve envolvido em
várias atividades, como era de se esperar em paralelo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, da qual o referido Departamento é
uma extensão histórica.
- O Departamento de Cirurgia Torácica participou do Curso de Atualização em Pneumologia da SBPT realizado no Rio de Janeiro, com
temas de interesse clínico-cirúrgico como Nódulo Pulmonar e Tratamento das Lesões Pulmonares Supurativas.
- Contribuiu com o tema: “Transplante Pulmonar : atualização em
Indicações e Resultados”, para a site da SBPT.
- Co-patrocinou o Congresso Sul-Brasileiro de Cirurgia Torácica, realizado em março de 2008, em Camboriú (SC).
- Co-patrocinou o Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Torácica realizado em julho de 2008, em Teresina (PI).

Julho/Agosto 2008

O Núcleo Gerencial do Departamento de Pneumologia Pediátrica
foi constituído por:
- Presidente: José Dirceu Ribeiro (Mestre em Clinica Médica, Doutor
em Pediatria e Livre Docente em Pediatria do Depto. de Pediatria da
Universidade Estadual de Campinas).
- Vice-presidente: Sidnei Ferreira (Professor de Pediatria da UFRJ).
- Secretário: João Paulo Becker Lotufo (Professor da Universidade
de São Paulo – USP).
O Núcleo Científico fica constituído por todos os membros do Departamento Científico de Pneumologia da SBPT, bem como dos membros permanentes.
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Comissões

SBPT 2006 - 2008
Asma Brônquica
Câncer de Pulmão
Circulação Pulmonar
Distúrbios do Sono
Doença Pulmonar Avançada
Doenças Intersticiais
Doenças Respiratórias
Ambientais e Ocupacionais
DPOC

Epidemiologia
Fibrose Cística
Infecções Respiratórias
Pleura
Relações Internacionais
Tabagismo
Terapia Intensiva
Tuberculose

Infecções Respiratórias e Micoses (CIRM)

Coordenador: Dr. Ricardo de Amorim Corrêa (MG)
A Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses (CIRM) está organizada em subcomissões por assuntos de interesse e iniciou os trabalhos deste período com a seguinte composição:
Coordenador: Ricardo de Amorim Corrêa
Conselho Científico: Ricardo Luiz de Melo Martins, Paulo José Zimermann
Teixeira, Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren e Saulo Maia Davila Melo
Sub-Comissão Bronquiectasias: Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida
Santos e Mauro Gomes
Sub-Comissão Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC): Rodney Luiz
Frare e Silva, Rosali Teixeira da Rocha e Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren
Sub-Comissão Pneumonia Associada ao Ventilador (PAV): Paulo José
Zimermann Teixeira e Ricardo de Amorim Corrêa
Sub-Comissão Vírus: Ricardo Luiz de Melo Martins
Sub-Comissão de Micose Pulmonar: Miguel Aide e Jorge Luiz Pereira e Silva
Sub-comissão Exacerbação Infecciosa da DPOC: Alexandre Pinto Cardoso
Dentro do projeto estabelecido quando da eleição para esta gestão, a
CIRM realizou as seguintes atividades:
- Participação ampla da CIRM na Diretoria, através da participação na
programação da Diretoria Científica (PECs e Cursos) e do Departamento
de Ensino, todas as vezes em que foi solicitada;
- Atualização de conteúdo do sítio da CIRM no site da SBPT;
- Estabelecimento de agenda mensal de participação da CIRM no sítio
de artigos comentados para o site da SBPT;
- Criação da Subcomissão de Exacerbação Infecciosa da DPOC;
- Confecção e inserção do censo eletrônico sobre Pneumonia Associada
à Ventilação Mecânica, que está em andamento no sítio da SBPT;
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- Discussão sobre o Censo de bronquiectasias visando a sua adaptação
ao sítio da SBPT;
- Realização do III Curso Nacional de Infecções Respiratórias, em agosto
de 2008. O Curso teve lugar em Belo Horizonte, com número recorde
de participantes, conteúdo denso e com participação do Dr. Carlos M.
Luna, de Buenos Aires, além da ampla participação dos professores brasileiros que militam na área de infecções.
- Realização da reunião das diretrizes brasileiras de PAC e da de Micoses por
ocasião do III Curso Nacional de Infecções Respiratórias, em BH.
- Participação efetiva na organização da Grade de Infecções do Congresso Brasileiro/SBPT 2008.
- Participação efetiva nas discussões em conjunto da Diretoria da SBPT
e Comissão de Epidemiologia para a implantação de Projetos de Pesquisas sobre sintomáticos respiratórios e implantação da Estratégia
PAL-GARD no Brasil.
- Participação em reuniões no Ministério da Saúde com o Grupo de
Vigilância Epidemiológica para discussão do Projeto de Vigilância de
viroses respiratórias e doença pneumocócica.
Além destas, tivemos como metas prioritárias e que estão em fase
de conclusão:
- Atualização das Diretrizes Brasileiras sobre Pneumonias Adquiridas na
Comunidade em Adultos Imunocompetentes
- Confecção das Diretrizes Brasileiras de Micoses Sistêmicas com acometimento pulmonar
Estes dois últimos documentos, que estão em fase de revisão, serão
encaminhadas ao Jornal Brasileiro de Pneumologia para publicação e
envio aos sócios.
Desta forma, parabenizamos os componentes da Comissão Científica
e das Subcomissões pelo excelente trabalho e pela dedicação com que
nos auxiliaram no cumprimento de nossos projetos.

Boletim SBPT

Tabagismo

Coordenador: Dr. Jônatas Riechert (PR)
Das 14 propostas iniciais de trabalho foram cumpridas as seguintes:
1. Planejamento de programa para pesquisa epidemiológica em parceria com o INCA/MS.
2. Organização de “banco de dados” (trabalhos científicos, revisões bibliográficas, pesquisas originais, textos e ilustrações para leigos) disponibilizado periodicamente no site da SBPT / CT.
3. Participação no planejamento do Curso Nacional de Atualização em
Pneumologia (SP) – Abril 2007 e 2008.
4. Construção de Proposta para ser encaminhada como documento oficial da SBPT ao MEC para inclusão do tema tabagismo na grade curricular das Faculdades de Medicina e Residências Médicas do país.
5. Comemorações de datas especiais (pontuais): Dia Mundial Sem Tabaco
(31/Maio) e Dia Nacional de Combate ao Fumo (29/Agosto) – 2007/2008.
6. Assessoria na construção da grade de congressos de pneumologia:
Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo (BH – 2007), Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (Brasília – 2008).
7. Presença na reunião anual do Conselho Científico da AMB como representante da SBPT (SP – Novembro, 2007).
8. Representante da SBPT nas diversas reuniões presenciais de planejamento dos trabalhos multidisciplinares coordenado pela CT / AMB para
a construção das Diretrizes para o Tratamento do Tabagismo em parceria com diversas sociedades de especialidades, promovido pela AMB.
9. Divulgação do tema: “Tabagismo” (dando destaque à sua importância
no contexto atual – prevenção e terapêutica) com o apoio do Departamento de Comunicação da SBPT).
10. Promoção de ações junto ao Departamento de Ensino da SBPT e CT
da AMB para a inclusão do tema “Tabagismo: Prevenção e suas Implicações na Saúde” na Grade Curricular das Faculdades de Medicina e
Residência Médica.
11. Realizadas parcerias com entidades a fins (Associações Comunitárias de Controle do Tabagismo) com as Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde na divulgação dos benefícios da cessação tabágica e
na prevenção, sobretudos nas comemorações pontuais (31/Maio e 29/
Agosto) em todo o território nacional.
12. Mantido estreito relacionamento com o CFM, AMB, MS (INCA) no
desenvolvimento de Programas de Controle do Tabagismo no Brasil.

Câncer de Pulmão

Coordenador: Dr. Carlos Alberto Guimarães (RJ)
As atividades foram:
a) Elaboração das Diretrizes de Câncer do Pulmão (em processo) sob
Coordenação do ex-presidente Mauro Zamboni;

Julho/Agosto 2008

13. Estreitado relacionamento com as sociedades estaduais de pneumologia estimulando e orientando a implantação e manutenção de “Comissões de Tabagismo” locais, cujos membros capacitados com potencial
regional estão aptos a participarem na organização e realização de PECs,
Fóruns, Cursos e nos Eventos Oficiais: Congressos, Jornadas, Comemorações de datas pontuais, com menores deslocamentos e custos.
14. Indicada e formada uma comissão, a partir de Dezembro de 2007,
para analisar a viabilidade da atualização das Diretrizes para a Cessação
do Tabagismo/SBPT até outubro de 2008.
15. CT, através de grupo de trabalho, realiza a atualização das Diretrizes
Para a Cessação do Tabagismo – versão 2008, com ênfase no método
de Medicina Baseada em Evidências (MBE).
16. Estímulo permanente da CT para a produção científica abordando o
tabagismo com ênfase nos benefícios da cessação (inclusive nas co morbidades) e aos recentes e promissores recursos medicamentosos divulgados.
17. Cooperação contínua na indicação de trabalhos científicos publicados (nacionais e Internacionais) com a formação de banco para atualização periódica do Índice Brasileiro sobre Tabagismo da CT /AMB.
18. Apoio permanente ao cumprimento da legislação brasileira sobre o
controle do tabagismo realizando diversos fóruns regionais (estaduais)
e divulgação de manifestos através da mídia.
19. Apoio, monitorização e opiniões sobre a evolução do compromisso
brasileiro em relação ao tratado internacional “Convenção quadro para
o Controle do Tabaco”, de forma oficial através da SBPT.
20. Incentivo para a congregação cada vez maior de membros envolvidos com a CT/SBPT em torno dos interesses comuns, iniciando com 156
e hoje com 170, inclusive estimulando a participação no Yahoo Grupos
cujo site de informações e relacionamentos oferece constantemente
troca de excelentes contribuições.
21. Indicação de representante e participação em estado de colaboração contínua nas reuniões da ANVISA/INCA para Regulação do Tabaco
segundo normas da ABNT.
22. Orientações ao público em geral respondendo questões sobre o método
de tratamento para cessação tabágica e locais especializados em suas cidades de origem, a partir de contatos deste público com a SBPT, via Web.
23. Participação efetiva, via mídia, na cobrança de medidas efetivas na
atualização da Lei Federal 9294/96 que determina ambientes 100% Livres do Tabaco, sua fiscalização e aplicação de sanções previstas, bem
como reprovação sobre declarações impróprias de autoridades governamentais com desrespeito à lei, em conjunto com outras entidades
médicas de âmbito nacional.

b) Participação na elaboração do programa do VIII Curso Nacional de
Atualização (2007)
c) Coordenação do Curso Pré-Congresso 2008, em parceria com dr.
Mauro Zamboni
c) Elaboração de resumo de artigo
d) Elaboração de resumo de artigo sobre câncer do pulmão
e) Sugestões de palestrantes para várias atividades da SBPT
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Tuberculose
Coordenador: Dr. Jamocyr Moura Marinho (BA)
No inicio da Gestão do Comitê Científico da Comissão de Tuberculose, visando à realização de um Cronograma de atividades, convidamos
para uma reunião em Brasília, seus membros titulares, o Presidente da
Sociedade Brasileira de Pneumologia Tisiologia (SBPT), o Coordenador
do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) e Diretor do
Centro de Referencia Helio Fraga do Ministério da Saúde, o Presidente
da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (REDE-TB), representante da Secretaria Executiva da Parceria Brasileira Contra a Tuberculose e,
Coordenador da Sociedade Instituto Clemente Ferreira. Desde o inicio, o
objetivo foi estabelecer um trabalho da SBPT em conjunto com os principais atores da luta contra a tuberculose no Brasil, que possibilitasse
uma agenda de prioridades identificada de forma democrática e que
fosse seguida de forma efetiva durante toda a gestão. Pois, a história da
TB nos ensinou que para o seu controle, é fundamental a efetivação de
esforço conjunto que promova a interdisciplinaridade (medicina, epidemiologia, enfermagem, economia, sociologia, etc.), intersetorialidade
(governo em nível federal, estadual e municipal, academia, área privada,
sociedades de classe: i.e., SBPT, SBMT, SBI, organismos internacionais),
e Mobilização Social (Organizações Não governamentais na área de advocacy e/ou de assistência). Seguindo esta estratégia, com auxílio de
todos, foi possível a:
- Realização do III encontro Nacional de Tuberculose, em Salvador com
participação da grande maioria das instituições que lutam no Controle
da tuberculose no Brasil, como o PNCT-MS, Rede TB, Parceria Brasileira
contra a Tuberculose, Comitês Metropolitanos do Fundo Global TB no
Brasil, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira
de Infectologia, representantes do Conselho Nacional de Saúde. Ocorreram desde atividades cientificas a participação ativa da Sociedade
Civil Organizada, representantes de pacientes e de agentes Comunitário
de Saúde, pelo grande sucesso o Encontro tornou-se o maior evento
nacional da luta contra a tuberculose, estando planejado que se transforme em um Congresso, com as mesmas características abrangentes e
democráticas.
- Organização do curso de tuberculose durante o Congresso NorteNordeste de Pneumologia na cidade de são Luiz do Maranhão.
- Organização de Programa de Educação Continuada (PEC) em tuberculose em diferentes estados no País
- Elaboração e aprovação de um Projeto apresentado ao Ministério da
Saúde para obtenção de recursos visando à realização de atividades de
luta contra a tuberculose, como o III Encontro Nacional de Tuberculose,
Curso de educação continuada, revisão das Diretrizes de Tuberculose da
SBPT já em andamento, e organização do Curso Pré-Congresso do SBPT
2008 a ser realizado em Novembro em Brasília.
- Elaboração conjunta com a Rede-TB de Programa Piloto de treinamento em pesquisa para profissionais de saúde da Rede-SUS e aprovação pelo Ministério da Saúde a ser viabilizado no final de 2008.
- Estreitamento da colaboração da Sociedade de Pneumologia e Ti-
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siologia com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, com
participação ativa e constante no Comitê Técnico Assessor do MS nos
vários aspectos técnicos do controle da tuberculose, com destaque para
a elaboração dos novos esquemas de tratamento, que serão lançados
em breve no Brasil.
- Participação destacada, em conjunto com outras vinte e seis Instituições, no Fundo Global (Mecanismo de Controle do País), gerindo vários
Projetos de combate a tuberculose em todo o Brasil. O representante
da Comissão de tuberculose SBPT foi eleito no início de 2008, numa disputada eleição, participante da Secretaria Executiva do Fundo Global,
composta por 7 Instituições.
- Participação ativa na elaboração de novo Projeto ao Fundo Global visando à obtenção de 80 milhões de euros para aplicação no combate
à tuberculose no Brasil, com ênfase no fortalecimento do Sistema de
Saúde na área diagnóstica de TB-MDR, TB-HIV e população indígena,
o Projeto encontra-se em fase de julgamento pelo Fundo global em
Genebra.
- Representação da SBPT na Parceria Brasileira Contra a tuberculose,
pela atuação da Comissão de tuberculose, a SBPT foi eleita como membro titular na Secretaria Executiva, também em disputada eleição entre
83 Instituições elegíveis, ocorrida em julho de 2008.
- A Comissão de Tuberculose da SBPT iniciou a Revisão das Diretrizes
de Tuberculose, com destaque para a modificação dos esquemas terapêuticos, baseados na realidade epidemiológica do Brasil e evidencia s
cientificas.
- Nestes dois anos foi intenso o trabalho realizado com muito empenho
e com o objetivo maior de alcançarmos atividades coordenadas para
um efetivo controle da tuberculose em nosso País. O Trabalho foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e a União Internacional
conta a TB que convidou o Presidente da SBPT para participar de atividades do Congresso Mundial de TB, que está ocorrendo em Paris, no
período de 16-19 de outubro de 2008. .
- Seguindo esta linha de atuação democrática e transparente, a tradição observada e valorizada nas últimas duas décadas sobre as eleições
da Comissão de TB da SBPT, e no intuito de identificarmos uma proposta
comum que evite cizânia na Tisiologia Brasileira, resolvi consultar os
parceiros internos (membros da atual Comissão de TB) e parceiros externos a SBPT, com os quais tive a honra de interagir nos últimos dois
anos.
- Em reunião realizada em Brasília, no dia 10 de outubro de 2008, após
ouvir os membros titulares presentes da Comissão de TB da SBPT, membros do Comitê Técnico Assessor de Tuberculose do MS, Coordenador e
Vice-Coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose
(PNCT) do Ministério da Saúde, o Presidente da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical, os membros da Executiva da REDE-TB, os membros
da Secretaria Executiva da Parceria Brasileira Contra a Tuberculose e
receber seu apoio incondicional, tomei a decisão de me inscrever para
a próxima gestão da Comissão de Tuberculose, período 2009 – 2010.
Pois, somente assim a SBPT cumprirá seu papel histórico em relação a
TB, ao perseguirmos a estratégia de trabalho inclusivo interdisciplinar
e intersetorial, e conseguiremos uma ação efetiva e coordenada das
ações de controle de TB.

Boletim SBPT

Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais (DRAO)
Coordenador: Dr. Ericson Bagatin (SP)
Em novembro de 2006 apresentamos uma proposta de trabalho para
a Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais (DRAO)
com quatro itens:
1 – Pretendíamos promover a capacitação em DRAO em nível da graduação e residência médica e nas regionais da SBPT, bem como uma maior
interação junto aos órgãos do governo federal.
Em relação à graduação e residência, apesar da tentativa de conhecer
o conteúdo desse tema nos cursos de medicina, das 110 comunicações
enviadas aos respectivos diretores dessas instituições, recebemos apenas
05 respostas, inviabilizando a proposta. Em relação às regionais da SBPT,
conseguimos apenas uma apresentação junto a Sociedade do Rio Grande
do Sul que financiou a ida de um dos membros. Tínhamos planejado pelo
menos cinco discussões em todo país, mas não conseguimos financiamento para apresentações mais amplas do tema. Junto aos órgãos do
governo federal, conseguimos apenas representar a SBPT em discussão
sobre a construção de políticas públicas para a saúde do homem, no
Ministério da Saúde e, no Ministério do Trabalho – Fundacentro como
membro de um grupo de trabalho para a implementação de um exame

Pleura
Coordenadora: Dra. Simone Miranda (RJ)
A comissão de pleura, composta pelos Drs. Simone Miranda (Coordenadora), Bernardo Maranhão, Cyro Teixeira, Anderson Nassar e Alex
Macedo, deu início aos seus trabalhos em outubro de 2006 e, desde
então, atuou alinhada com a direção da SBPT, participando ativamente de reuniões e dos eventos organizados pela Sociedade. Mantivemos
canal de comunicação sempre disponível para interação com os sócios,
procurando esclarecer dúvidas a nós destinadas via correio eletrônico.
Abaixo encontram-se listadas, objetivamente, as ações da comissão
durante o biênio 2006-2008.

Distúrbios Respiratórios do Sono
Coordenador: Dr. Flávio José Magalhães da Silveira (SP)
Durante o período de 2006-2008 realizamos:
- Participação em Congressos Nacionais.
- Participação em Cursos de Atualização.
- Interação através do site da SBPT, respondendo a dúvidas e questionamentos.
- Participação em Jornadas e Congressos regionais sedimentando o
projeto "Acorda Pneumologista".
-xxxx
Encaminhamento
a Diretoria de Ensino de solicitação área de atuação
Anun Avalox 19.5x5 03.02.06 15:09 Page 1

Eficácia e rapidez
1-5
nas infecções respiratórias

de proficiência para a Leitura Radiológica da Pneumoconioses – Revisão
OIT-2000.
2 – Proposta para o desenvolvimento de um centro de referência nacional
em DRAO.
Não conseguimos avançar, apesar das tentativas. Talvez, no eventual
avanço da proposta do programa de saúde do homem, onde pudemos
apresentar o impacto social e epidemiológico dessas doenças, possamos
obter algum sucesso.
3 – Interação com o Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR)
Conseguimos alguns avanços decorrentes das várias discussões com os
responsáveis pela Comissão/Departamento de Radiologia da SBPT, indicados pelo CBR. Tivemos algumas discussões, juntamente com os demais
colegas do CBR – tórax, para planejarmos a estratégia de abordagem da
Classificação Internacional de Tomografias das Pneumoconioses. Trata-se
de uma metodologia de investigação, ainda em fase de validação internacional, de extrema importância para a definição diagnóstica de indivíduos
expostos ambiental e ocupacionalmente às poeiras.Conseguimos o apoio
do Prof Muller, da Universidade da Columbia Britânica, Vancouver, Canadá, que se propôs a ampliar essa discussão em nível internacional.
4 – Elaboração de um Suplemento em Doenças Respiratórias Ambientais
e Ocupacionais. Concluído e Publicado em 2007.

Por fim, agradecemos a oportunidade de contribuir para a valorização da Pneumologia Nacional e parabenizamos esta diretoria pelo
sucesso da gestão."
Contribuição na elaboração do programa científico do IX e X Curso
de Atualização em Pneumologia.
Contribuição na elaboração da programação científica do XXXIV
Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia.
Elaboração de questões para o banco de dados para Prova de Título
de Especialista.
Sugestão para a reformulação do site da SBPT.
Contribuição para o site com elaboração de perguntas e respostas
com temas em pleura para leigos.
Contribuição com a elaboração de artigo comentado para o site.

em "Distúrbios Respiratórios do Sono" - proposta aceita.
- Encaminhamento de justificativas desta área de atuação para reconhecimento junto a AMB.
- Participação em PECs.
- Co-autor do livro Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da Apnéia
Obstrutiva do Sono (SAOS) Guia prático. Editora: Livraria Médica Paulista
Editora (LMP) 2008 -ISBN: 978-85-99305-17-1 - Representando a SBPT
- Compromisso de transferência de projetos, em fase de implantação,
caso seja este o desejo da nova Diretoria, a ser eleita para o biênio
2008-2010.
Agradecemos o apoio irrestrito que obtivemos da Diretoria que se
despede.

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

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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Terapia Intensiva
Coordenador: Dr. Artur Osvaldo de A. Vianna (RJ)
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) surge com a epidemia de poliomielite em 1952, na Dinamarca e nos EUA, com o tratamento de paciente que desenvolviam insuficiência respiratória. Nos EUA, os pneumologistas estiveram presentes na criação das UTI’s desde o início dos
anos 60 e, em meados dos anos 80, participaram da criação de unidades
respiratórias ou ventilatórias, destinadas a pacientes cronicamente ventilados, criando nova perspectiva de atuação para os pneumologistas. A
Medicina Intensiva (MI) é uma especialidade estabelecida com revistas
e programas de treinamento em residência médica.
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) tem uma
comissão de Terapia Intensiva que busca realizar a interface da Pneu-

Asma Brônquica

Coordenador: Dr. Roberto Stirbulov (SP)
- Execução do projeto de divulgação da Asma e do Pneumologista para
a população brasileira.
- Obtenção de recursos financeiros para execução do projeto acima
- Elaboração do projeto patrocinado pelo CnPQ e (parceria com o GARD)
sobre a epidemiologia da asma no Brasil - Criação da Força Tarefa de
Pesquisa
- Elaboração do projeto de custo-efetividade da asma junto ao Ministério da Saúde.
- Elaboração do projeto “Sintomático Respiratório” junto ao Ministério
da Saúde.
- Execução do PEC On Line
- Pesquisas de centros de referência para o manejo da Asma no Brasil

Doenças Intersticiais

Coordenador: Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira (SP)
Sem dúvida, o ponto alto das atividades da comissão de doenças
intersticiais, nestes dois anos, foi o VI Curso Nacional sobre Doenças Intersticiais, que contou com a presença do Dr Kevin Leslie, patologista da
Clínica Mayo, de Scottsdalle, no Arizona (EUA). O nível de conhecimento
e experiência do Dr. Kevin entusiasmou a todos. O curso foi centralizado
nas doenças intersticiais fibrosantes, com extensas correlações entre
achados anátomo-patológicos, tomografia e dados clínicos. Os diversos
membros da comissão apresentaram casos muito interessantes, haven-

Relações Internacionais

Coordenador: Dr. Otávio Messeder (BA)
A Comissão de Relações Internacionais da SBPT esteve presente nos
Congressos anuais das Sociedades irmãs a saber: ATS ACCP ERS e ALAT.
Em todas estas ocasiões houve reuniões formais com as lideranças
destas Sociedades. A agenda de tais encontros visa manter a SBPT em
estreito contanto com as sociedades internacionais, informar sobre as
nossas iniciativas, nosso crescente papel como elemento consultor e
sempre presente nas ações do governo através do Ministério da Saúde
ressaltando a importância da Sociedade na política de saúde pública
no que concerne ao tratamento e controle das doenças respiratórias.
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mologia com a Medicina Intensiva. Embora a maioria dos programas de
residência médica contemple o rodízio na UTI, pouco se sabe sobre a
participação no mercado de trabalho do pneumologista brasileiro.
Porém, a realização de trabalhos científicos de pneumologistas brasileiros na área de ventilação mecânica estimulou um grande número de
especialistas a atuar nesta área. É crescente o número de pneumologistas que vêm atuando na UTI, atuando como rotinas e coordenadores.
A comissão de Terapia Intensiva da SBPT atuou nesta última gestão
participando dos congressos da SBPT e realizando o III Curso Nacional
de Ventilação Mecânica. Este curso já está consolidado e faz parte do
calendário científico da SBPT. A quantidade de espaço disponibilizado
no congresso da SBPT e o número de trabalhos ao congresso da nossa
sociedade também vem crescendo.
A futura comissão continuará a estimular a participação do pneumologista dentro da UTI, seja na área assistencial seja na científica.

- Participação em eventos de Sociedades Regionais.
- Ação junto à ANVISA na elaboração de pareceres sobre medicamentos
para asma a ser distribuído no território nacional
- Resposta a diversas questões sobre asma vindas da população, através do site da SBPT
- Organização do Prêmio Asma Brasil
- Execução de Fóruns e Oficinas de Programas de Asma.
- Diversas ações na mídia escrita, falada e televisionada.
- Ação junto ao Ministério da Saúde para inclusão de novos medicamentos na portaria de alto custo.
- Envio de material para o site da SBPT
- Participação na organização da grade do Congresso SBPT 2008.
- Elaboração da Grade dos Cursos Nacionais de Atualização em Pneumologia.
- Elaboração da grade e participação na comissão organizadora do
Congresso de asma, DPOC, Tabagismo de Belo Horizonte
- Participação na organização do Congresso SBPT

do ampla participação da platéia nas discussões.
Dois cursos de educação continuada tiveram como tema central as
doenças intersticiais – em Belém e em Porto Alegre. O módulo desenvolvido seguiu o do curso nacional, com rápidas aulas, seguidas de
discussão de casos, com participação de radiologistas e patologistas,
além dos colegas que selecionaram os casos para discussão. Este tipo
de abordagem de "casos da vida real" traz grande atenção do público
assistente.
A comissão também participou do Curso Nacional de Atualização no
Rio de Janeiro, sendo as aulas administradas sobre Pulmão e colagenoses (Dr. Carlos AC Pereira) e exacerbação aguda na fibrose pulmonar
idiopática (Dr. Carlos Carvalho).

Informar sobre nossa publicações, com ênfase no Jornal de Pneumologia já indexado no Medline, o nosso site, os cursos de atualização
assim como buscando parcerias para nosso programa de educação
continuada. Tais iniciativas se traduzem pela presença constante de
conferencistas estrangeiros enviados aos nossos congressos nacional
e de Asma e DPOC, sob o patrocínio das Sociedades Internacionais. Em
2007 organizou-se o Pós Chest 2007 em Araxá (MG), evento de sucesso
que visa trazer aos membros da SBPT ausentes no Congresso do ACCP
os pontos altos daquele evento em Chicago.
Acreditamos que a SBPT precisa ser conhecida e reconhecida pelos
seus pares internacionais, pelo que representa em nível nacional, congregando cerca de 3.000 membros dedicados ao tratamento e prevenção das doenças respiratórias.

Boletim SBPT

Circulação Pulmonar
Coordenadora: Dra. Jaquelina Sonoe Ota Arakaki (SP)
Estamos terminando esta gestão com saldo positivo. Atingimos as
nossas principais metas estabelecidas:
- Realizamos o I Curso Nacional de Circulação Pulmonar da SBPT, em
setembro de 2007, em São Paulo, com grande sucesso. Contamos com
a participação de palestrantes de diferentes estados e serviços que
abordaram tópicos importantes da Tromboembolia Pulmonar (TEP) e da
Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP);
- O documento com as “Recomendações no Manuseio da Tromboembolia
Pulmonar” será publicado em breve pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia.
- Os temas TEP e HAP foram abordados em vários Programas de Educação Continuada em diferentes cidades nos anos de 2007 e 2008.
- Atuação junto às Secretarias de Saúde e ao Ministério da Saúde para
o estabelecimento de um ”Protocolo de avaliação e tratamento da HAP”
ocorreu, mas ainda de forma tímida. Precisamos aumentar a nossa atu-

Doença Pulmonar Avançada (DPA)
Coordenadora: Dra. Maria Christina Lombardi Machado (SP)
A Comissão de Doença Pulmonar Avançada (DPA) iniciou suas atuações em janeiro de 2007 e as principais atividades que desenvolvemos
nestes dois primeiros anos de gestão (2007/2008) foram:
1- Realizamos o encontro de 60 médicos pneumologistas de todo o
país no Guarujá (SP) de 12 a 13 de setembro de 2008, no qual elaboramos as “Diretrizes sobre DPA - Cuidados Ambulatoriais e Domiciliares.”
O resumo inicial do evento estará disponível no site da SBPT a partir de
20 de novembro próximo e em breve o documento oficial será publicado na íntegra no Jornal Brasileiro de Pneumologia.
Este evento foi uma iniciativa pioneira da SBPT por ter evidenciado
a importância da DPA para a Pneumologia, ter normatizado condutas
para pacientes com DPA e gerado uma Carta de Intenções (“Carta do
Guarujá”- www.sbpt.org.br) que a SBPT encaminhou ao Ministério da
Saúde solicitando um melhor atendimento para estes pacientes no Sistema Único de Saúde do nosso país.
2- Durante o XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia de novembro de 2008, em Brasília, teremos: a) um curso pré-congresso sobre
DPA; b) uma mesa redonda sobre DPA; c) duas conferências magnas
sobre DPA que serão ministradas por dois ilustres convidados interna-

Fibrose Cística
Coordenadora: Dra. Maria Angélica P. Santos Santana (BA)
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ação juntos aos órgãos governamentais, pois a realidade nos diferentes
estados ainda é muito heterogênea.
- A criação do Registro Nacional de Hipertensão Pulmonar junto ao Comitê Nacional da HAP, formado pelas Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Reumatologia e Pneumologia, aconteceu em fevereiro de 2008
(www.hap.med.br). Desde a sua abertura até outubro de 2008, já temos
18 centros participantes e 890 pacientes cadastrados. Este registro tem
como objetivos principais criar uma rede de trabalho de HAP no Brasil
e um papel educacional ao estabelecer critérios para inclusão dos pacientes. Isto está ocorrendo. O Registro também tem proporcionado a
divulgação dos centros de referências, além de fornecer dados nacionais epidemiológicos sobre HAP e sobre as dificuldades regionais no
diagnóstico e manuseio dos pacientes.
Ao final desta gestão, a sensação é a de que a missão foi cumprida, as
conquistas foram importantes, mas os desafios ainda são grandes.
Agradeço a todos que contribuíram para realização deste trabalho,
principalmente aos membros da Comissão Científica: Verônica Amado,
Carlos Jardim, Marcelo Gazzana e Frederico Thadeu Campos.

cionais, experts em epidemiologia e DPA, respectivamente: Dra. Sonia
Buist (Universidade de Oregon/EUA) e Dr. John-Hansen Flaschen (Universidade da Pensilvânia/EUA).
Membros da Comissão de DPA – Biênio 2007-2008:
- Maria Christina Lombardi Machado (São Paulo/SP) - Coordenadora do
Ambulatório de Doença Pulmonar Avançada da Disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - mchrismachado@
hotmail.com ou mchrismachado@pneumo.epm.br
- José Alberto Neder (São Paulo/SP) - Professor Adjunto Livre Docente,
Coordenador do SEFICE (Setor de Função Pulmonar e Fisiologia Clínica do
Exercício) e do Ambulatório de DPOC da Disciplina de Pneumologia da Unifesp. Coordenador do Departamento de Função Pulmonar da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) - albneder@pneumo.epm.br
- Iracema Batista (Uberlândia/MG) - Médica responsável pelo Ambulatório de Oxigenoterapia Domiciliar do HC da Universidade Federal de
Uberlândia e integrante da equipe do PAD (Programa de Assistência Domiciliar). E-mail: iracemabatista@uol.com.br
- Cyntia Maria Sampaio Viana (Fortaleza/CE) - Médica do Hospital de Messejana Setor de Reabilitação Pulmonar - cinthyav561@gmail.com
- Maristela Sestelo (Salvador/BA) - Médica Pneumologista Assistente do
Hospital Especializado Otávio Mangabeira, Professora da Disciplina de
Semiologia Médica I e II da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/
Salvador - BA. Membro da Comissão de Tabagismo da SBPT - msestelo@
ig.com.br ou maristela.sestelo@gmail.com

- O comitê participou na grade e na organização do II Congresso de Fibrose Cística, realizado pelo GBEFC (Grupo Brasileiro de Estudos em FC);
- Presente também na elaboração da Carta de Guarujá (DPA);
- Participou na grade do XXXIV Congresso Brasileiro de Pneumologia
de novembro de 2008, em Brasília.
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estearato de magnésio. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. O dipropionato de beclometasona é um corticosteróide tópico com potente atividade antiinflamatória e anti-alérgica da mucosa das vias aéreas. Em particular, o dipropionato de beclometasona
demonstra uma ação antiinflamatória brônquica, reduzindo o edema e a hipersecreção e inibindo o início do broncoespasmo. Administrado por inalação, a substância atua somente na estrutura do sistema respiratório e, portanto, na dosagem
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grávidas, o produto deve ser utilizado no caso de efetiva necessidade e sob controle médico. Nas doses inalatórias normalmente utilizadas, não foram detectados níveis significativos de beclometasona no leite materno. No entanto, o uso da
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não deve ser excedida. O prolongamento do intervalo QT pode causar aumento do risco de arritmias ventriculares, inclusive torsade des pointes. Nenhum caso de morbidade ou mortalidade cardiovascular por prolongamento do intervalo QTc pôde ser atribuído ao
tratamento com moxifloxacino em mais de 8.000 pacientes (administração oral e parenteral); entretanto, certas condições predisponentes podem elevar o risco de arritmias ventriculares. O tratamento com quinolonas, inclusive moxifloxacino, pode produzir
inflamação e ruptura de tendões, particularmente em pacientes idosos e nos pacientes tratados concomitantemente com corticosteróides. Ao primeiro sinal de dor ou inflamação, os pacientes devem interromper o tratamento e manter em repouso a(s) extremidade(s)
afetada(s). A ocorrência de colite pseudomembranosa foi registrada com o uso de antibióticos de amplo espectro, inclusive moxifloxacino; portanto, é importante considerar esse diagnóstico em pacientes com diarréia grave associada ao uso de moxifloxacino. Nesta
situação clínica, devem ser instaladas imediatamente as medidas terapêuticas adequadas. Observou-se fotossensibilidade com quinolonas. Contudo, em estudos pré-clínicos e clínicos especialmente desenhados não se observou fotossensibilidade com moxifloxacino.
Além disso, desde o seu lançamento não há evidências clínicas de que o moxifloxacino cause reações de fotossensibilidade. Entretanto, os pacientes devem evitar exposição prolongada aos raios UV ou solares. Em alguns casos podem ocorrer reações alérgicas ou
de hipersensibilidade após a primeira administração, e nesse caso o médico deve ser imediatamente contatado. Em casos muito raros reações anafiláticas podem progredir até o choque, potencialmente letal, algumas vezes após a primeira administração. Nesses
casos o uso de moxifloxacino deve ser interrompido e o tratamento médico instituído, por exemplo para choque. Nos pacientes cuja ingestão de sódio é uma preocupação clínica (pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, disfunção renal, síndrome nefrótica,
etc.) deve-se levar em conta a carga adicional de sódio da solução de infusão (veja o item COMPOSIÇÃO). Efeitos sobre a habilidade de dirigir e o manejo de máquinas: A incidência de reações do SNC observada nos estudos clínicos foi baixa. Entretanto, os pacientes
devem estar atentos em verificar como reagem antes de dirigir ou operar máquinas. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Alimentos e produtos lácteos - A absorção do moxifloxacino não foi alterada pela ingestão de alimentos. Portanto, o
moxifloxacino pode ser administrado independentemente da ingestão de alimentos. Antiácidos, minerais e polivitamínicos - A ingestão concomitante de moxifloxacino e antiácidos, minerais e polivitamínicos pode alterar a absorção do fármaco, pela formação de
complexos quelados com cátions polivalentes contidos nessas preparações, produzindo concentrações plasmáticas muito menores que as desejadas. Portanto, os antiácidos, os fármacos anti-retrovirais e outras preparações que contenham magnésio, alumínio e
outros minerais, como ferro, devem ser administrados pelo menos 4 horas antes ou 2 horas após a ingestão de uma dose oral de moxifloxacino. Ranitidina - A administração concomitante de ranitidina não alterou significativamente as características de absorção
do moxifloxacino. Os parâmetros de absorção (Cmáx, tmáx, AUC) foram muito semelhantes, indicando ausência de influência do pH gástrico na captação de moxifloxacino do trato gastrintestinal. Suplementos de cálcio – Ao administrar doses altas de suplementos de
cálcio, observou-se somente uma leve redução na taxa de absorção, porém sem alterar a extensão da mesma. O efeito de altas doses de suplementos de cálcio sobre a absorção do moxifloxacino não é considerado clinicamente relevante. Teofilina - De acordo
com dados in vitro não se detectou influência do moxifloxacino sobre a farmacocinética da teofilina (e vice-versa) no estado de equilíbrio em humanos, indicando que o moxifloxacino não interfere com os subtipos 1A2 das enzimas do citocromo P450; as concentrações
de teofilina não se elevaram, no estado de equilíbrio, durante o tratamento associado com moxifloxacino (Cmáx 10,5 vs 10,1 mg/l, sem vs com teofilina). Portanto, não são necessárias recomendações especiais quanto à administração concomitante de teofilina.
Varfarina - Não se observou interação durante o tratamento concomitante com varfarina sobre o tempo de protrombina e outros parâmetros da coagulação. Alterações no INR (Razão Normativa Internacional): são descritos casos de aumento da atividade anticoagulante
em pacientes recebendo anticoagulantes concomitantemente com antibióticos, incluindo moxifloxacino. A infecção (e o processo inflamatório que acompanha), a idade e o estado geral do paciente são fatores de risco. Embora os estudos clínicos não tenham
demonstrado nenhuma interação entre o moxifloxacino e a varfarina, deve-se monitorar o INR e, se necessário, ajustar a dose do anticoagulante oral de modo apropriado. Contraceptivos orais - Não ocorreu interação após a administração oral concomitante de
moxifloxacino com contraceptivos orais. Antidiabéticos - Não se observou interação clinicamente relevante entre a glibenclamida e o moxifloxacino. Itraconazol - A exposição (AUC) ao itraconazol foi alterada apenas marginalmente sob tratamento concomitante com
moxifloxacino. A farmacocinética do moxifloxacino não foi alterada significativamente pelo itraconazol. Não há necessidade de ajuste de dose do itraconazol quando administrado concomitantemente ao moxifloxacino e vice-versa. Digoxina - A farmacocinética da
digoxina não é significativamente influenciada pelo moxifloxacino (e vice-versa). Morfina - A administração parenteral da morfina com moxifloxacino não reduziu a biodisponibilidade do moxifloxacino oral e causou somente uma leve redução de Cmáx (17%). Atenolol
- A farmacocinética do atenolol não é alterada significativamente pelo moxifloxacino. Após administração de dose única em indivíduos normais, a AUC foi marginalmente alterada (cerca de 4%) e os picos de concentração foram reduzidos em até 10%. Probenecida
– Em um estudo clínico sobre o impacto da probenecida sobre a excreção renal, não se observaram efeitos significativos sobre o clearance corporal total aparente e sobre o clearance renal do moxifloxacino. Portanto, não são necessários ajustes de doses quando
ambas as drogas são administradas concomitantemente. Carvão - A administração concomitante de carvão e 400 mg de moxifloxacino oral reduziu a disponibilidade sistêmica do fármaco em mais de 80%, evitando sua absorção in vivo. A aplicação do carvão
ativado em fases precoces da absorção impede posterior aumento da exposição sistêmica em casos de superdose. Reações adversas: Reações adversas baseadas em todos os estudos clínicos com moxifloxacino 400 mg (oral e terapia seqüencial) classificadas
por categoria de freqüência CIOMS III (total de n = 11.464, incluindo n = 2.239 de estudos de terapia seqüencial). As reações adversas classificadas como “comuns” foram observadas com freqüência inferior a 3%, com exceção de náusea e diarréia. As reações
baseadas em relatos pós-comercialização estão impressas em negrito e itálico. Comum ≥1% a <10%: Condições do Local da Administração: Reações no local da injeção e infusão. Infecções e Infestações: Superinfecções por Cândida sp. Distúrbios Gastrintestinais:
Náuseas, vômitos, dor gastrintestinal e abdominal, diarréia induzida por antibiótico. Distúrbios Hepatobiliares: Aumento transitório de transaminases, aumento da gamaglutamiltransferase. Distúrbios do Sistema Nervoso: cefaléia, tontura. Distúrbios do Sistema
Cardiovascular: Prolongamento do intervalo QT em pacientes com hipocalemia. Incomum ≥0,1% a <1%: Distúrbios Gerais: Astenia, dores inespecíficas, sudorese. Condições do Local da Administração: (trombo) flebite no local da infusão. Distúrbios Respiratórios:
Dispnéia (incluindo condições asmáticas). Distúrbios oculares: Distúrbios visuais (especialmente decorrentes de reações do SNC). Distúrbios Gastrintestinais: Anorexia, constipação, dispepsia, flatulência, gastroenterite, aumento da amilase. Distúrbio Metabólico e
Nutricional: Hiperlipidemia. Ouvido e Labirinto: Vertigem. Distúrbios Renais e Urinários: Desidratação (causada por diarréia ou ingestão reduzida de líquidos). Distúrbios Hepatobiliares (leves a moderados): Disfunção hepática transitória (incluindo aumento de LDH),
aumento de bilirrubina, aumento transitório da fosfatase alcalina sérica. Distúrbios do Sistema Nervoso: Parestesia, paladar alterado (incluindo ageusia em casos muito raros), confusão e desorientação, distúrbios do sono, tremor, vertigem, sonolência. Distúrbios do
Sistema Linfático e Sangüíneo: Anemia, leucopenia(s), neutropenia, trombocitopenia, trombocitemia. Distúrbios do Sistema Imunológico: Reação alérgica, prurido, erupção cutânea, urticária, eosinofilia sangüínea. Problemas Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo:
Artralgia, mialgia. Distúrbios Psiquiátricos: Reações de ansiedade, hiperatividade psicomotora. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Prolongamento do intervalo QT, palpitações, arritmias cardíacas (inespecíficas). Rara ≥0,01% a <0,1%: Distúrbios Gastrintestinais:
Disfagia. Colite pseudomembranosa (em casos muito raros associada a complicações com risco de vida). Distúrbio Metabólico e Nutricional: Hiperglicemia, hiperuricemia. Ouvido e Labirinto: Zumbido. Distúrbios Renais e Urinários: Distúrbio renal (que em alguns
casos devido à desidratação pode levar a insuficiência renal especialmente em idosos com alterações renais pré-existentes). Distúrbios Hepatobiliares (graves): Icterícia, hepatite (predominantemente colestática). Distúrbios do Sistema Nervoso: Hipoestesia, distúrbios
do olfato (incluindo anosmia), pesadelos, coordenação alterada (incluindo distúrbio da marcha, especialmente devido à tontura e vertigem; em casos muito raros levando a queda com ferimento, especialmente nos idosos); convulsões com diferentes manifestações
clínicas (incluindo convulsões de grande mal), atenção alterada, fala alterada, amnésia. Distúrbios do Sistema Linfático e Sangüíneo: Nível anormal de tromboplastina, tempo de protrombina prolongado/aumento de INR. Distúrbios do Sistema Imunológico: Reação
anafilática/ anafilactóide, edema periférico, edema alérgico/angioedema (incluindo edema laríngeo, com potencial risco de vida). Problemas Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: Tendinite, cãibra. Distúrbios Psiquiátricos: Labilidade emocional, depressão (em
casos muito raros, culminando potencialmente em comportamento autodestrutivo), alucinação. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Taquiarritmias ventriculares, síncope, hipertensão, hipotensão, vasodilatação. Muito Rara <0,01%: Distúrbios do Sistema Nervoso:
Hiperestesia. Distúrbios do Sistema Linfático e Sangüíneo: Aumento de protrombina / diminuição de INR, nível de protrombina/INR anormal. Distúrbios do Sistema Imunológico: Choques anafilático / anafilactóide (com potencial risco de vida). Problemas
Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: Ruptura do tendão, Artrite, Distúrbio da marcha (causado por sintoma muscular, tendinoso ou articular). Distúrbios Psiquiátricos: Despersonalização, Reação psicótica (culminando potencialmente em
comportamento autodestrutivo). Distúrbios da Pele e Tecido Subcutâneo: Síndrome de Stevens-Johnson. Distúrbios do Sistema Cardiovascular: Torsade de Pointes, Parada cardíaca (especialmente nos pacientes com condições pró-arrítmicas subjacentes
tais como: bradicardia clinicamente significativa, isquemia miocárdica aguda). As seguintes reações adversas apresentam freqüência maior nos pacientes tratados seqüencialmente por via I.V. e oral: Comuns: aumento da gamaglutamiltransferase. Incomuns:
taquiarritmias ventriculares, hipotensão, vasodilatação, colite pseudomembranosa (em casos muitos raros, associada a complicações com risco de vida), convulsões com diferentes manifestações clínicas (incluindo convulsões epiléticas), alucinações, distúrbios
renais (que em alguns casos pode levar a insuficiência renal por motivo de desidratação, especialmente em idosos com alterações renais preexistentes). Posologia: Faixa de dose (adultos): a dose recomendada de moxifloxacino é de 400 mg (um comprimido ou
uma bolsa para infusão), uma vez por dia, para todas as indicações. Modo de administração: os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, com um pouco de água, independentemente das refeições. A solução para infusão deve ser aplicada por via intravenosa
durante 60 minutos. Pode-se administrar diretamente ou com soluções para infusão compatíveis. As seguintes soluções para infusão mostraram-se estáveis por um período de 24 horas, à temperatura ambiente, quando misturadas a Avalox solução para infusão,
podendo ser consideradas como compatíveis: água para injeção, cloreto de sódio 0,9%, cloreto de sódio 1 M, glicose 5%, 10% ou 40%, Xylit 20%, solução de Ringer, solução de Ringer lactato. Se for necessário aplicar outros medicamentos associados a Avalox
solução para infusão, deverão administrar-se separadamente (vide também incompatibilidades). Somente soluções límpidas poderão ser usadas. Incompatibilidades: As soluções de cloreto de sódio 10 e 20% e de bicarbonato de sódio 4,2 e 8,4% são incompatíveis
com a solução de infusão de moxifloxacino. Armazenar na embalagem original. Não refrigere ou congele. Pode ocorrer precipitação se armazenado em temperaturas frias, que se redissolve na temperatura ambiente. Recomenda-se, portanto, não armazenar a solução
para infusão em geladeira. Duração do tratamento: a duração do tratamento deve ser determinada pela gravidade da indicação ou pela resposta clínica. A terapia pode ser iniciada por administração intravenosa, seguida de administração oral dos comprimidos,
quando clinicamente indicado. As recomendações gerais para o tratamento de infecções das vias respiratórias superiores e inferiores são as seguintes: • Exacerbação aguda da bronquite crônica, 5 dias, • Pneumonia adquirida na comunidade, a duração total de
tratamento recomendada para administração seqüencial (intravenosa seguida pela oral) é de 7 a 14 dias, • Sinusite aguda, 7 dias. • Infecções de pele e tecidos moles, 7 dias. A duração recomendada para o tratamento total com administração seqüencial intravenosa
seguida pela oral nas infecções complicadas de pele e anexos é de 7 – 21 dias. Os comprimidos de Avalox 400 mg foram avaliados em estudos clínicos em tratamentos de até 14 dias. Avalox solução para infusão intravenosa foi avaliado em estudos clínicos em
esquema de até 21 dias de tratamento. O período de tratamento recomendado para a respectiva indicação não deve ser excedido. Idosos: não é necessário ajuste de doses. Crianças: a eficácia e a segurança do moxifloxacino em crianças e em adolescentes não
foram estabelecidas (ver contra-indicação). Insuficiência hepática: não é necessário ajuste de doses em pacientes com disfunção hepática de grau leve (Child-Pugh A, B). Não se dispõem de dados farmacocinéticos em pacientes com insuficiência hepática grave
(Child-Pugh C) (veja também advertências e precauções para uso). Insuficiência renal: não é necessário ajuste de doses em pacientes com qualquer grau de alteração renal (inclusive clearance de creatinina ≤ 30 ml/min/1,73m2) e em pacientes em diálise crônica,
isto é, hemodiálise e diálise peritoneal contínua ambulatorial. Diferenças interétnicas: Foram examinadas possíveis variações interétnicas em caucasianos, japoneses, negros e outros grupos étnicos. Não puderam ser detectadas diferenças interétnicas sobre o perfil
farmacocinético. Portanto, o ajuste de dose não é necessário em grupos étnicos. Superdose: Os dados de superdose disponíveis são limitados. Doses únicas de até 1.200 mg (Avalox infusão), doses únicas de até 800 mg (Avalox comprimidos) e doses múltiplas de
600 mg (Avalox comprimidos e solução para infusão) foram administradas durante 10 dias a voluntários sadios, sem que fossem registrados efeitos adversos significativos. Em caso de superdose, recomenda-se tratamento sintomático adequado, incluindo medidas
do ECG, de acordo com a condição clínica do paciente. O emprego de carvão ativado precocemente durante a absorção após administração oral pode ser de utilidade na prevenção de aumento excessivo de exposição sistêmica ao moxifloxacino. Após a administração
intravenosa do moxifloxacino, o carvão ativado reduz apenas levemente a exposição sistêmica (aproximadamente 20%), sendo de pouca utilidade nos casos de superdose intravenosa. Avalox é apresentado sob a forma de comprimidos revestidos, na dosagem de
400 mg, em embalagens com 5 e 7 comprimidos e na forma de solução para infusão intravenosa, acondicionado em bolsa plástica flexível, estéril. MS - 1. 0429.0092 – SAC 0800-121010. Produto de venda sob prescrição médica. Fabricado por Bayer AG, Leverkusen,
NRW, Alemanha - Importado e distribuído por Bayer S.A. Para maiores informações, consulte a bula ou a Bayer S.A. – Produtos Farmacêuticos - Rua Domingos Jorge, 1.000 - São Paulo, SP. 29.12.05. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. TILLOTSON GS, BLONDEAU
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INDICAÇÕES Asma: SYMBICORT TURBUHALER está indicado no tratamento regular da asma nos casos em que o uso de uma associação (corticosteróide inalatório com um beta-agonista de ação prolongada) é apropriado. DPOC: SYMBICORT TURBUHALER está indicado no tratamento regular de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) de moderada a grave, com sintomas freqüentes e história de exacerbações. Hipersensibilidade à budesonida, ao formoterol ou à lactose inalatória. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS Se o paciente considerar
que o tratamento não está sendo efetivo ou se exceder a dose prescrita de Symbicort turbuhaler, deve-se consultar o médico. O aumento do uso de broncodilatadores de resgate é indicativo de agravamento da patologia subjacente, justificando uma reavaliação da terapia. Na asma,
deve-se considerar a necessidade de aumentar a terapêutica com Symbicort turbuhaler ou adicionar corticosteróides inalatórios e/ou beta-2 agonista de longa duração ou um curso de corticosteróides orais. Em DPOC, deve-se considerar a necessidade de adicionar um curso de corticosteróides orais e/ou tratamento antibiótico, se uma infecção estiver presente. Não existem dados disponíveis sobre o uso de SYMBICORT TURBUHALER no tratamento de uma crise asmática aguda. Os pacientes devem ser aconselhados a ter sempre à disposição a sua medicação
de resgate. O tratamento não deve ser iniciado durante uma exacerbação grave. O crescimento de crianças e adolescentes submetidos a uma corticoterapia prolongada por qualquer via deve ser mantido sob rigoroso controle médico e devem ser pesados os benefícios da terapêutica
com corticosteróides em relação ao possível risco de supressão do crescimento (ver Propriedades Farmacodinâmicas). Deve-se tomar cuidado especial em pacientes que são transferidos de glicocorticosteróides sistêmicos para inalatórios. Durante este período de supressão do eixo
hipotálamo-hipófiseadrenal, os pacientes podem exibir sinais e sintomas de insuficiência adrenal quando expostos a trauma, cirurgia ou infecção (particularmente gastroenterite) ou outras condições associadas com perda grave de eletrólitos. Embora SYMBICORT TURBUHALER possa
fornecer controle dos sintomas respiratórios durante esses episódios, nas doses recomendadas ele fornece quantidades sistêmicas de glicocorticosteróides inferiores às fisiologicamente normais e NÃO proporciona a atividade mineralocorticosteróide necessária para enfrentar essas
emergências. SYMBICORT TURBUHALER deve ser administrado com cautela em pacientes com graves transtornos cardiovasculares (incluindo anomalias do ritmo cardíaco), diabetes mellitus, hipocalemia não tratada ou tireotoxicose. A administração de doses elevadas de beta-2
agonista pode diminuir o potássio sérico, por induzir a redistribuição de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, via estimulação da Na+/K+-ATPase nas células musculares. A importância clínica deste efeito não está estabelecida. SYMBICORT TURBUHALER contém lactose (<1mg/inalação). Esta quantidade não é geralmente passível de causar problemas a indivíduos com intolerância à lactose. Uso durante a gravidez e a lactação não há dados disponíveis do uso de SYMBICORT TURBUHALER ou do tratamento concomitante com formoterol e budesonida na gravidez. Não foram realizados estudos em animais relativos à toxicidade reprodutiva desta associação. Não há dados disponíveis do uso de formoterol em mulheres grávidas. Em estudos de reprodução em animais, formoterol causou efeitos adversos em níveis de exposição
sistêmica muito elevados (ver Dados de segurança pré-clínica). Dados de aproximadamente 2.500 mulheres grávidas indicaram não haver aumento do risco teratogênico associado ao uso de budesonida inalatória. SYMBICORT TURBUHALER só deve ser utilizado durante a gravidez
após ponderação cuidadosa da situação, em especial durante os primeiros três meses da gestação e pouco tempo antes do parto. Deve ser usada a menor dose eficaz de budesonida de modo a permitir o controle adequado da asma. Não é conhecido se o formoterol ou a budesonida
são excretados no leite humano. Em ratas, foram detectadas pequenas quantidades de formoterol no leite materno. Só deverá considerar-se a hipótese de utilizar SYMBICORT TURBUHALER em mulheres lactantes, se os benefícios esperados para a mãe superarem qualquer possível
risco para a criança. Medicamentosas Interações farmacocinéticas O metabolismo da budesonida é mediado principalmente pela CYP3A4, uma subfamília do citocromo P450. Portanto, inibidores desta enzima, como o cetoconazol, podem aumentar a exposição sistêmica à budesonida.
Esta possibilidade tem importância clínica limitada para o tratamento a curto prazo (1-2 semanas) com cetoconazol, mas deve ser levada em consideração durante tratamento a longo prazo. Interações farmacodinâmicas Os bloqueadores beta-adrenérgicos (incluindo os colírios oftálmicos)
podem atenuar ou inibir o efeito do formoterol. Não foi observado que a budesonida e o formoterol interajam com outros fármacos usados no tratamento da asma. REAÇÕES ADVERSAS Dado que SYMBICORT TURBUHALER contém budesonida e formoterol, deve ocorrer o mesmo
padrão de efeitos indesejáveis observados com estas substâncias, quando administradas isoladamente. Não se observou qualquer aumento da incidência de reações adversas após a administração concomitante dos dois compostos. As reações adversas mais freqüentes relacionadas
com a droga consistem em efeitos colaterais, farmacologicamente previsíveis, da terapêutica beta-2 agonista, tais como tremor e palpitações. Estes tendem a ser leves e a desaparecer após alguns dias de tratamento. As reações adversas que foram associadas à budesonida ou ao
formoterol são apresentadas na tabela a seguir: Freqüentes (>1/100) Sistema nervoso central: Cefaléias Sistema cardiovascular: Palpitações Sistema músculo-esquelético: Tremor Aparelho respiratório: Candidíase na orofaringe, leve irritação na garganta, tosse, rouquidão Pouco freqüentes Sistema cardiovascular: Taquicardia Sistema músculo-esquelético: Cãibras musculares Sistema nervoso central: Agitação, ansiedade, nervosismo, náuseas, tonturas, perturbações do sono Raras (<1/1.000) Pele: Exantema, urticária, prurido, equimose Aparelho respiratório: Broncoespasmo Outros efeitos indesejáveis raros ou muito raros de natureza potencialmente grave são: Budesonida: Sintomas psiquiátricos, tais como depressão, alterações do comportamento, sinais ou sintomas de efeitos glicocorticosteróides sistêmicos (incluindo hipofunção da glândula
supra-renal), reações de hipersensibilidade imediatas e tardias (incluindo dermatite, angioedema e broncoespasmo). Formoterol: Angina pectoris, hiperglicemia. Foram relatados, com beta-2 agonistas, casos de arritmias cardíacas sob a forma de fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extra-sístoles. POSOLOGIA E MODO DE USAR A dose de SYMBICORT TURBUHALER deve ser individualizada conforme a gravidade da doença. Quando for obtido o controle da asma, a dose deve ser titulada para a menor dose que permita manter um controle eficaz dos
sintomas. Asma: Adultos e adolescentes (a partir dos 12 anos de idade): 1 inalação uma ou duas vezes ao dia. Dose máxima de manutenção diária: 2 inalações. Durante uma piora da asma, a dose pode ser temporariamente aumentada para um máximo de 2 inalações, 2 vezes ao dia.
Crianças (com idade inferior a 12 anos): A eficácia e a segurança de SYMBICORT TURBUHALER 12/400 mcg/inalação em crianças não foi completamente estudada. DPOC: Adultos: 1 inalação duas vezes ao dia. Dose máxima de manutenção diária: 2 inalações. Os pacientes devem
ser instruídos a usar SYMBICORT TURBUHALER mesmo quando estiverem assintomáticos para obter o benefício máximo da terapia. Não é necessário efetuar qualquer ajuste da dose em pacientes idosos. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES Pó inalante. 12/400 mcg/
inalação. Embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. O mecanismo TURBUHALER garante a dose exata de budesonida e fumarato de formoterol. USO ADULTO. Composição Cada inalação contém: dose medida (dose liberada) Fumarato de formoterol ... 12 mcg* ..... (9 mcg) Budesonida .... 400 mcg .. (320 mcg) Excipientes q.s.p. ... 1 inalação .... (1 inalação) Excipiente: lactose INFORMAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS Propriedades Farmacodinâmicas SYMBICORT TURBUHALER contém formoterol e budesonida, substâncias que possuem diferentes
modos de ação e que apresentam efeitos aditivos em termos de redução das exacerbações da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os mecanismos de ação das duas substâncias estão discutidos a seguir: Budesonida A budesonida é um glicocorticosteróide com um
elevado efeito antiinflamatório local. A budesonida mostrou exercer efeitos antianafiláticos e antiinflamatórios nos estudos de provocação realizados em animais e em humanos, os quais se manifestaram por redução da obstrução brônquica tanto na fase precoce como tardia de uma reação alérgica. A budesonida também demonstrou reduzir a reatividade das vias aéreas em pacientes hiperreativos submetidos tanto a provocação direta como indireta. A terapêutica com budesonida inalatória demonstrou ser eficaz na prevenção da asma induzida por exercício. Estudos
de longo prazo mostram que as crianças e adolescentes tratados com budesonida inalatória atingem, na idade adulta, a sua altura esperada. Porém, foi observada uma pequena redução inicial, mas passageira, no crescimento (aproximadamente 1 cm). Isto geralmente acontece no
primeiro ano de tratamento (ver Precauções e Advertências). Formoterol O formoterol é um agonista beta-2-adrenérgico seletivo, que induz o relaxamento do músculo liso brônquico em pacientes com obstrução reversível das vias aéreas. O efeito broncodilatador manifesta-se muito rapidamente no período de 1-3 minutos após a inalação e a sua duração é de 12 horas após uma dose única. SYMBICORT TURBUHALER Foi demonstrado em ensaios clínicos que a adição de formoterol à budesonida melhorou os sintomas asmáticos e a função pulmonar e reduziu as
exacerbações. O efeito de SYMBICORT TURBUHALER sobre a função pulmonar foi igual ao da associação livre de budesonida e formoterol, em inaladores separados, em adultos, e superior à da budesonida isoladamente, em adultos e crianças. A associação livre de budesonida e
formoterol não mascara o início ou gravidade das exacerbações. Não se observaram sinais de atenuação do efeito antiasmático no decorrer do tempo. Em um estudo de 12 meses em pacientes com DPOC, SYMBICORT TURBUHALER foi superior ao placebo e à budesonida com relação ao VEF1 (24%) e mostrou uma redução significante da taxa de exacerbação em comparação com o placebo e formoterol (23%). Portanto, foi demonstrada a contribuição do formoterol e da budesonida para o efeito de SYMBICORT TURBUHALER. Propriedades Farmacocinéticas
SYMBICORT TURBUHALER e os monoprodutos correspondentes (Pulmicort Turbuhaler e Oxis Turbuhaler) demonstraram ser bioequivalentes em termos da exposição sistêmica da budesonida e do formoterol, respectivamente. Não foram observados quaisquer sinais de interações
farmacocinéticas entre a budesonida e o formoterol. Verificou-se que os parâmetros farmacocinéticos das respectivas substâncias eram comparáveis após a administração de budesonida e formoterol sob a forma de monoprodutos ou como SYMBICORT TURBUHALER. A budesonida
inalatória é rapidamente absorvida e a concentração plasmática máxima é atingida no período de 30 minutos após a inalação. Os estudos realizados demonstraram que a deposição pulmonar média da budesonida após a inalação pelo Turbuhaler variou entre 32 e 44% da dose liberada.
A biodisponibilidade sistêmica é de aproximadamente 49% da dose liberada. O formoterol inalatório é rapidamente absorvido e a concentração plasmática máxima é atingida 10 minutos após a inalação. Os estudos realizados demonstraram que a deposição pulmonar média de formoterol após a inalação pelo Turbuhaler variou entre 28-49% da dose liberada. A disponibilidade sistêmica é de aproximadamente 61% da dose liberada. A ligação às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 50% para o formoterol e de 90% para a budesonida. O volume de distribuição
é de aproximadamente 4 L/kg para o formoterol e de 3 L/kg para a budesonida. O formoterol é inativado por reações de conjugação (embora se observe formação de metabólitos ativos Odesmetilados e desformilados, estes são essencialmente considerados como conjugados não ativos).
A budesonida sofre uma ampla biotransformação (aproximadamente 90%) na primeira passagem pelo fígado originando metabólitos com uma reduzida atividade glicocorticosteróide. A atividade glicocorticosteróide dos principais metabólitos, 6-beta-hidroxi-budesonida e 16-alfa-hidroxiprednisolona, é inferior à 1% daquela da budesonida. Não existem sinais de quaisquer interações metabólicas ou de quaisquer reações de deslocamento entre o formoterol e a budesonida. A dose de formoterol é essencialmente eliminada por metabolismo no fígado seguida de excreção
renal. Após a inalação, 8-13% da dose liberada de formoterol é excretada não metabolizada através da urina. O formoterol possui uma elevada depuração sistêmica (cerca de 1,4 L/min) e a sua meia-vida de eliminação terminal é, em média, de 17 horas. A budesonida é eliminada por
metabolismo, principalmente catalisada pela enzima CYP3A4. Os metabólitos da budesonida são excretados na urina inalterados ou sob a forma conjugada. Apenas pequenas quantidades de budesonida inalterada foram detectadas na urina. A budesonida possui uma elevada depuração
sistêmica (cerca de 1,2 L/min) e a sua meia-vida de eliminação plasmática após administração i.v. é, em média, de 4 horas. A budesonida tem uma depuração sistêmica de aproximadamente 0,5 L/min em crianças asmáticas de 4-6 anos de idade. As crianças têm uma depuração por kg
de peso corpóreo que é aproximadamente 50% maior da de adultos. A meia-vida de eliminação da budesonida, após inalação, é de aproximadamente 2,3 h em crianças asmáticas.a farmacocinética de formoterol em crianças não foi estudada. A farmacocinética da budesonida ou do
formoterol em idosos e em pacientes com insuficiência renal é desconhecida. A exposição à budesonida e ao formoterol poderá estar aumentada em pacientes com doença hepática. Dados de segurança pré-clínica A toxicidade observada em estudos de experimentação animal realizados com budesonida e formoterol, administrados em associação ou separadamente, foi similar. Os efeitos foram associados às atividades farmacológicas e foram dependentes da dose. Foi comprovado, em estudos de reprodução animal, que os corticóides, como a budesonida, induzem
más-formações (fenda palatina, más-formações esqueléticas). Estes resultados obtidos na experimentação animal não parecem, no entanto, serem relevantes para os humanos nas doses recomendadas (ver Uso durante a gravidez e a lactação). Os estudos de reprodução animal realizados com formoterol demonstraram uma ligeira redução da fertilidade nos ratos machos submetidos a exposições sistêmicas elevadas e perdas de implantação, assim como diminuição da sobrevida pós-natal precoce e do peso ao nascimento com exposições sistêmicas consideravelmente superiores às atingidas durante a utilização clínica. Contudo, estes resultados obtidos na experimentação animal não parecem ser relevantes para o ser humano. SYMBICORT® FUMARATO DE FORMOTEROL / BUDESONIDA TURBUHALER® 12 / 400 mcg / INALAÇÃO Não
existem dados disponíveis sobre o uso de SYMBICORT TURBUHALER em pacientes com insuficiência hepática ou renal. Uma vez que a budesonida e o formoterol são essencialmente eliminados por metabolismo hepático, é previsível que se verifique um aumento da exposição em
pacientes com cirrose hepática grave.para uso TURBUHALER é um inalador através do qual SYMBICORT é administrado sem o uso de gases propelentes. A medicação, na forma pó, é liberada para os pulmões quando você inspira, agindo localmente. Portanto, é importante que você
inspire forte e profundamente através do bocal. Quando SYMBICORT TURBUHALER for prescrito a crianças, é necessário verificar se estão seguindo as instruções de uso. Antes de usá-lo, veja com cuidado a Figura 1 e identifique as diversas partes do aparelho. A quantidade do medicamento liberada em uma inalação é muito pequena. Assim, é muito provável que você não sinta gosto algum durante a inalação. Siga as instruções abaixo e você estará inalando a dose correta. Importante O conteúdo do inalador é sensível à umidade. Nunca expire com o inalador na
boca e sempre recoloque a tampa logo após o uso. Cheque regularmente o contador do número de doses abaixo do bocal (Figura 1), para certificar-se de que o inalador não se encontra vazio (Figura 4). Ao abrir o inalador pela primeira vez, o contador estará mostrando o número 60
(total de doses). À medida que a base é girada, o contador também irá girar. É importante verificar que o contador mostra uma contagem de 10 em 10 doses, indicando o número de doses restantes no inalador, contudo, você só irá ver números no visor do contador a cada 20 doses utilizadas, conforme o seguinte esquema: 60 | 40 | 20 | 0 TURBUHALER é muito fácil de ser utilizado. Basta seguir as instruções abaixo: Como usar a 1ª dose: Na primeira vez que o inalador for utilizado, é necessário prepará-lo para o uso como descrito abaixo: 1 - Retire o lacre de plástico,
desatarraxe e retire a tampa: segure o inalador na vertical (no espaço entre o bocal e a base) com a base giratória para baixo (Figura 1) e observe o contador de doses, que indicará o número total de doses (60). 2 - Gire a base 1 vez para cada lado (Figura 2), até ouvir um “clique”. Repita este procedimento mais 2 vezes. Agora a 1ª dose está preparada para ser usada. 3 - Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Atenção: nunca retire o ar dos pulmões com o inalador na boca. 4 - Coloque o bocal entre os dentes, feche os lábios e inspire pela
boca o mais forte e profundamente possível (Figura 3). Não mastigue ou morda o bocal. 5 - Remova o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões e segure a respiração por 10 segundos ou o quanto for possível. 6 - Recoloque a tampa. 7 - Enxágüe a boca com água, sem engolir.
Como usar da 2ª dose até a última dose: 1 - Desatarraxe e retire a tampa do inalador: segure o inalador na vertical (no espaço entre o bocal e a base) com a base giratória para baixo (Figura 1). 2 - Gire a base 1 vez para cada lado (Figura 2), até ouvir um “clique” (este é o sinal de que o
aparelho está carregado com uma dose). Obs.: Ao carregar a dose, não segure no bocal. 3 - Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Atenção: nunca retire o ar dos pulmões com o inalador na boca. 4 - Coloque o bocal entre os dentes, feche os lábios e inspire
pela boca o mais forte e profundamente possível (Figura 3). Não mastigue ou morda o bocal. 5 - Remova o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões. 6 - Caso tenha sido prescrita mais de uma inalação, repita os passos 2 a 5 descritos acima. 7 - Recoloque a tampa. 8 - Enxágüe
a boca com água, sem engolir. Obs.: Se por engano, antes de uma inalação, você realizar mais de uma vez o procedimento 2 (descrito acima) para carregar uma dose, pode ficar seguro de que você inalará apenas uma dose. Entretanto, sempre que a base for girada o contador de doses
registrará uma dose. Limpeza A parte externa do bocal deve ser limpa regularmente (1 vez por semana) com um pano seco. O inalador nunca deve ser lavado, pois o seu conteúdo é sensível à umidade. Obs.: Nunca tente remover ou girar o bocal, pois ele é fixo no inalador. CONTADOR
DE DOSES O contador informa quantas doses há ainda no inalador. Ao abrir o inalador pela primeira vez, o contador estará mostrando o número 60 (total de doses). À medida que a base é girada o contador também irá girar. A contagem varia de 10 em 10 doses, contudo, você só verá
números no visor a cada 20 doses utilizadas, conforme o seguinte esquema: 60 | 40 | 20 | 0 Quando um fundo vermelho, com o número zero (0) inscrito sobre ele, preencher toda a janela do contador, o inalador não liberará mais a dose correta de medicamento, devendo ser descartado
(Figura 4). Obs.: O som ouvido ao agitar o TURBUHALER não é produzido pelo medicamento, mas pelo agente dessecante (usado para proteger o inalador da umidade) presente no seu interior. Este som não significa que ainda há medicamento no interior do inalador. SUPERDOSAGEM
A superdosagem de formoterol irá provavelmente provocar efeitos típicos dos agonistas beta-2-adrenérgicos: tremor, cefaléias, palpitações e taquicardia. Poderá igualmente ocorrer hipotensão, acidose metabólica, hipocalemia e hiperglicemia. Pode ser indicado um tratamento de suporte e sintomático. A administração de uma dose de 90 microgramas durante três horas, em pacientes com obstrução brônquica aguda, não suscitou quaisquer problemas de segurança. Não é esperado que uma superdosagem aguda de budesonida, mesmo em doses excessivas, constitua um problema clínico. Quando utilizado cronicamente em doses excessivas, podem ocorrer efeitos glicocorticosteróides sistêmicos. PACIENTES IDOSOS Vide Posologia. PRODUTO NOVO: ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E, EMBORA AS PESQUISAS TENHAM
INDICADO SUA EFICÁCIA E SUA SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL
DEVE SER NOTIFICADO. MS - 1.1618.0106 Farm. Resp.: Dra. Daniela M. Castanho - CRF-SP nº 19.097 - Produzido por: AstraZeneca AB - Suécia para AstraZeneca do Brasil Ltda. - Rod. Raposo Tavares, km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 - CNPJ 60.318.797/0001-00 - VENDA
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA AstraZeneca do Brasil Ltda Rod Raposo Tavares km 26,9 06707 000 Cotia SP Brasil SAC / ACCESS net 0800 14 55 78 www.astrazeneca.com.br

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

2009
Evento

Data

Local

Informações

06 e 07
de março

Hotel Braston
São Paulo/SP

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

X Curso Nacional de Atualização em Pneumologia

02 a 04
de abril

São Paulo/SP

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

Pneumo Sul 2009

19 a 21
de abril

Foz do Iguaçu/PR

sptrs@terra.com.br

29 de abril a
02 de maio

UnicenP
Curitiba/PR

SBCT

VI Congresso de Pneumologia do Centro-Oeste

04 a 06
de junho

Cuiabá/MT

fbotelho@terra.com.br

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia de Tórax

21 a 23
de agosto

Associação Médica
de Minas Gerais/MG

smpct@ammgmail.
org.br

VI Congresso Norte-Nordeste de Pneumologia

10 a 12
de setembro

João Pessoa/PB

drafatimamacedo@
ig.com.br

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

23 a 26
de setembro

VII Congresso Brasileiro de Asma
III Congressos Brasileiros de DPOC e Tabagismo

09 a 12
de outubro

Costão do Santinho,
Florianópolis/SC

SBPT - 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

19 a 22
de novembro

Centro Fecomércio de
Eventos, São Paulo/SP

SPPT - 0800171618
sppt@sppt.org.br

VI Curso Nacional de Doenças Intersticiais

XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica

XII Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia

Centro de Convenções metodoeventosrio.com.br
do CBC/RJ
(21)25485141

Even tos In ternacionais
Evento

Data

Local

Informações

ATS 2009

15 a 20 de maio

San Diego, California/USA

www.thoracic.org

ERS 2009

12 a 16 de setembro

Viena, Áustria

www.ersnet.org

31 de outubro a
05 de novembro

San Diego, California/USA

www.chestnet.org

CHEST 2009

