SBPT
Boletim

Ano
DEZ de
de 2012
2011
Ano 10
11 -- nº
nº 46 -- OUT
ABR // NOV
MAI // JUN

Nova sede
inaugurada em
Brasília

SBPT no fórum de
defesa profissional
da AMB
Título de
especialista – SBPT
divulga editais

EDITORIAL

Roberto Stirbulov,
presidente da SBPT

Novos tempos para a SBPT

Índice

Certamente 2012 já tem um marco
importante para a Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBPT): uma nova
sede da entidade, em Brasília, foi inaugurada
em junho de 2012 e já é um novo momento
para todos nós, fruto de um trabalho de muitos
presidentes, diretores e demais membros e
funcionários da SBPT. Totalmente reformada e
preparada para atender as necessidades dos
sócios e de toda a diretoria, a nova sede agora
tem tudo novo: endereço, instalações, salas e
uma série de espaços para que pneumologistas
possam usufruir das dependências para diversas
finalidades como reuniões, cursos e demandas
que uma sociedade médica tem para todos os
seus sócios.
Além dessa boa novidade, nos últimos
meses também tivemos muitas novidades e
compartilhamos mais uma vez nesse boletim.
A medalha Pedro Ernesto foi concedida para a
pesquisadora Margareth Pretti Dalcolmo, chefe
do Centro de Referência Hélio Fraga, da Fiocruz,
pelos relevantes serviços prestados para a saúde
pública no Rio de Janeiro e a SBPT esteve presente
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para homenageá-la, principalmente pelos seus
importantes trabalhos com tuberculose.
O lançamento do “Manual de condutas e
práticas em tabagismo”, da SBPT, também dever
ser registrado por todos nós, pneumologistas,
já que é um trabalho de parceria de muitos
especialistas e traz as principais informações
sobre o efetivo combate ao cigarro, uma
das bandeiras da SBPT e teve como um dos
coordenadores Alberto Araújo, da comissão
de tabagismo da SBPT. Hoje, esse livro é uma
referência para quem trabalha nessa área e
devemos indicar a todos os profissionais que
lidam com isso.
Outro assunto que destacamos são os
Programas de Educação Continuada da SBPT,
que cada vez mais estão tendo participação
de um número crescente de médicos e assim
conseguimos trocar informações, atualizar e
capacitar profissionais sobre saúde respiratória.
Os últimos cinco PECs tiveram um importante
público e estão cada vez mais interativos e são
realizados, periodicamente, em todo o país.
Além disso, voltamos a destacar o nosso
congresso de 2012, que será em Belo Horizonte
e toda a programação está pronta e esperamos
toda a pneumologia no evento. Temos ainda
os editais de título de especialista e uma série
de notícias sobre saúde respiratória e prática
médica estão aqui nesse boletim.
Boa leitura a todos!
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SBPT inaugura nova sede em Brasília
Foi inaugurada no último dia 2 de junho a nova
sede da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), em Brasília
(DF). O evento contou
com a participação dos expresidentes Roberto Pirajá
Moritz de Araújo, Antonio
Carlos Lemos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Mauro
Zamboni e da Dra. Jussara
Fiterman, entre outros
pneumologistas presentes.

A nova sede está localizada em uma região comercial central, de fácil acesso
a hoteis, a estacionamentos
públicos e à rede de serviços
bancários.

Os ex-presidentes Roberto Pirajá, Carlos Alberto Pereira, Mauro Zamboni, Antônio
Carlos Lemos, Jussara Fiterman e o atual presidente Roberto Stirbulov na inauguração da nova sede da SBPT.

Na inauguração, que foi uma confraternização
matinal, um histórico da SBPT pode ser apresentado aos
presentes, que conheceram a nova sede e apontaram,
de forma consensual, o novo momento da pneumologia
no Brasil. “Hoje, com essa nova sede, que é fruto do
trabalho de muitos anos de outros presidentes, diretores
e representantes da pneumologia, estamos fazendo um
novo marco para a SBPT e queremos compartilhar esse
espaço com todos aqueles que trabalham em prol da
pneumologia em todo o país”, disse Roberto Stirbulov,
presidente da SBPT.

O objetivo desse espaço
é atender a demanda atual
da SBPT e desenvolver, da
melhor forma possível, os
vários projetos e atividades
da entidade numa estrutura
maior e mais ampla.

No novo espaço da SBPT em Brasília, que hoje
tem oito funcionários, os 206 metros quadrados
foram disponibilizados em duas salas para reuniões
(para 20 e 6 pessoas), inclusive com videoconferência,
e salas para o departamento financeiro, Jornal
Brasileiro de Pneumologia, processamento de dados
e arquivo, entre outras dependências estrategicamente
projetadas.
Fica aqui um convite: vindo a Brasília, não deixe
de visitar esta casa que também é sua!

Mérito Pedro Ernesto
A Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro
homenageou no dia de 9 de maio de 2012 a diretora
do Centro de Referência Hélio Fraga da Fiocruz, Dra.
Margareth Maria Pretti Dalcolmo, com a entrega do
Conjunto de Medalhas
de Mérito Pedro Ernesto, pelos relevantes
serviços prestados à
saúde no Rio de Janeiro.
A médica, que é
da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), recebeu
a homenagem por seus
valiosos serviços prestados com competên-
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cia e dedicação na luta, prevenção e tratamento da
tuberculose. Reconhecida pela militância científica
que atua na formação de profissionais e produção de
pesquisas e trabalhos acadêmicos, além da assistência a pacientes em busca da erradicação da doença.
Durante a cerimônia, que também teve a
presença do Dr. Roberto Stirbulov, atual presidente
da SBPT, a Dra. Margareth Dalcolmo recebeu ainda
uma homenagem do Dr. Luiz Paulo Loivos, presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do
Estado do Rio de Janeiro, entregue pela Instituição
sem fins lucrativos Amigas do Bem.
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Manual de Condutas e Práticas em Tabagismo é lançado durante o XIII Curso
Nacional de Atualização no Rio de Janeiro - RJ
A
construção
deste
“Manual de Conduta e Práticas em Tabagismo” envolveu
um conjunto e especialistas de
diferentes áreas, contemplando
os distintos saberes sobre um
tema que é transdicisplinar, que
não se restringe ao setor saúde,
pois impacta do setor produtivo – dependente da fumicultura – ao mercado consumidor
– dependente da nicotina.
O enfoque dado neste
manual foi o da saúde pública,
com tópicos através de perguntas & respostas, para as
questões do cotidiano relacionadas ao tabaco. Assim,
foram abordadas a Convenção-Quadro; políticas públicas
para o controle do tabaco; doenças tabaco-relacionadas;
tabagismo passivo; dependência; abordagem do
tratamento; prevenção à iniciação etc., de forma bem ampla
e atualizada.

O público-alvo são gestores, médicos, outros
profissionais de saúde (enfermagem, psicologia,
nutrição, fonoaudiologia, farmácia, fisioterapia
etc.), professores, legisladores e outras áreas que
tenham relação com o tabaco. Esperamos que o
Manual possa cumprir o propósito de ser uma boa
fonte de consulta para os gestores, profissionais
de saúde e para os alunos.

Dr. Alberto José de Araújo autografando livro para uma sócia durante
o lançamento

COMISSÃO DE PLEURA

Cyro Teixeira da Silva Júnior - coordenador
A Comissão de Pleura já enviou para a gráfica o
Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças
Pleurais da SBPT e teve o privilégio da colaboração
de vários colegas com trabalhos publicados no Brasil
e no exterior sobre cada tema solicitado. Alguns capítulos são inéditos na literatura nacional e outros possuem dados originais de trabalhos de pesquisa ainda
não publicados.
Os seguintes temas foram incluídos em vários
capítulos: conduta geral para diagnóstico da causa
da síndrome do derrame pleural; imagem, repercussões funcionais pulmonares da síndrome do
derrame pleural, toracocentese e biópsia pleural
fechada com agulha, preservação do líquido pleural; preservação de tecido pleural, critérios bioquímicos para classificar transudatos e exsudatos pleurais,
novo critério bioquímico para classificar transudatos
e exsudatos pleurais, citopatologia dos derrames
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pleurais benignos, citopatologia dos derrames pleurais malignos, indicações de análise de citometria de
fluxo no líquido pleural, histopatologia das doenças
pleurais benignas e malignas, derrame pleural tuberculoso, derrame pleural eosinofílico, derrames
pleurais malignos, derrames pleurais paramalignos,
marcadores tumorais, mesotelioma pleural, derrames pleurais parapneumônicos e empiema pleural,
abordagem cirúrgica do empiema pleural, antibioticoterapia nos empiemas pleurais, derrame pleural
pós-injúria cardíaca, quilotórax e pseudoquilotórax,
derrame pleural induzido por drogas, infecções pleurais raras, derrame pleural pós tromboembolismo
pulmonar, pneumotórax, pleurodese, toracoscopia e
derrame pleural de origem indeterminada.
Os nossos agradecimentos pessoais e da SBPT.
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ALCANÇA e TRATA TODO O PULMÃO,
CONTROLANDO A ASMA.
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FOSTAIR®
100/6µg
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Referências Bibliográficas: 1) Huchon, G. et al. Lung function and asthma control with beclomethasone and formoterol in a single inhaler. Respiratory Medicine. 2009; 103(1): 41-49. 2) Fabbri, L. M. et al. Inhaled beclometasone dipropionate/formoterol extra-fine fixed combination in the treatment of asthma:
evidence and future perspectives. Expert. Opin. Pharmacother. 2008; 9(3): 479-490. 3) Nicolini, G. et al. Beclomethasone/formoterol fixed combination for the management of asthma: patient considerations. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2008; 4(5): 1-11. 4) Contoli, M. et al. The small airways
and distal lung compartment in asthma and COPD: a time for reappraisal. Allergy. 2010; 65(2): 141-151. 5) Papi, A. et al. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy. 2007; 62(10): 1182-1188. 6) De Backer, W. et al. Lung deposition of
BDP/formoterol HFA pMDI in healthy volunteers, asthmatic, and COPD patients. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2010; 23(3): 137-148. 7) Scichilone, N. et al. Effects of extra-fine inhaled beclomethasone/formoterol on both large and small airways in asthma. Allergy. 2010; 65(7): 897-902. 8) Van den Berge,
M. et al. Small Airway Disease in Asthma and COPD: Clinical Implications. CHEST. 2011; 139(2): 412–423. 9) Bula Profissional da Saúde FOSTAIR®.
Fostair® dipropionato de beclometasona fumarato de formoterol. USO INALATÓRIO (Oral). USO ADULTO. COMPOSIÇÃO, FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES: Solução pressurizada para inalação (aerossol). Aerossol dosimetrado contendo 120 doses (jatos). Cada dose (jato) de Fostair®
contém 100 mcg dipropionato de beclometasona e 6 mcg de formoterol. Acompanhado de bocal (dispositivo para aplicação oral em forma de L). INDICAÇÕES: Fostair® é indicado no tratamento regular da asma, no qual o uso de uma combinação fixa (broncodilatador de longa ação e corticosteróide
inalado) é considerado adequado: - pacientes não controlados adequadamente através de inalação de corticosteróides e agonistas beta-2 de ação rápida, quando necessário, ou - pacientes controlados adequadamente com inalação de corticosteróides e agonista beta-2 de ação
prolongada.CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida a dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e/ou quaisquer dos excipientes. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação
médica ou do cirurgião-dentista. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: Fostair® deve ser usado com precaução e somente sob condições estritas de indicação em pacientes com bloqueio atrioventricular de terceiro grau, estenose subvalvular aórtica idiopática, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, cardiomiopatia
severa, especialmente infarto agudo do miocárdio, cardiopatia coronária, insuficiência cardíaca congestiva, doenças vasculares oclusivas, especialmente arteriosclerose, hipertensão arterial e aneurisma, hipertiroidismo, especialmente tireotoxicose, diabetes mellitus refratária e feocromocitoma. Deve haver
precaução ao tratar pacientes com prolongamento do intervalo de QTc, p.ex., induzido pelo medicamento ou congênito (QTc > 0,44 segundos). Formoterol pode induzir o prolongamento do intervalo de QTc. Fostair® pode ser usado somente com precauções especiais (p.ex. monitoria) em pacientes com
arritmia taquicárdica (batimentos do coração acelerados e/ou irregulares). Hipocalemia potencialmente grave pode resultar da terapia com agonista beta-2. Precaução especial é aconselhada na asma severa uma vez que este efeito pode ser potencializado pela hipoxia e tratamento concomitante. É
recomendado que os níveis de potássio sérico sejam monitorados em tais situações. A inalação de altas doses de formoterol pode causar elevação dos níveis de glicemia. Esse parâmetro deve, por isso, ser atentamente monitorado em pacientes diabéticos. Se a anestesia com anestésicos halogenados
for planejada, Fostair® não deve ser administrado por no mínimo 12 horas antes do início da anestesia. Risco de morte relacionado à Asma: Pacientes com asma devem ser informados que formoterol, um dos princípios ativos presentes em Fostair®, pode aumentar o risco de morte relacionado à asma.
Assim como com toda medicação inalada contendo corticosteróides, Fostair® deve ser administrado com cuidado em pacientes com tuberculose pulmonar ativa ou quiescente, infecções fúngicas e virais das vias aéreas. É recomendado que a descontinuação do tratamento com Fostair® não seja feita
abruptamente. Caso o paciente considere o tratamento ineficaz, deve-se buscar atenção médica. O uso crescente de broncodilatadores de resgate indica piora da condição clínica e requer uma reavaliação da terapia para asma. A deterioração súbita e progressiva do controle da asma representa uma
ameaça à vida potencial e o paciente deve ser submetido a uma avaliação clínica urgente para modificação da terapia. Para o tratamento de ataques asmáticos agudos, os pacientes devem ser aconselhados a manter o broncodilatador de ação rápida sempre disponível. Os pacientes devem ser lembrados
de administrar Fostair® diariamente como prescrito, mesmo quando estiverem assintomáticos. A terapia não deve ser iniciada durante uma exacerbação. Assim como com outras terapias de inalação, o broncoespasmo paradoxal pode ocorrer com aumento imediato da respiração ofegante após a
administração. Fostair® deve ser descontinuado imediatamente, o paciente deve ser avaliado e uma terapia alternativa instituída, se necessário. Podem ocorrer efeitos sistêmicos com qualquer corticosteróide inalado, especialmente em alta dose prescrita por períodos longos. Esses efeitos têm probabilidade
menor de ocorrência com corticosteróides inalados em comparação a orais. Possíveis efeitos sistêmicos incluem: supressão adrenal, retardo do crescimento em crianças e adolescentes, redução da densidade mineral óssea, catarata e glaucoma. Portanto, é importante que o paciente seja avaliado
regularmente e que a dose de corticosteróide inalado seja reduzida à dose mais baixa na qual o controle eficaz da asma seja mantido. O tratamento prolongado de pacientes com doses altas de corticosteróides inalados pode resultar em supressão adrenal e crise adrenal aguda. Situações que
podem desencadear a crise adrenal aguda incluem trauma, cirurgia, infecção severa ou qualquer redução rápida da dose. Os sintomas apresentados são tipicamente vagos e podem incluir anorexia, dor abdominal, perda de peso, cansaço, cefaléia, náusea, vômito, hipotensão, nível reduzido de consciência,
hipoglicemia e ataques convulsivos. A cobertura adicional de corticosteróide sistêmico deve ser considerada durante períodos de estresse ou cirurgia eletiva. Deve haver precaução na transferência de pacientes para a terapia com Fostair®, especialmente se houver qualquer motivo para supor que a função
adrenal está comprometida por conta da terapia sistêmica prévia com esteróides. Pacientes em transição da terapia oral para corticosteróides inalados podem permanecer sob risco de insuficiência adrenal por um período de tempo considerável. Pacientes que exigiram terapia de emergência de altas doses
de corticosteróides no passado também podem estar sob risco. Essa possibilidade de insuficiência residual deve sempre ser considerada em situações de emergência e eletivas, passíveis de produzir estresse, e um tratamento com corticosteróide adequado deve ser considerado. A extensão do
comprometimento adrenal pode exigir conselho de especialistas antes da realização de procedimentos eletivos. Os pacientes devem ser orientados a enxaguar a boca com água após inalar a dose prescrita para minimizar o risco de infecção orofaríngea por candida. Fostair® contém uma pequena
quantidade de álcool (etanol). Existe a possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram ou metronidazol, em pessoas que são particularmente sensíveis ao tratamento com esses medicamentos. USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO. Uso em crianças: Fostair® não é
recomendada para crianças. Uso em idosos: Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos. Gravidez e lactação: Não há dados clínicos sobre mulheres usando o Fostair® durante a gravidez ou amamentação. Nota: Fostair® não é apropriado para o tratamento de ataques asmáticos agudos.
Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Este medicamento pode causar doping. Interações Medicamentosas: Beta-Bloqueadores devem ser evitados por pacientes asmáticos. Caso sejam administrados por motivos maiores, o efeito do formoterol será reduzido ou extinto.
Por outro lado, o uso concomitante de outros medicamentos beta-adrenérgicos pode ter efeitos potencialmente aditivos. O tratamento concomitante com quinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazinas, anti-histamínicos, inibidores da monoamino oxidase e antidepressivos tricíclicos pode prolongar o
intervalo de QTc e elevar o risco de arritmias ventriculares. Além disso, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina e álcool podem comprometer a tolerância cardíaca à ß2 simpatomiméticos. O tratamento concomitante com inibidores da monoamino oxidase, incluindo agentes com propriedades semelhantes, como
furazolidona e procarbazina, podem precipitar reações hipertensivas. Há um risco elevado de arritmia em pacientes recebendo anestesia concomitante com hidrocarbonos halogenados. A hipocalemia pode elevar a disposição à arritmia em pacientes tratados com glicosídeos digitálicos. Há um potencial
teórico de interação particularmente em pacientes sensíveis utilizando dissulfiram ou metronidazol, pois Fostair® contem álcool e sua interação com dissulfiram pode causar vermelhidão e com metronidazol pode ocorrer vermelhidão, vômitos e taquicardia. Os pacientes devem ser avisados que o medicamento
contém pequena porcentagem de álcool. Em doses normais, não há risco para os pacientes. Reações Adversas/Efeitos Colaterais: Reação muito comum (> 1/10): Não foram relatadas reações muito comuns até o momento. Reação comum (> 1/100 e < 1/10): Faringite, Cefaléia, Rouquidão.Reação
incomum (> 1/1.000 e < 1/10): gripe, infecção fúngica oral, candidíase faríngea e esofágica, candidíase vaginal, gastroenterite, sinusite, granulocitopenia, dermatite alérgica, hipocalemia, tremor, otosalpingite, palpitações; intervalo prolongado e corrigido de qt em eletrocardiograma; alteração em
eletrocardiograma, hiperemia; rubor, disfonia, rinite, tosse, tosse produtiva, irritação na garganta, crise asmática, diarréia, boca seca, dispepsia, disfagia, sensação de queimação nos lábios, câimbra muscular, proteína c-reativa elevada e contagem de plaquetas elevada. Reação rara (> 1/10.000 e < 1/1.000):
Não foram relatadas reações raras até o momento. Reação muito rara (< 1/10.000): Não foram relatadas reações muito raras até o momento. POSOLOGIA: Doses Recomendadas: Uso adulto: Uma ou duas inalações (jato), duas vezes ao dia.Os pacientes devem ser reavaliados regularmente por um
médico, de modo que a posologia de Fostair® permaneça sendo a ideal. A dose deve ser titulada à dose mais baixa na qual o controle eficaz dos sintomas é mantido. Quando o controle dos sintomas é mantido com a dose mais baixa recomendada, o passo seguinte inclui testar o uso de corticosteróide
inalatório isolado. Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos. Não há dados disponíveis sobre o uso de Fostair® em pacientes com comprometimento hepático ou renal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.Reg.
M.S: 1.0058.0114. SAC : 0800-114525. www.chiesi.com.br

Contraindicações: hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Interação medicamentosa: possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram ou metronidazol.
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FOSTAIR® permite um tratamento uniforme
da inflamação e da broncoconstrição, tanto
nas grandes quanto nas pequenas vias aéreas.

2X ao dia

EDITAL

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO
DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
PNEUMOLOGIA 2012
Data da prova: 27/11/2012
Horário: 8h30 - 12h: prova escrita
14h – 18h: avaliação prática.
Local: Belo Horizonte, MG - Minascentro
Inscrições até
27/10/2012
Dos pré-requisitos para inscrição e documentação necessários para inscrição
Para inscreverem-se no concurso para obtenção do
Título de Especialista em Pneumologia os candidatos
deverão satisfazer aos seguintes pré-requisitos:
1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e
ser portador de CRM definitivo; enviar comprovante
autenticado. E
2. A) Residência em Pneumologia reconhecida pelo
CNRM; enviar cópia do comprovante autenticado. OU
B) Especialização em Pneumologia em curso
reconhecido pela SBPT, com conteúdo programático
e duração do treinamento semelhantes aos
determinados pela Comissão Nacional de Residência
Médica. Os cursos reconhecidos estão listados na
página da SBPT
(http://www.sbpt.org.br/?op=paginas&tipo=pagina
&secao=23&pagina=75);
enviar cópia do comprovante de conclusão autenticado OU
C) Exercício profissional de oito anos na especialidade
de Pneumologia. E comprovação de pelo menos
100 créditos nos últimos 5 anos (tabela abaixo)
encaminhar declaração de serviço médico que
confirme o exercício profissional na área ou carta
de dois colegas médicos descrevendo a atividade
profissional em pneumologia do postulante.
3. Ficha de inscrição preenchida.
4. Currículum vitae resumido, informando as atividades realizadas somente nos últimos 5 anos (a partir
de dezembro de 2007), com cópia simples dos documentos de comprovação dos itens, conforme o sistema de pontuação estabelecido pela Associação
Médica Brasileira – AMB e mostrado na tabela de
análise curricular que acompanha esse edital.
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DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
Para a efetivação da inscrição, os candidatos deverão:
1. Pagar o valor da inscrição, conforme segue:
Sócios quites com a SBPT/AMB: R$ 500,00
Não-sócios: R$ 710,00
2. Enviar ficha de inscrição preenchida e o
comprovante de depósito ou transferência bancária
(Banco Bradesco, ag. 0241-0 conta corrente 99005-1)
ou cheque nominal a SBPT, juntamente com toda a
documentação VIA SEDEX para a Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia: SCS – Setor Comercial
Sul, QD. 01, Bl. K, salas 203 e 204, Ed. Denasa – BrasíliaDF – 70398-900
Observações:
A documentação apresentada não será devolvida aos
candidatos.
Não haverá devolução do valor pago.
Não serão aceitas inscrições condicionais nem extemporâneas.
3. Confirmação de inscrição: Os candidatos receberão
a confirmação da sua inscrição via e-mail até 15 dias
antes da realização do exame.
4. Recurso – O candidato terá até uma semana, após
a realização do exame, para apresentação de recurso
à Comissão de Ensino da SBPT.
DA COMISSÃO JULGADORA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
A Comissão Julgadora do Título de Especialista será
constituída pelos seguintes membros da SBPT: Dr.
José R. Jardim, Dr. Alberto Cukier, Dr. Evandro Sousa,
Dr. Oliver Nascimento Dr. Paulo César Oliveira e Dr.
Ricardo Martins. As decisões da Comissão Julgadora
têm caráter definitivo.
DO EXAME DE SUFICIÊNCIA
O exame de suficiência para obtenção do Título de
Especialista da SBPT constará de 3 partes: prova escrita, prova prática e análise do currículo.
1. A prova escrita. Constará de 100 questões de
múltipla escolha, com uma única alternativa correta, a serem respondidas em até 3h30min. A nota da
prova corresponderá ao percentual de acertos e será
atribuída na escala de 0 a 10. O gabarito da prova será
divulgado no site www.sbpt.org.br em até 24 horas
após o término da mesma. O programa e as referências bibliográficas recomendadas constam do presente edital. Peso 5,0 (cinco vírgula zero).
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2. A prova prática. Avaliação das habilidades
ao conduzir um caso clínico de pneumologia,
que será apresentado pela banca examinadora.
Serão apresentados 15 (quinze) casos, com 7
(sete) minutos para discussão de cada um. Serão
avaliados o raciocínio na discussão dos dados
clínicos, interpretação de exames complementares,
diagnósticos diferenciais e conduta terapêutica.
Peso 3,0 (três vírgula zero).
3. A análise do currículo. Considerará a formação
somente posterior à graduação em medicina,
conforme tabela abaixo. Peso 2,0 (dois vírgula zero).
Discriminação
Residência ou Especialização em
Pneumologia
Doutorado em Pneumologia
Mestrado em Pneumologia
Congresso da SBPT
Congresso da Sociedade Regional
Congresso de Pneumologia no
exterior
Jornadas ou Cursos ou PEC da
SBPT
Jornadas ou Cursos da Sociedade
Regional*
Publicação de artigo em revista
médica#
Publicação de capítulo de livro#
Apresentação de trabalho em
Congresso#
Curso de Educação à Distância#
Participação em sessões e
simpósios *

Pontuação Máximo
60

60

20

20

10
20
15

10
60
45

5

10

10

30

5

15

2

10

2

10

1

10

1

5

0,5

5

DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A PROVA
1) Durante a realização da prova escrita, não será
permitido aos candidatos:
• ausentar-se da sala de prova sem autorização;
• comunicar-se com outro candidato verbalmente,
por escrito ou por qualquer outra forma;
• utilizar equipamento eletrônico de comunicação;
• consultar livros, impressos ou similares.
2) Os candidatos deverão transcrever as respostas
das questões em folhas rubricadas cedidas pela
Comissão Julgadora;
3) Concluída a prova escrita, os candidatos deverão
entregar ao fiscal da sala o caderno de prova e as
folhas de respostas;
4) A prova prática será realizada por grupo de
candidatos; os candidatos ao terminarem a sua prova
ficarão em uma sala, sem comunicação exterior, até
que todos os grupos tenham terminado a prova.
Programa e bibliografia disponíveis no site:
www.sbpt.org.br

4. # Obrigatoriamente sobre tema de pneumologia
5. *Em eventos reconhecidos pela CNA (Comissão Nacional de
Acreditação)

Divulgação dos resultados: os candidatos serão informados do resultado do concurso através de ofício da
SBPT em até 30 dias após a realização da prova.
Nota de aprovação: serão aprovados no concurso os
candidatos que obtiverem, somadas as três partes do
concurso, nota final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero), sem indicação de classificação.
Divulgação dos resultados: os candidatos serão informados do resultado do concurso através de ofício
da SBPT - VIA CORREIO CONVENCIONAL e divulgação
da lista dos aprovados no site em até 30 dias após a
realização da prova.
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA TORÁCICA
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA TORÁCICA
Conforme estabelecido pelo Estatuto da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT), o exame anual
para obtenção do Título de Especialista em Cirurgia
Torácica de 2012 será realizado durante as atividades
do XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia em
Belo Horizonte, MG, que ocorrerá entre os dias 27 de
novembro e 01 de dezembro de 2012. O Exame será
realizado no dia 27 de novembro de 2012 (27/11/2012),
a partir das nove horas da manhã (9h) em local a ser
definido e divulgado no site da SBCT e notificado por
email aos candidatos inscritos. Abaixo estão contidas
as informações para os interessados em realizá-lo.
PRÉ-REQUISITOS
As Inscrições, o formato e a realização do Exame,
serão regidos pelo Capítulo XI – Artigos 41 e 42
dos Estatutos da SBCT, e pelos Artigos 27 à 36 do
Regimento Interno da SBCT. Poderão candidatar-se
ao Título de Especialista em Cirurgia Torácica (TECT),
os médicos formados há 6 (seis) anos ou mais, no Brasil
ou no exterior, que tenham práticado a especialidade
por pelo menos 04 anos, que possuam comprovação
definitiva de inscrição e regularização no Conselho
Regional de Medicina Estadual (apresentar junto
com Curriculum Vitae) e que preencham um dos 2
requisitos abaixo:
1. Apresentar certificado de conclusão de residência
médica em Cirurgia Torácica em programa reconhecido pelo MEC.
2. Apresentar Certificado de Conclusão de estágio
em Cirurgia Torácica, em centro reconhecido pela
SBCT, com período equivalente ao do programa
de residência médica referido no item anterior,
antecedido por treinamento em cirurgia geral de no
mínimo 2 anos com as mesmas características do
treinamento em cirurgia torácica (aprovação pela
CNRM ou pelo CBC).
Como não estão regulamentados ainda estágio e pósgraduação reconhecidos pela SBCT, consideramos como
válido estágio oficial (ou pós-graduação) em serviço com
médio para alto movimento cirúrgico torácico (mais de
50 procedimentos de médio e grande porte por ano –
sujeitos à comprovação a critério da comissão) e que
tenha em seus quadros pelo menos um Membro Titular
Especialista da SBCT para cada dois pós-graduandos ou
estagiários, sendo que esse Titular se responsabilizará
pelo treinamento destes.
INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita através de requerimento
à Secretaria da SBCT e acompanhado de documento
comprovando o pagamento da taxa de inscrição, e
dos diversos documentos relacionados abaixos, que
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são considerados essenciais e sem os quais a inscrição
não será concretizada . A taxa de inscrição deverá ser
depositada na conta bancária da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Torácica, no banco Bradesco agência 1945,
conta corrente número 030798-0.
A taxa de inscrição para sócios quites com a SBCT
e AMB é correspondente a uma anuidade vigente,
R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), e para
sócios não quites, ou não sócios, é correspondente ao
dobro da anuidade vigente, R$ 770,00 (setecentos e
setenta reais).
As inscrições terão início no dia da publicação deste
Edital no site e término impreterivelmente no dia 27 de
outubro de 2012. Poderá ser realizada pessoalmente
ou por carta registrada (preferencialmente SEDEX).
O recibo do registro do correio vale como prova da
data de inscrição. Em hipótese nenhuma serão aceitas
inscrições condicionais.
Para a inscrição os candidatos deverão anexar
curriculum vitae (CV) e cópia autenticada dos
documentos e títulos listados no CV (não será mais
necessário anexar os originais, mas a autenticação dos
documentos em cartório é fundamental).
A lista de operações já realizadas pelo candidato
deverá constar do CV. A lista deve conter as iniciais e
número de registro do paciente, data da intervenção,
diagnóstico, tipo de intervenção, nome do hospital,
cidade, estado, devendo a lista estar autenticada pelo
Chefe do Serviço e pelo Chefe do Arquivo Médico.
Não serão considerados para fins de pontuação
os documentos e títulos não relacionados com
a especialidade de cirurgia torácica. Caso a
documentação apresentada seja insuficiente, a taxa de
inscrição será devolvida, descontada a taxa de serviço
de 20% (vinte por cento). Entretanto, caso o candidato
não compareça à prova, perderá integralmente a taxa
de inscrição. Não serão aceitas de forma nenhuma
inscrições condicionais ou incompletas
O candidato deve enviar, anexo ao curriculum vitae, a
lista de operações já realizadas pelo mesmo, que deve
conter no mínimo 50 (cinquenta) cirurgias torácicas
de médio e grande portes, devendo 50% destas
corresponder a Lobectomias ou Pneumectomias.
A lista deve conter as iniciais e número de registro
do paciente, data da intervenção, diagnóstico, tipo
de intervenção, nome do hospital, cidade, estado,
devendo a lista estar autenticada pelo Chefe do
Serviço e pelo Chefe do Arquivo Médico.
Os procedimentos relacionados a seguir não
poderão exceder 20% (vinte por cento) do total
de operações mínimas necessárias apresentadas
pelo
candidato:
Toracoscopia
Convencional
(Pleuroscopia), Mediastinoscopia, Mediastinoscopia
ou Mediastinotomia exploradora paraesternal, biópsia
de pulmão a céu aberto ou videotoracoscópica,
toracostomia aberta (pleurostomia) e pericardiostomia.
Não serão considerados para fins de avaliação os
documentos não relacionados com a especialidade e
toda a documentação será posteriormente devolvida
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ao candidato. Caso a documentação apresentada
seja insuficiente, a taxa de inscrição será devolvida,
descontada a taxa de serviço de 20% (vinte por cento).
Entretanto, caso o candidato não compareça à prova,
perderá integralmente a taxa de inscrição.
COMISSÃO JULGADORA
A comissão julgadora do Título de Especialista será
constituída e presidida por um membro da Diretoria
e 04 (quatro) membros Associados Titulares da SBCT
por ele indicados, sendo presidita pelo membro
Diretor, que pode nomear um dos outros membros
como Coordenador.
EXAME
Primeira Fase
A Prova Escrita constará de 50 questões de múltipla
escolha e a Prova Oral (teórico-prática) constará
da análise clínica de casos documentados. Tanto
a Prova Escrita, como a Prova Oral, receberão uma
nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com o
percentual de acertos nas questões colocadas. O peso
da avaliação será de 50% para prova escrita e 40% para
a prova oral (teórico-prática). A análise do CV terá peso
de 10%. Serão considerados aprovados os candidatos
que obtiverem média global igual ou superior a 7,0
pontos. O gabarito será divulgado no site da SBCT até
10 (dez) dias após a prova, juntamente com a lista de
aprovados.
Os candidatos serão aprovados ou reprovados no
exame, não recebendo nota nem classificação, e serão
informados do resultado do seu exame por meio de
oficio da SBCT, enviado por via postal e registrado em
livro próprio.
Segunda Fase
A Prova Prática consistirá na realização de uma
operação da especialidade de Cirurgia Torácica.
Ela somente será realizada após a confirmação da
aprovação do candidato nas provas da primeira fase.
Ela deverá ser efetivada no prazo máximo de 6 (seis)
meses após ser o candidato oficialmente comunicado
que foi aprovado na primeira fase pela secretaria da
SBCT, podendo ser realizada pelo postulante em
seu serviço, diante de pelo menos um membro da
comissão julgadora ou um membro titular da SBCT
por ela designado e que não trabalhe no mesmo
serviço do candidato. A operação deverá ser de grande
porte, devendo o caso completo ser apresentado
pelo candidato ao examinador antes da realização
da operação. Após 30 (trinta) dias do ato operatório,
a descrição do procedimento e a evolução pósoperatória do paciente deverão ser encaminhados ao
examinador ou à secretaria da SBCT. Os candidatos
aprovados ou reprovados no exame não receberão
nota nem classificação.

ATIVIDADES PONTOS
Congresso Nacional da Especialidade 20
Congresso da Especialidade no Exterior 5
Congresso/Jornada Regional Estadual da Especialidade
15
Congresso Relacionado à Especialidade com apoio da
Sociedade Nacional da Especialidade 10
Outras Jornadas, Cursos e Simpósios 0,5 ponto/hora
(mínimo 2hs/máx. 10hs.)
Programa de Educação à Distância (incluindo Internet)
por Ciclo 0,5 ponto/hora (mínimo 1h/máx. 10hs.)
ATIVIDADES PONTOS
Artigo Publicado em Revista Médica 5
Capítulo em Livro Nacional ou Internacional 5
Edição Completa de Livro Nacional ou Internacional 10
Conferência em Evento Nacional apoiado pela
Sociedade de Especialidade 5
Conferência em Evento Internacional 5
Conferência em Evento Regional ou Estadual 2
Apresentação de Tema Livre ou Pôster em Congresso
ou Jornada da Especialidade 2 (máx. 10)
ATIVIDADES PONTOS
Participação em Banca Examinadora (Mestrado,
Doutorado, Livre Docência, Concurso, etc.) 5
Mestrado na Especialidade 15
Doutorado ou Livre Docência na Especialidade 20
Coordenação de Programa de Residência Médica 5
por ano (máximo de 5 anos)
ANEXO II
A pontuação do CV obedecerá a seguinte orientação:
Residência Médica em Cirurgia Torácica 2,0
Estágio em Cirurgia Torácica por no mínimo 2 anos 1,0
Mestrado em Ciências Médicas 1,5
Doutorado ou Livre-Docência em Ciências Médicas 2,0
Curso de Especialização de 360 horas 0,2
Curso de Especialização em Cirurgia Torácica de 720
horas 0,4
Curso de Especialização em Cirurgia Torácica de 1.400
horas ou mais 0,6.

Programa e bibliografia disponíveis no site:
www.sbct.org.br

ANEXO I – AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE:
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA (SBPT)
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA
TORÁCICA(SBCT)
EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA A OBTENÇÃO DO
CERTIFICADO : “ÁREA DE ATUAÇÃO”
EM ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
Data da Prova : 27 de novembro de 2012.
Local da Prova : Minascentro
Belo Horizonte/MG
Horário: 8h às 12h.
Inscrições: Até 27 de outubro de
impreterivelmente.

2012,

Para se inscrever no exame de suficiência para a
obtenção do Certificado de área de atuação em
Endoscopia Respiratória, os candidatos devem
satisfazer aos seguintes pré-requisitos:
1. Ter registro definitivo no Conselho Regional de
Medicina do seu estado e estar em dia com suas
obrigações;
2. Ter Título de Especialista em Pneumologia, Cirurgia
Torácica, Endoscopia Peroral conferido pela AMB
ou exercício profissional mínimo de 6 anos em
endoscopia respiratória e comprovação de pelo
menos 100 créditos nos últimos 5 anos (tabela em
anexo): encaminhar declaração do serviço médico
que confirme o exercício profissional na área e anexar
cópia simples dos certificados dos cursos.
SISTEMA DE PONTUAÇÃO
(Somente para os inscritos por exercício profissional)

Mestrado em Pneumologia
Congresso da SBPT
Congresso da Sociedade Regional
Congresso de Pneumologia no
exterior
Jornadas ou Cursos ou PEC da
SBPT
Jornadas ou Cursos da Sociedade
Regional*
Publicação de artigo em revista
médica#

10
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2

10

1

10

1

5

0,5

5

# Temas relacionados à endoscopia respiratória
* Eventos reconhecidos CNA

3. Preencher ainda um dos itens abaixo

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

Discriminação
Residência ou Especialização em
Pneumologia
Doutorado em Pneumologia

Publicação de capítulo de livro#
Apresentação de trabalho em
Congresso#
Curso de Educação à Distância#
Participação em sessões e
simpósios *

Pontuação Máximo
60

60

20

20

10
20
15

10
60
45

5

10

10

30

5

15

2

10

3.1 Certificados de conclusão do programa de
Residência Médica em Endoscopia Respiratória em
programa reconhecido pela CNRM/MEC; ou
3.2 Estágio com carta de apresentação assinada por
profissional com Certificado de Atuação na Área de
Endoscopia Respiratória ou Título de Especialista em
Endoscopia Peroral, comprovando:
a) Treinamento em Endoscopia Respiratória por
pelo menos 12 meses, com carga horária mínima
de 2880 horas.
b) Realização de pelo menos 100 exames
supervisionados;
c) Habilidade na indicação, na realização dos
exames e no atendimento das complicações
decorrentes deles.
4. Curriculum vitae com cópias simples dos
documentos que comprovam os itens.
Para efetivação da inscrição:
• O candidato deverá pagar o valor da inscrição
conforme segue:
Sócios quite SBPT, SBCT, AMB:
R$ 500,00
Não sócios:			
R$ 710,00
(O depósito deverá ser realizado no Banco Bradesco,
Agência:0241-0 – C/C:99.005-1
Favorecido à Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia)
5. Anexar as respectivas cópias da comprovação
dos pré-requisitos, carta do candidato solicitando a
inscrição no concurso e cópia do pagamento da taxa
de inscrição e enviar para SBPT: Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia: SCS – Setor Comercial
Sul, QD. 01, Bl. K, salas 203 e 204, Ed. Denasa – BrasíliaDF – 70398-900.
Observações:
• A documentação apresentada não será devolvida
aos candidatos.
• Não haverá devolução do valor pago pela inscrição
• Não serão aceitas inscrições condicionais nem
extemporâneas.
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Da Comissão Julgadora do Certificado:
“Área de Atuação” em Endoscopia Respiratória.
• A Comissão Julgadora do Certificado: “Área
de Atuação” em Endoscopia Respiratória, será
constituída pelos seguintes Membros :
• Dr. Sérgio do Amaral Dergint (RS)
• Dr. Marcelo Gervilla Gregório-(SP);
• Dr. Guilherme Montal (BA)
• Dra. Márcia Jacomelli (SP)
• Dr. Miguel Lia Tedde (SP)
• Dr. Hélio Minamoto (SP),
• As decisões da Comissão Julgadora são de caráter
definitivo.
Do Exame de suficiência
O exame de suficiência para a obtenção do Certificado
: “Área de Atuação” em Endoscopia Respiratória
constará de duas fases:
• A 1ª fase: constará de prova objetiva e análise do
currículo.
• A 2ª fase: constará de prova prática a ser realizada
somente pelos candidatos aprovados na 1ª fase.
As duas fases do concurso serão eliminatórias.
A prova objetiva constará de 50 (cinquenta)
questões de múltipla escolha, com somente uma
resposta correta, com duração máxima de 4 (quatro)
horas. A nota da prova, variando de zero a 10 (dez),
corresponderá ao percentual de acertos. O gabarito da
prova será divulgado no site www.sbpt.org.br e www.
sbct.org.br em até 24 horas após o término da mesma.
O programa da prova e a bibliografia são partes
integrantes do presente edital.
A análise curricular será baseada em aspectos
formativos após a graduação, conforme tabela
constante do presente edital, e resultará no acréscimo
de até dois (2,0) pontos a nota da prova objetiva.
A prova prática constará da realização de uma
broncoscopia. As datas, os locais e os examinadores
responsáveis pela realização da prova prática serão
definidos e indicados, pela Comissão Julgadora
do Certificado Área de Atuação em Endoscopia
Respiratória, após a divulgação dos resultados da
primeira fase.
Nota de Aprovação a nota final igual ou superior
a 7 (sete), em cada uma das fases, dará ao candidato
aprovação no exame de suficiência, sem indicação de
classificação.

BOLETIM SBPT

Divulgação do resultado
os candidatos serão
informados do resultado do exame de suficiência por
meio de ofício da SBPT ou da SBCT em até 30 (trinta)
dias após a realização do mesmo.
Análise do Currículo
(PONTUAÇÃO CURRICULAR NÂO É CUMULATIVA)
Tipo de formação

Pontuação
máxima

Doutorado em Pneumologia
ou Cirurgia torácica
Mestrado em Pneumologia
ou Cirurgia Torácica
Residência Médica em
Endoscopia Respiratória
reconhecida pela CNRM
Treinamento em Endoscopia
Respiratória com duração
mínima de 1 ano e Carga
horária
mínima de 2880 horas
Sistema de Pontuação: >200
150-200
100-150

2,0
1,8
1,6
1,4

1,4
1,2
1,0

DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A PROVA
1) Durante a realização da prova, não será permitido
aos candidatos:
a) ausentar-se da sala de prova sem autorização;
b) comunicar-se com outro candidato verbalmente,
por escrito ou por qualquer outra forma;
c) utilizar equipamento eletrônico de comunicação;
d) consultar livros, impressos ou similares.
2) Os candidatos deverão transcrever as respostas das
questões da prova objetiva para a folha de respostas
de leitura óptica, único documento válido para a
correção. O preenchimento da folha de respostas
será de inteira responsabilidade dos candidatos.
3) Concluída a prova, os candidatos deverão entregar
ao fiscal da sala a folha de respostas e o caderno de
questões. O último candidato de cada sala deverá
acompanhar a entrega e o lacre do material de prova
à Comissão do Exame de suficiência.
Programa e bibliografia disponíveis no site:
www.sbpt.org.br
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E
TISIOLOGIA – SBPT
EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA O CERTIFICADO
DE TÉCNICO EM ESPIROMETRIA 2012
DATA DA PROVA: 19/10/2012
HORÁRIO: 8h - 12h: (prova escrita)
LOCAIS: 8 CIDADES (o link abaixo mostrará as
cidades e endereços da realização da prova)
(http://www.sbpt.org.br/downloads/temp/8_Centros_
de_referencias.doc )
INSCRIÇÕES ATÉ: 19/09/2012
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

INSCRIÇÃO

E

Para inscreverem-se no concurso para obtenção do
Certificado em Técnico em Espirometria os candidatos
deverão satisfazer aos seguintes pré-requisitos:
1. Ter o 2º grau completo (enviar comprovante);
2. Ter no mínimo 06 (seis) meses de experiência
como auxiliar em exames de espirometria
(Enviar declaração assinada pelo médico,
comprovando a experiência do candidato);
3. Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00;
4. Relacionar em qual cidade (vide abaixo) deseja
realizar a prova
DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Para a efetivação da inscrição, os candidatos deverão:
5. Enviar a documentação conforme os pré-requisitos dos
itens 1 e 2. (VIA SEDEX ou REGISTRADA) para o endereço:
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Setor Comercial Sul Quadra 01 Bloco K Salas 203 e 204
Edifício Denasa – Brasília - DF – CEP: 70398-900.
6. Enviar e.mail para helpsbpt@sbpt.org.br ou ligar
para 0800616218 para saber se a documentação está
correta.
7. Após análise e APROVAÇÃO da documentação, o
candidato SERÁ COMUNICADO E deverá Preencher
Ficha De Inscrição e pagar O Valor de R$ 100,00
pelo Boleto Bancário e escolher a cidade onde deseja
fazer a prova.
(o link abaixo, mostrará o boleto, a ficha de incrição
e a opção de escolha onde o candidato fará a prova)
(http://www.sbpt.org.br/?op=paginas&tipo=pagina
&secao=23&pagina=493 )
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OBSERVAÇÕES:
• A documentação apresentada não será devolvida
aos candidatos.
• Não haverá devolução do valor pago.
• Confirmação de inscrição: Os candidatos receberão
a confirmação da sua inscrição via e-mail até 15 dias
antes da realização do exame.
• Recurso – O Candidato terá até uma semana, após
a realização do exame, para apresentação de recurso
à comissão de Ensino/Departamento de Função
Pulmonar da SBPT.
DO EXAME DE SUFICIÊNCIA
• O exame de suficiência para o Certificado de Técnico
de Espirometria constará de 30 questões de múltipla
escolha, com uma única alternativa correta, a serem
respondidas em até 4h.
• O gabarito da prova será divulgado no site
www.sbpt.org.br até 24 horas após o término da
mesma.
• A bibliografia é o capítulo de espirometria das
Diretrizes de Função Pulmonar da SBPT de 2002.
(o link mostrará a bibliografia) (http://www.sbpt.
org.br/downloads/temp/bibliografia.pdf )
CENTROS DE REFERÊNCIA
LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS PROVAS
TÉCNICO DE ESPIROMETRIA 2012
01 - Hospital Universitário de Brasília
Fone: (61)3448-5280
02 - Hospital das Clínicas de Curitiba
Fone: (41) 3360-7941
03 - Hospital do Servidor Público Estadual
Fone: (11)5574-6603 (pela manhã) (11)5088-8634
04 - Hospital Universitário Gafree Guinle
Fone: (21) 2264-5015 / 2264-5036
05 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerais
Fone: (31) 3248-9542
06 - Hospital das Clínicas da UFG
Fone: (62) 3269-8294 / (62) 3269-8385 (tele/fax)
07 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fone: (51) 3359-8198 / 33598241
08 - Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto
Studart Gomes
Fone: (85)3087-6261
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Alguns pacientes com asma

e DPOC não sabem como
1
a vida pode ser melhor.

Faça mais hoje
Seus pacientes podem
se beneficiar com uma
ação anti-inflamatória
e broncodilatadora
por 12 horas,
que é uma opção
terapêutica
segura, inclusive
para crianças de 4
a 11 anos.2

Componentes
Parcerias
confiáveis2

O Doutor pode oferecer
aos seus pacientes uma
dose consistente num
dispositivo fácil de
usar, com opção de
spray com contador
de doses.2,4

Dispositivo2
fácil de usar

A dosag
e

m
certa p
ara cad
pacient 2 a
e

Dados

es
o padrõ5
definind
to
n
e
m
de trata

A escolha de dosagem
possibilita dar passos acima
ou abaixo no tratamento
da asma, se necessário.
No tratamento da DPOC,
tem a força que o Doutor
precisa para cada
paciente.2,3

Um corpo extenso
de evidências no qual
o Doutor pode
basear-se. Eficácia
que definiu o padrão
no tratamento
da asma e da DPOC.3

Reduz a mortalidade e a progressão da DPOC, mesmo em pacientes moderados.6,7
Seretide® é a terapia combinada que provou alcançar e manter o controle
da asma a longo prazo.3
Ajude-os a sentir como a vida pode ser melhor.5,8

O uso de Seretide® é contraindicado em pacientes
com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente
da fórmula. Aconselha-se cautela ao coadministrar inibidores
potentes do CYP3A4 (p. ex., cetoconazol).
Material de distribuição exclusiva para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Recomenda-se
a leitura da bula e da monografia do produto, antes da prescrição de qualquer medicamento. Mais informações à disposição,
sob solicitação do Serviço de Informação Médica (0800 701 2233 ou http://www.sim-gsk.com.br). Minibula do medicamento
na próxima página desta edição.

REPENSE BR/SFC/0080/11 – FEV/12

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO MÉDICA
0800 701 2233 www.sim-gsk.com.br
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Referências bibliográficas: 1. NATHAN, RA. et al. Development of the asthma control test: a survey for assessing asthma
control. J Allergy Clin Immunol, 113(1): 59- 65, 2004. 2. SERETIDE® Diskus (xinafoato de salmeterol/propionato de fluticasona).
Bula do produto. 3. GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA. Global strategy for asthma management and prevention. 2009. Disponível
em: <www.ginasthma.com/download.asp?intId=411>. Acesso em: 6 jan. 2012. 4. SERETIDE® Spray (xinafoato de salmeterol/
propionato de fluticasona). Bula do produto. 5. CALVERLEY, PMA. et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic
obstructive pulmonary disease. N Engl J Med, 356(8): 775-89, 2007. 6. CELLI, BR. et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline
of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med, 178:332-8, 2008.
7. JENKINS, CR. et al. Efficacy of salmeterol/fluticasone propionate by GOLD stage of chronic obstructive pulmonary disease: analysis from the
randomised, placebo-controlled TORCH study. Respir Res, 10(1): 59-68, 2009. 8. WOODCOCK, AA. et al. Improvement in asthma endpoints
when aiming for total control: salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone. Prim Care Respir J, 16(3): 155-61, 2007.

Apresentações: Seretide® é apresentado em dois inaladores distintos: Seretide® Diskus e Seretide® Spray, ambos para inalação oral
apenas. Seretide® Diskus é apresentado na forma de pó, acondicionado em um dispositivo plástico em forma de disco, contendo um strip com
60 doses. O Diskus é lacrado em um invólucro laminado metálico que deve ser aberto apenas quando o medicamento for usado pela primeira
vez. Possui as seguintes apresentações: 50/100 mcg; 50/250 mcg; 50/500 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® Diskus
50/100 xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 100 mcg. Seretide® Diskus 50/250
xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg. Seretide® Diskus 50/500 xinafoato
de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 500 mcg. Excipiente: lactose qsp 1 dose. Seretide®
Spray é um aerossol para inalação, consistindo de uma suspensão de salmeterol e propionato de fluticasona no propelente HFA134A (sem
CFC). A suspensão está contida em um recipiente de liga de alumínio lacrado com uma válvula medidora, contendo 120 doses. Possui as
seguintes apresentações: 25/50 mcg; 25/125 mcg; 25/250 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® Spray 25/50 xinafoato de
salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 50 mcg; propelente HFA134A qsp 75 mg. Seretide® Spray
25/125 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 125 mcg; propelente HFA 134A qsp
75 mg. Seretide® Spray 25/250 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg;
propelente HFA 134A qsp 75 mg. Indicações: Seretide® está indicado no tratamento das doenças obstrutivas reversíveis do trato respiratório,
incluindo asma, em adultos e crianças, e no tratamento de manutenção da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), incluindo bronquite
crônica e enfisema pulmonar, e foi demonstrado que reduz a mortalidade resultante de todas as causas. Doses recomendadas: Seretide®
deve ser utilizado regularmente, mesmo quando os pacientes estejam assintomáticos. Pacientes devem ser reavaliados regularmente a fim de
manter a concentração de Seretide® na faixa ótima. Adultos e adolescentes acima de 12 anos: Seretide® Diskus: uma inalação de
50/100, 50/250 ou 50/500 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) na dose 50 mcg/500 mcg, duas vezes ao dia, foi demonstrado que o Seretide® reduz a mortalidade por todas as causas.
Seretide® Spray: duas inalações de 25/50, 25/125 ou 25/250 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Crianças
acima de 4 anos: Seretide® Diskus: uma inalação de 50/100 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Seretide®
Spray: duas inalações de 25/50 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Contraindicações: o uso de Seretide®
é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. Precauções: Seretide® não deve ser
usado no alívio dos sintomas agudos. Nessa circunstância, deve ser utilizado um broncodilatador de ação rápida (salbutamol, por exemplo).
O paciente deve ser avisado para manter sua medicação de alívio sempre disponível. Quando a dose usual de Seretide® torna-se
ineficaz no controle das doenças obstrutivas reversíveis das vias respiratórias, o paciente deve ser reavaliado pelo médico
e, caso seja necessário, a administração sistêmica de corticosteroides e/ou antibióticos, em casos de infecção, deve ser efetuada.
A deterioração súbita e progressiva do controle da asma é potencialmente perigosa e deve ser avaliada a necessidade de aumento da
dose de corticosteroide. O tratamento com Seretide® não deve ser suspenso abruptamente. Como com toda e qualquer medicação que
contenha corticosteroides, Seretide® deve ser administrado com cautela a pacientes portadores de tuberculose pulmonar ativa ou quiescente.
Broncodilatadores adrenérgicos devem ser prescritos com cautela a pacientes portadores de tireotoxicose. Verificou-se um aumento da notificação
de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC que receberam salmeterol/propionato de fluticasona. Efeitos cardiovasculares, como
aumento da pressão sanguínea sistólica e frequência cardíaca, podem ocasionalmente ser observados. Pode ocorrer uma diminuição passageira
do potássio sérico. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com quaisquer corticosteroides inalatórios, especialmente quando altas doses são prescritas
por longos períodos. No entanto, esses efeitos são menos prováveis de ocorrer do que com o uso de corticosteroides orais. Alguns efeitos
sistêmicos prováveis incluem supressão adrenal, retardo no crescimento de crianças e de adolescentes, diminuição na densidade óssea, catarata
e glaucoma. Pacientes sob transferência de terapia com esteroides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e de monitorização
regular da função adrenocortical. A suspensão da terapia sistêmica deve ser gradual e pacientes podem necessitar de terapia complementar com
corticosteroides em caso de crise. Houve relatos raros de aumento nos níveis de glicose sanguínea. Foi demonstrado um aumento significativo
das mortes relacionadas à asma em pacientes que receberam xinafoato de salmeterol (estudo SMART). Interações medicamentosas: sob
circunstâncias normais, baixas concentrações plasmáticas do propionato de fluticasona são alcançadas após inalação. Portanto, é improvável a
ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. O uso concomitante com ritonavir deve ser evitado. Aconselha-se cautela
ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex., cetoconazol), pois pode aumentar a exposição sistêmica à fluticasona. Da mesma forma,
pode haver aumento significativo da concentração plasmática de salmeterol. Isso pode levar a um prolongamento do intervalo QTc. A segurança
do uso de salmeterol e de propionato de fluticasona durante a gravidez não foi estabelecida. Reações adversas: candidíase de boca e garganta,
pneumonia em pacientes com DPOC, cefaleia, irritação na garganta, rouquidão, reações cutâneas de hipersensibilidade, angioedema, sintomas
respiratórios e reações anafiláticas, síndrome de Cushing, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, mudanças comportamentais. Arritmias
cardíacas, como fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extrassístoles, podem ocorrer, normalmente em pacientes suscetíveis. Como em
outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, com aumento na dificuldade de respirar, após a dose. Esse quadro deve
ser imediatamente revertido com o uso de um broncodilatador de ação rápida e o uso de Seretide® deve ser interrompido. Superdosagem:
não existem relatos de superdosagem com o uso de Seretide®. Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, enxaqueca
e taquicardia. A inalação de propionato de fluticasona em doses muito acima daquelas recomendadas pode levar à supressão temporária da
função
VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDS 26 IPI12_v1
e GDS24_IPI12_v3.
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ACONTECEU

Dia Mundial sem Tabaco
A Sociedade Goiana de Pneumologia e
Tisiologia realizou no dia 3 de junho de
2012, para comemorar o Dia Mundial sem
Tabaco (31 de maio), um grande passeio
ciclístico com a presença de cerca de 400
pessoas. Foi um grande sucesso. No final
foram sorteados alguns brindes.

Aconteceu em Cuiabá no dia 31 de maio,
em comemoração ao Dia Mundial sem
tabaco, o Passeio Ciclístico Mato Grosso
Sem Tabaco, evento coordenado com
sucesso pela Dra. Keyla Maia, presidente
da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia de Mato Grosso.

Arte: Hilton Azevedo/Secretaria de Saúde de Olinda

Nota de falecimento

Sr. Manoel (à direita de camisa branca)

BOLETIM SBPT

No início de maio de 2012 faleceu o senhor Manoel de Souza
Machado Júnior, presidente da Associação Brasileira de Portadores
de DPOC e um assíduo expositor e frequentador dos principais
eventos realizados pela SBPT. Por muito tempo foi militante dessa
associação e trabalhou fortemente pela assistência a pacientes com
DPOC no Brasil.
JUNHO / 2012
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pneumocócica
PREVALÊNCIA
A doença pneumocócica é a causa número 1 de mortes
evitáveis por vacinação, a maioria devida à pneumonia.1
O S. pneumoniae é o agente da pneumonia adquirida na
comunidade em cerca de 50% dos casos em adultos2

DESAFIO
A doença causada pelo S. pneumoniae é a maior causa de
doença e morte em crianças e adultos no mundo.3

SEVERIDADE
O Streptococcus pneumoniae é o agente mais encontrado
em pneumonia, inclusive em casos que necessitam de
internação em unidade de terapia intensiva2

RISCOS
O risco de pneumonia pneumocócica aumenta com a idade4,
possivelmente devido ao declínio do sistema imunológico5, bem
como ao aumento das comorbidades relacionadas com a idade.6,7

IMPACTO SOCIAL
No ano de 2007, ocorreram 735.298 internações por
pneumonia no Brasil, conforme o Sistema de Informações
Hospitalares do Sistema Único de Saúde, correspondendo à
primeira causa de internação por doença pelo CID-10 8
493517 PRD1139 - Material produzido em Julho/11
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Verbo Divino, 1.400
Chácara Santo Antonio
CEP: 04719-002 - São Paulo - SP
www.wyeth.com.br
Referências Bibliográficas: 1. CDC. Vaccine Preventable Deaths and the Global Immunization Vision and Strategy, 2006--2015. MMWR 2006; 55(18):511-515. 2. Corrêa RA, Lundgren FLC, Pereira-Silva JL, et al. Diretrizes brasileiras
para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes – 2009. J Bras Pneumol. 2009;35(6):574-601. 3. WHO. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine WHO position paper. WER 83(42):373-84. 4. Jokinen
C, Heiskanen L, Juvonen H et al. Incidence of community-acquired pneumonia in the population of four municipalities in eastern Finland. Am J Epidemiol 1993;137:977-88 . 5. Schenkein JG, Park S, Nahm MH Pneumococcal vaccination
in older adults induces antibodies with low opsonic capacity and reduced antibody potency Vaccine 26 (2008) 5521–5526. 6. Musher DM, Rueda AM, KakaAS , Mapara SMThe Association between Pneumococcal Pneumonia and Acute
Cardiac Events. Clinical Infectious Diseases 2007; 45:158–65. 7. Jasti H, Mortensen EM, Obrosky DS. Causes and Risk Factors for Rehospitalization of Patients Hospitalized with Community-Acquired Pneumonia. Clinical Infectious
Diseases 2008; 46:550–6. 8. Ministério da Saúde. Datasus. Tecnologia da Informação ao serviço do SUS. Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação - Brasil. Internações por pneumonia, 2007. Disponível em http://tabnet.
datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/miuf.def. Acesso 22/09/2010.
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NOTÍCIAS

Pós-Doutorado em Pneumologia
A FAPESP oferece uma oportunidade de Bolsa de PósDoutorado com duração de 24 meses para o projeto
“Avaliação da musculatura ventilatória ins e expiratória
nas doenças expiratórias”.
O candidato deve ter: doutoramento concluído há menos
de sete anos; experiência com medidas de mecânica
ventilatória e fisiologia respiratória; experiência com
avaliações das respostas fisiológicas pulmonares ao
esforço; experiência de pelo menos um ano em um centro
internacional. O candidato interessado e que preencha os
requisitos em questão deverá enviar currículo atualizado
para o professor Carlos Carvalho (crrcarvalho@uol.com.
br), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, até
o dia 30 de junho de 2012.
Maiores informações, favor acessar o link:
http://www.fapesp.br/oportunidades/302

Nova diretoria estadual do Paraná
Tomou posse no dia 12 de junho a nova Diretoria Executiva da Sociedade Paranaense de Tisiologia e Doenças
Torácicas, biênio 2012/2014, composta pelos seguintes
membros:

Novidades da pneumologia em MG
No dia 26 de abril, a Sociedade Mineira de Pneumologia
e Cirurgia Torácica (SMPCT) comemorou o Dia do
Pneumologista em Minas Gerais. O Projeto de Lei
para formalizar esse dia encontra-se em andamento
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a data
será celebrada anualmente. Além de homenagear os
especialistas, será uma oportunidade de promover
ações educativas e de conscientização à população,
com esclarecimentos sobre asma, DPOC, pneumonia,
apneia do sono, tuberculose entre outras doenças.
Esse dia foi escolhido, pois na noite de 26 de Abril de
1939 foi assinada a ata que deu origem a Sociedade
Mineira de Tuberculose, embrião da atual Sociedade
Mineira de Pneumologia e Cirúrgia Torácica. Na ocasião,
o professor José de Baeta Viana, um grande batalhador
contra a Tuberculose da capital mineira, convocou
vários colegas que tratavam tuberculose para fundar
uma entidade a fim de auxiliar no desempenho de
suas obrigações e desenvolver atividades científicas.
Hoje, para comemorar todo esse sucesso, a entidade
lança seu site, o qual pode ser acessado no seguinte
endereço: www.smpct.org.br
Maurício Meireles Góes
Presidente SMPCT Biênio 2011/13

Presidente: CARLOS EDUARDO DO VALLE RIBEIRO
Secretario Geral: MARIANE GONÇALVES MARTYNYCHEN
CANAN
Secretario Adjunto: ORJANA ARAÚJO DE FREITAS
Tesoureiro: PAULO CÉSAR BUFFARA BOSCARDIM
Diretor Científico e Cultural: LÊDA MARIA RABELO
Diretor de Divulgação: GLAUCIA MARIA BARBIERI
Diretor de Defesa Profissional: DÉBORA GAPSKI MOREIRA

xolAir® - omalizumabe, Formas farmacêuticas e apresentações: pó para solução injetável – via subcutânea. cada frasco-ampola de xolAir® contém 150 mg de omalizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado farbricado a partir de uma linha
celular de mamíferos. xolAir® reconstituído contém 125 mg/ml de omalizumabe (150 mg em 1,2 ml). indicações: xolAir® é uma imunoterapia inespecífica anti-igE indicada para adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade) com asma alérgica
persistente moderada a grave, cujos sintomas são inadequadamente controlados com corticosteróides inalatórios. Posologia: uma a 3 injeções de75-375 mg s.c. a cada duas ou quatro semanas de acordo com o peso corpóreo e nível sérico basal de
igE. contraindicações: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto. interação medicamentosa: Enzimas do citocromo P450, bombas de efluxo e mecanismos de ligação protéica não estão envolvidos no clearance
de omalizumabe; embora exista um pequeno potencial de interações droga-droga. nenhum estudo de interação com droga formal ou vacina foi desempenhado com xolair®. não há razão farmacológica para se esperar que medicações comumente
prescritas usadas no tratamento da asma irão interagir com omalizumabe. Precauções/advertências: não é indicado para o tratamento de exacerbações da asma aguda, broncoespasmo agudo ou status asmaticus; não se deve interromper o uso de
corticosteróides de forma abrupta. deve-se ter precaução no uso em pacientes com insuficiência renal ou hepática, pacientes com doenças autoimunes e condições mediadas por imuno-complexos. pacientes com alto risco de infecções parasitárias.
Pacientes com diabetes mellitus, síndrome de malabsorção a glicose-galactose, intolerância a frutose ou deficiência sacaroseisomaltose devem ser advertidos de que uma dose de xolAir® de 150 mg contém 108 mg de sacarose. Podem ocorrer reações
alérgicas local ou sistêmica, incluindo anafilaxia. Precaução na gravidez e lactação. reações adversas: as reações adversas
graves/raras incluem: angioedema, reações anafiláticas e outras condições alérgicas, broncoespasmo. Efeitos adversos graves
adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: angeíte granulomatosa alérgica, trombocitopenia idiopática grave. As reações adversas mais comuns são: dor no local da injeção, edema, eritema, prurido e cefaléia. os efeitos adversos
incomuns são: tontura, sonolência, parestesia, síncope, hipotensão postural, avermelhamento, faringite, tosse, náusea, diarreia,
sinais e sintomas de dispepsia, urticária, rash, fotosensibilidade, aumento de peso, fadiga, braços inchados, sintomas de gripe. os
efeitos adversos raros são: infecções parasitárias, laringoedema. outros efeitos adversos adicionais relatados durante as observações pós-comercialização são: alopecia, artralgia, mialgia e inchaço das articulações. Antes de prescrever consulte a bula completa do produto. “Atenção diabéticos: contém açúcar.” reg. ms. 1.0068.0983. vEndA sob PrEscriçÃo mÉdicA. uso rEstrito A HosPitAis. informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao departamento médico da novartis.
referência bibliográfica: 1. Humbert m, beasley r, Ayres J et al. benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe
persistent asthma who are inadequately controled despite best available therapy (GinA 2002 step 4 treatment): innovAtE. Allergy
2005, 60: 309-16. AnúnCIo destInAdo exClusIvAmente à ClAsse médICA.
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AcEssE: www.PortAl.novArtis.com.br/xolAir

mAtEriAl Produzido Em mArço/2011.

Contraindicação: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto.
Interação medicamentosa: Enzimas do citocromo P450, bombas de efluxo e mecanismos de ligação protéica não estão envolvidos no clearance de omalizumabe.
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CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoa to de mometasona ou à
lactose. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: a coadministração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da
enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante.
OXIMAX® (furoato de mometasona). INDICAÇÕES: indicado para o controle e na profilaxia da asma de qualquer intensidade, inclusive no tratamento dos pacientes asmáticos dependentes de corticosteróides
inalatórios ou sistêmicos, e de pacientes asmáticos não-dependentes de corticosteróides, porém inadequadamente controlados com outros esquemas de tratamento. CONTRAINDICAÇÕES: contra-indicado em
pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Durante os estudos clínicos, ocorreu o desenvolvimento de infecções localizadas de boca e
faringe com Candida albicans. Poderá haver o desencadeamento de um episódio de broncoespasmo com aumento imediato de sibilos após a dose. É necessário cuidado especial com pacientes em processo de
transição de corticosteróides sistemicamente ativos para OXIMAX. OXIMAX não é um broncodilatador e não é indicado para o alívio rápido do broncoespasmo ou de outros episódios agudos de asma. Durante esses
episódios, os pacientes poderão precisar de terapia com corticosteróides orais. OXIMAX não deve ser utilizado durante a gravidez, nem por mães que estejam amamentando, a menos que o benefício justifique o risco
potencial à mãe, ao feto ou ao bebê. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A co-administração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato
de mometasona durante administração concomitante. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas mais comuns são cefaléia, rinite alérgica, faringite, infecção do trato respiratório superior, sinusite, candidíase oral,
dismenorréia, dor músculo esquelética, dor lombar e dispepsia. POSOLOGIA: OXIMAX destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos. A dose inicial recomendada na terapia com OXIMAX para a
maioria dos pacientes, independentemente de terem sido anteriormente tratados apenas com broncodilatadores ou corticosteróides inalatórios, é de 400 µg uma vez por dia, aplicados com o dispositivo. Alguns
pacientes podem ser mais adequadamente controlados com 400 µg administrados em duas doses diárias (200 µg duas vezes por dia). A redução da dose para 200 µg uma vez por dia pode ser uma alternativa para
a manutenção eficiente em alguns pacientes. MS 1.0093.0211. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Mais informações à disposição da
classe médica no departamento científico da Mantecorp. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-OXI5). REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bula do produto 2. Nayak AS, et al. Once-daily mometasone furoate
dry powder inhaler in the treatment of patients with persistent asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2000;84(4):417-24. 3. D’Urzo A. Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma Expert
Opin Pharmacother. 2007;8(16):2871-84. 4. Sharpe M, Jarvis B. Inhaled mometasone furoate: a review of its use in adults and adolescents with persistent asthma. Drugs. 2001;61(9):1325-50. 5. Price D, et al.
Improved adherence with once-daily versus twice-daily dosing of mometasone furoate administered via a dry powder inhaler: a randomized open-label study. BMC Pulm Med. 2010;10:1. 6. Navaratnam P, et al. The
impact of adherence and disease control on resource use and charges in patients with mild asthma managed on inhaled corticosteroid agents. Patient Prefer Adherence. 2010;4:197-205. Março/2012
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DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL

Tabela SUS de procedimentos clínicos e
diagnósticos em Pneumologia.
Sob a orientação e consultoria da Dra Lidia Silveira
do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e com a
participação dos Drs.: Adalberto Sperb Rubin, Diretor
de defesa profissional do ano de 2011, Clarice G.
de Freitas, Diretora de defesa profissional 2012,
Roberto Rodrigues, Presidente do Departamento
de Função pulmonar, Marcelo Gervilla Gregório
pelo Departamento de Endoscopia Respiratória,
Flavio Mendonça, Diretor de Defesa Profissional
de Minas Gerais e Mario Sergio Nunes, Diretor de
Defesa Profissional Distrito Federal, foi elaborado
um documento que é uma linha de cuidados ao
portador de Doença respiratória no Sistema Único de
Saúde. Houve participação também do Dr. Paulo de
Tarso Roth Dalcin, pela Comissão de Fibrose Cística e
Dr. Sergio Saldanha Menna Barreto, pela Comissão de
Circulação.
No dia 23/04/12 o Dr. Roberto Stirbulov, Presidente
da SBPT e a Dra Clarice G de Freitas reuniram-se com
o Dr. José Eduardo Fogolin, Coordenador geral de
alta complexidade do Ministério da Saúde, quando
foi entregue o documento: Proposta de Revisão da
Tabela da Área de Atenção aos Portadores de Doenças
Respiratórias no Ministério da Saúde na Secretaria
de Atenção a Saúde. A reunião foi proveitosa e o
documento recebeu um código CIPAR devendo
ser posteriormente avaliado por uma Comissão do
Ministério da Saúde. Estamos acompanhando este
processo ativamente na esperança de avançar, já que
o que vem sendo feito está inadequado e de difícil
aplicação na rotina dos nossos Hospitais Públicos.
Tabela CBHPM da AMB
Em reunião no dia 12/4/12 na Associação Médica
Brasileira, onde foi composto um Conselho de Defesa
Profissional, a SBPT foi representada pelos drs. Marcelo
Gregório e Roberto Rodrigues que mencionaram a
nossa intenção de questionar, em nível público, a lei
de regulamentação dos procedimentos médicos e da
importância de atualização da CBHPM.
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Em relação a CBHPM, a ANS não contemplou de
maneira satisfatória as solicitações da AMB para
reajustes anuais. A única esperança é a mobilização
das comissões regionais de honorários médicos
informando aos médicos que a perda de poder
aquisitivo irá continuar. Dr. Jurandir Coan Turazzi,
Diretor de Defesa Profissional da AMB, informou que
devido a dificuldade disto ocorrer, é projetado em
seis meses novo encontro com a ANS mostrando
a ineficácia da proposta atual de reajuste feita por
aquela instituição. Ele solicitou que as sociedades
peçam maior empenho das comissões regionais de
honorários médicos e defesa profissional.
Fórum de defesa profissional
Na reunião do conselho da AMB, em 31/05/2012 que
contou com a presença do dr. Roberto Rodrigues,
representante da SBPT, foi criado o Fórum de Defesa
Profissional da AMB, que solicitou aos Diretores de
Defesa Profissional das Sociedades, e, se possível
também, os presidentes ou o subdiretor de defesa
profissional regional que façam o registro no Fórum,
no site da Diretoria de Defesa Profissional da AMB.
Representando a SBPT foram inscritos neste fórum
a Dra. Clarice Guimarães Freitas – diretora de defesa
profissional 2012 e Dr. Mário Sérgio Nunes – diretor
de defesa profissional 2013-2014. Assim, a SBPT
estará entre as 56 sociedades participantes do fórum.
Suspensão do Fórum de Defesa Profissional da SBPT
Por decisão de diretoria, em reunião no dia 02/06/2012,
foi suspenso o Fórum de Defesa profissional da SBPT.
O motivo da retirada deste espaço na página da SBPT
foi a não participação efetiva dos sócios.
As questões isoladas serão respondidas pelo e-mail
da SBPT.
Dra. Clarice Guimarães Freitas
Diretora de defesa profissional da SBPT
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NOTAS

*
1

DAXAS.USOORAL,ADULTO.INDICAÇÕES:tratamentodemanutençãodepacientescomdoençapulmonarobstrutivacrônica(DPOC)grave(VEF1pós-broncodilatador
< 50% do valor previsto) associada a bronquite crônica (tosse e expectoração crônicas) com histórico de exacerbações (crises) frequentes, em complementação ao
tratamento com broncodilatadores. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao roflumilaste ou a qualquer dos componentes da formulação. Este medicamento é
contraindicado para pacientes com insuficiência hepática moderada e grave (classes ‘B’ e ‘C’ de Child-Pugh), pois não existem estudos sobre o uso do roflumilaste nestes
pacientes. PRECAUÇÕES: DAXAS deve ser administrado apenas por via oral. DAXAS não é indicado para melhora de broncoespasmo agudo. Os comprimidos de
DAXAS contêm 199 mg de lactose. Perda de peso: nos estudos de 1 ano (M-124, M-125), houve redução mais frequente do peso corporal em pacientes tratados com
DAXAS versus placebo. Após a descontinuação de DAXAS, a maioria dos pacientes recuperou o peso corporal após 3 meses. Na ocorrência de perda de peso inexplicada
e pronunciada, deve-se descontinuar a administração de DAXAS, se julgado necessário. Intolerância persistente: apesar das reações adversas como diarreia, náusea,
dor abdominal e cefaleia serem transitórias e se resolverem espontaneamente com a manutenção do tratamento, o tratamento com DAXAS deve ser revisto em caso
de intolerância persistente. Gravidez e lactação: as informações disponíveis sobre o uso de DAXAS em gestantes são limitadas, mas não indicaram eventos adversos
do roflumilaste sobre a gestação ou a saúde do feto/recém-nato. Não são conhecidos outros dados epidemiológicos relevantes. Estudos em animais demonstraram
toxicidade reprodutiva. O risco potencial para humanos ainda não está estabelecido. DAXAS não deve ser administrado durante a gestação. É possível que o roflumilaste
e/ou seus metabólitos sejam excretados no leite materno durante a amamentação; estudos em animais (ratos) em fase de amamentação detectaram pequenas
quantidades do produto e seus derivados no leite dos animais. Categoria B de risco na gravidez – este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que
estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Idosos: os cuidados com o uso de DAXAS por pacientes idosos devem ser os mesmos para os
demais pacientes; não são recomendados ajustes na dosagem da medicação. Pacientes pediátricos (crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade): o produto não
é recomendado para este grupo de pacientes, pois não há dados disponíveis sobre a eficácia e a segurança da administração oral de DAXAS nesta faixa etária. Insuficiência
hepática: não é necessário ajuste da dosagem para pacientes com insuficiência hepática leve (classe ‘A’ de Child-Pugh). No entanto, para pacientes com insuficiência
hepática moderada ou grave (classes ‘B’ e ‘C’ de Child-Pugh), o uso deste medicamento não é recomendado, pois não existem estudos sobre o uso nesses pacientes.
Insuficiência renal: não é necessário ajuste da dose para pacientes com insuficiência renal crônica. Fumantes com DPOC: não é necessário ajuste da dose. Habilidade
de dirigir e operar máquinas: é improvável que o uso desse medicamento cause efeitos na capacidade de dirigir veículos ou de usar máquinas. Pacientes com doenças
imunológicas graves, infecciosas graves ou tratados com imunossupressores: deve-se suspender ou não iniciar o tratamento com DAXAS nesses casos. Pacientes com
insuficiência cardíaca classes III e IV (NYHA): não existem estudos nessa população de pacientes, portanto não se recomenda o uso nesses pacientes. Pacientes com
doenças psiquiátricas: DAXAS não é recomendado para pacientes com histórico de depressão associada com ideação ou comportamento suicida. Os pacientes devem
ser orientados a comunicar seu médico caso apresentem alguma ideação suicida. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: estudos clínicos de interações medicamentosas
com inibidores do CYP3A4 (eritromicina e cetoconazol) não resultaram em aumento da atividade inibitória total de PDE4 (exposição total ao roflumilaste e ao N-óxido
roflumilaste); com o inibidor do CYP1A2 fluvoxamina e os inibidores duplos CYP3A4/1A2 enoxacina e cimetidina, os estudos demonstraram aumento na atividade
inibitória total de PDE4. Dessa forma, deve-se esperar aumento de 20% a 60% na inibição total de PDE4 quando o roflumilaste for administrado concomitantemente
com potentes inibidores do CYP1A2, como a fluvoxamina, embora não sejam esperadas interações com inibidores do CYP3A4, como cetoconazol. Não são esperadas
interações medicamentosas clinicamente relevantes. A administração de rifampicina (indutor enzimático de CYP450) resultou em redução na atividade inibitória total de
PDE4 de cerca de 60% e o uso de indutores potentes do citocromo P450 (como fenobarbital, carbamazepina, fenitoína) pode reduzir a eficácia terapêutica do roflumilaste.
Não se observou interações clinicamente relevantes com: salbutamol inalado, formoterol, budesonida, montelucaste, digoxina, varfarina, sildenafil, midazolam. A
coadministração de antiácidos não altera a absorção nem as características farmacológicas do produto. A coadministração com teofilina aumentou em 8% a atividade
inibitória sobre a fosfodiesterase 4. Quando utilizado com contraceptivo oral com gestodeno e etinilestradiol, a atividade inibitória sobre a fosfodiesterase 4 aumentou 17%.
Não há estudos clínicos que avaliaram o tratamento concomitante com xantinas, portanto não se recomenda o uso combinado a esse fármaco. REAÇÕES ADVERSAS:
DAXAS foi bem avaliado em estudos clínicos e cerca de 16% dos indivíduos apresentaram reações adversas com o roflumilaste versus 5,7% com o placebo. As reações
adversas mais frequentemente relatadas foram diarreia (5,9%), perda de peso (3,4%), náusea (2,9%), dor abdominal (1,9%) e cefaleia (1,7%). A maior parte dessas reações
foram leves ou moderadas e desapareceram com a continuidade do tratamento. Os eventos adversos classificados por frequência foram: Reações comuns (> 1/100 e <
1/10):perda de peso, distúrbios do apetite, insônia, cefaleia, diarreia, náusea, dor abdominal. Reações incomuns (> 1/1.000 e < 1/100): hipersensibilidade, ansiedade, tremor,
vertigem, tontura, palpitações, gastrite, vômitos, refluxo gastroesofágico, dispepsia, erupções cutâneas, espasmos musculares, fraqueza muscular, mal-estar, astenia,
fadiga, dor muscular, lombalgia. Reações raras (> 1/10.000 e < 1/1.000): depressão e distúrbios do humor, ginecomastia, disgeusia, hematoquesia, obstipação intestinal,
aumento de Gama – GT, aumento de transaminases, urticária, infecções respiratórias (exceto pneumonia), aumento de CPK. POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: a dose
recomendada de DAXAS é de um comprimido uma vez ao dia. Não é necessário ajuste posológico para pacientes idosos, com insuficiência renal ou com insuficiência
hepática leve (classes ‘A’ de Child-Pugh). DAXAS não deve ser administrado a pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave (classe ‘B’ou ‘C’ de Child-Pugh). Os
comprimidos de DAXAS devem ser administrados com a quantidade de água necessária para facilitar a deglutição e podem ser administrados antes, durante ou após as
refeições. Recomenda-se que o medicamento seja administrado sempre no mesmo horário do dia, durante todo o tratamento. Este medicamento não deve ser partido
ou mastigado. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0639.0257.
DX_0710_0211_VPS . *Marca Depositada.
Referências: 1. Rabe KF. Update on roflumilast, a phosphodiesterase 4 inhibitor for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.Br J Pharmacol. 2011;163(1):53-67
Antes de prescrever DAXAS, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas sobre o produto.

Contraindicações: alergia aos componentes da fórmula e pacientes com insuficiência hepática
moderada ou grave. Interações Medicamentosas: a administração de indutores do citocromo

P450, como rifampicina e anticovulsivantes, pode reduzir a eficácia terapêutica do roflumilaste. Não
existem estudos clínicos que avaliaram o tratamento concomitante com metilxantinas, portanto
seu uso em associação não está recomendado.
Março/2012 - MC 707/11 05-2013-DAX-11-BR-707-J
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Nycomed Pharma Ltda.
Rua do Estilo Barroco, 721 - CEP 04709-011 - São Paulo - SP
Mais informações poderão ser obtidas diretamente com o nosso
Departamento Médico ou por meio de nossos representantes.
Produto de uso sob prescrição médica.
A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
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PEC E CURSO

PEC Epidemiologia
Foi realizado o primeiro PEC de Epidemiologia da SBPT,
na cidade de Vitória (ES). Epidemiologia foi o tema inédito ministrado e muito bem-sucedido pelos professores
Antonio George Matos e Marcus Barreto Conde, que
apresentaram as principais questões de saúde pública
envolvendo direta e indiretamente a pneumologia. Para
Firmino Braga Neto, presidente da Sociedade Estadual,
foi um curso bem interessante e pode oferecer muitas
novidades aos 66 médicos presentes.

PEC Tabagismo e Infecções respiratórias

PEC Imagem e doenças pulmonares intersticiais
Em Porto Alegre (RS), nos dias 4 e 5 de maio, 75 inscritos
participaram do PEC de imagem e doenças pulmonares
intersticiais. Foi também um tema inédito com apresentação de casos clínicos e revisão de literatura científica.
Conforme Marcelo Tadday, presidente da Sociedade Estadual do Rio Grande do Sul, esse foi um curso que teve
um formato bem interativo e com muita participação dos
médicos presentes durante todo o curso.
DPOC
Em Cuiabá (MT), o PEC foi realizado nos dias 1 e 2 de
junho. Segundo Keyla Medeiros Maia Silva, coordenadora
do evento, a importância do diagnóstico e tratamento
dessa doença marcaram o evento que contou com a
presença de 62 inscritos.
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Em São Luiz (MA), foi realizado nos dias 4 e 5 de maio o
PEC sobre tabagismo e infecções respiratórias. Segundo
a coordenadora local, Dra. Maria do Rosário da S. Ramos
Costa, o evento foi um sucesso: foram 170 inscritos entre
médicos, residentes e alunos de medicina que elogiaram
o alto nível dos professores e das palestras.

Curso nacional de atualização 2012
Aconteceu no Rio de Janeiro, durante os dia 19, 20
e 21 de abril, o XIII Curso Nacional de Atualização
em Pneumologia (CNAPT), evento tradicional da
SBPT que reuniu pneumologistas para atualização
da especialidade. O cenário congregou interesse
científico de alto nível. Estiveram presentes 400
participantes - público considerado recorde, que
ao final se mostraram satisfeitos com a qualidade
dos temas abordados, dos palestrantes e do local
escolhido para realizar esse curso. A Diretoria da
SBPT agradece a todos os que prestigiaram o CNAPT
e gostaria de revê-los brevemente ao longo da programação científica deste ano por todo o país.
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PROGRAME-SE
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA 2012
ESTADUAIS

CIDADE

TEMA

DATA

SOC. DE PNEUMOLOGIA DA BAHIA

SALVADOR - BA

TUBERCULOSE e IMAGEM

27 e 28 JULHO

SOC. ALAGOANA DE PNEUMOLOGIA

MACEIÓ- AL

IMAGEM
DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS

03 e 04 de AGOSTO

SOC. DE PNEUM. E TISIOL. DE STA. CATARINA

FLORIANÓPOLIS - SC ASMA

10 e 11 de AGOSTO

SOC. BRASILIENSE DE DOENÇAS TORÁCICAS

BRASÍLIA-DF

IMAGEM
INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS

10 e 11 de AGOSTO

SOC. GOIANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA

GOIÂNIA - GO

CIRCULAÇÃO PULMONAR

17 e 18 de AGOSTO

SOC. AMAZONENSE DE PNEUM. E CIRUR. TORÁCICA

MANAUS- AM

IMAGEM

17 e 18 de AGOSTO

SOC. PARANAENSE TISIOL. DOENÇAS TORÁCICAS

CASCAVEL - PR

SONO e IMAGEM

24 e 25 de AGOSTO

CURSOS DE FUNÇÃO PULMONAR 2012
ESTADUAIS

DATA

INFORMAÇÕES

SOC. CEARENSE DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA

10 E 11 DE AGOSTO
BÁSICO
FORTALEZA-CE
Coordenador Local: Dr. Plínio Câmara
(85)9116-2985/ camaraplinio@gmail.com

Local: Faculdade de Medicina(UFC) Auditório Paulo Marcelo
Bloco Didático, Rua Alexandre Baraúna, 949 - Rodolfo Teófilo
Fortaleza(CE)
Informações/Inscrições: www.sbpt.org.br - 0800 61 62 18

SOC. PARAENSE DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA

17 E 18 AGOSTO
BÁSICO
BELÉM-PA
Coordenador Local: Dr. Carlos Albério

Local: Hospital Universitário
João de Barros Barreto (UFPA) Rua dos Mundurucus, 4487
Informações/Inscrições: www.sbpt.org.br - 0800 61 62 18

Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
A programação final do XXXVI Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, que será
realizado de 27 de novembro a 1 de dezembro,
no Minascentro, em Belo Horizonte, está pronta
e as cartas convites para os palestrantes já foram
enviadas. Entre os palestrantes internacionais com
presença confirmada estão:
Abílio Reis/Portugal; Bartolomé Celli/USA; Carlos
Cordeiro Robalo/Portugal; Eric Bateman/Africa do
Sul; Fernando Martinez/USA; Francesco Blasi/Itália;
Francisco Daniel Colodenco/Argentina; Gustavo
Zabert/Argentina; John R. Bach/USA; Jorge M.
Pascual/USA; José Duro da Costa/Portugal; Kevin
K. Brown/USA; Lorenzo Spaggiari/Itália; Margarida
Amaral/Portugal; Maria Montes de Oca/Venezuela;
Maria Victorina Lopez Varella/Uruguai; Marcin
Zielinski/Polônia; Miguel Gonçalves/Portugal;
Naresh Punjabi/USA; Patrícia Rivera/USA; Payam
Nahid/USA.
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SPIRIVA®
Reduz exacerbações
e hospitalizações em
pacientes com DPOC.1

ANTICOLINÉRGICO DE LONGA DURAÇÃO COM ATUAÇÃO NA PRINCIPAL VIA REVERSÍVEL DA DPOC.2

2 puffs

consecutivos,
uma vez
ao dia 6

Vida. Será melhor...3
suste

ntad

a

• Melhora
da função pulmonar e da qualidade de vida3
• Melhora a dispneia e a tolerância aos exercícios3
• Reduz o risco cardiovascular e a mortalidade3

INTERVIR COM SPIRIVA®... para ajudar os pacientes
com DPOC a manter um amanhã mais ativo.4-5

SPIRIVA® RESPIMAT® (brometo de tiotrópio) - uso adulto. Apresentação: frasco com 4ml. Indicação: DPOC. Contraindicações: hipersensibilidade aos seus componentes. Reações adversas: boca ou pele seca, tontura, arritmias, disfonia, epistaxe, tosse,
faringite, laringite, gengivite, glossite, estomatite, candidíase orofaríngea, disfagia, dispepsia, prurido, hipersensibilidade, rash, urticária, broncoespasmo, edema angioneurótico, glaucoma, visão embaçada, infecção e úlcera de pele, retenção e infecção urinária,
disúria, desidratação, insônia, sinusite, constipação, obstrução intestinal, íleo paralítico, edema articular. Precauções: pacientes com distúrbios de ritmo cardíaco devem utilizar Spiriva® Respimat® com cautela; não usar como terapia de resgate; cuidado no
glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia da próstata, obstrução do colo da bexiga, clearance de creatinina ≤50ml/min, tontura ou visão embaçada podem alterar habilidade de dirigir e operar máquinas, não usar em mulheres grávidas ou lactantes (risco C).
Interações: medicações anticolinérgicas. Posologia: inalar 2 puffs/dia.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS-1.0367.0137. Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Rod. Regis Bittencourt (BR116), km. 286 Itapecerica da Serra – SP. SAC 0800-7016633. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE À ATROPINA OU A SEUS DERIVADOS. A ADMINISTRAÇÃO
CRÔNICA DE OUTROS FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS COM SPIRIVA® NÃO FOI ESTUDADA E, PORTANTO, NÃO É RECOMENDADA. SPIRIVA® É UM MEDICAMENTO.
DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS
HABILITADOS A PRESCREVER MEDICAMENTOS.
1. Volgelmeier C et al. Tiotropium versus Salmeterol for the Prevention of Exacerbations of COPD. N Engl J Med 2011;364:1093-103. 2. Brusasco V. Reducing cholinergic constriction: the major reversible mechanism in COPD. Eur
Respir Rev 2006; 15(99): 32-36. 3. Tashkin DP et al. UPLIFT ® (understanding potencial Long – term impacts on function with tiotropium) study investigators. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease.
N Engl J Med 2008;359:1543-54. 4. Decramer M et al. UPLIFT Investigators. Effect of tiotropium on out comes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomized
controlled trial. Lancet, published on-line August 28, 2009, DOI:10.16/S0140-6736(09)61298-8. 5. Decramer M. Tiotropium as essential maintenance therapy in COPD. Eur Respir Rev 2006; 15: 99, 51–57. 6. Bula do Produto.
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EVENTOS 2012

NACIONAIS

INTERNACIONAIS

XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
XII Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória
VII Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
Local: Minascentro, Belo Horizonte – MG
Data: 27/11 a 01/12
Informações: SBPT 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

VIII CONGRESSO ALAT
Montevideo/2012
05 a 07 de julho de 2012
Local: Radisson Victória Plaza Hotel
Montevideo- Uruguai
www.alatorax.org
ERS 2012
Data: 1 a 5 de setembro
Local: Viena, Áustria
Informações: www.ersnet.org
CHEST 2012
Data: 20 a 25 de outubro
Local: Atlanta, GA/EUA
Informações: www.chestnet.org

Estaduais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Emílio Pizzichini
Secretário:
Israel Silva Maia
Endereço:
Hospital Universitário da UFSC - NUPAIVA - térreo.
Campus Trindade, 88.040 - 970 - Florianópolis - SC
Tel:
(48) 3234-7711/ 3233-0747
E-mail:
pizzichi@matrix.com.br

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
Presidente:
Marcelo Tadday Rodrigues
Vice:
Simone Chaves Fagondes
Endereço:
Av. Ipiranga, 5.311, sala 403
90.610-001 - Porto Alegre - RS
Tel:
(51) 3384-2889
Fax: (51) 3339-2998
E-mail:
sptrs@sptrs.org.br

ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA
Presidente:
Maria do Rosario da Silva Ramos Costa
Secretária:
Denise Maria Costa Haidar
Endereço:
Travessa do Pimenta, 46
65.065-340 - Olho D‘Água - São Luís - MA
Tel:
(98) 3226-4074
Fax: (98) 3231-1161
E-mail:
rrcosta29@hotmail.com

SOCIEDADE GOIANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Paulo Menzel Galvão
Secretária:
Marcela Ribeiro de Sá
Endereço:
Av. T 12, Quadra 123, Lote 19, nº 65 - Setor Bueno
74.223-040 - Goiânia - GO
Tel:
(62) 3087-5844
E-mail:
sgpt2007@gmail.com

SOCIEDADE ALAGOANA DE PNEUMOLOGIA
Presidente:
Anatercia Passos Cavalcanti
Secretária:
Seli Almeida
Endereço:
Rua Walfrido Rocha 225, Jatiuca
57.036-800 - Maceió - AL
Tel:
(82) 33266618
Fax: (82)3235-3647
E-mail:
anaterciapassoscavalcanti@hotmail.com

SOCIEDADE MINEIRA DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA
Presidente:
Mauricio Meireles Góes
Secretária:
Luciana Macedo Guedes de Oliveira
Endereço:
Av. João Pinheiro, 161 - sala 203 - Centro
30.130-180 - Belo Horizonte - MG
Tel/fax:
(31) 3213-3197
E-mail:
pneumominas@yahoo.com.br

SOCIEDADE AMAZONENSE DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA
Presidente:
Fernando Luiz Westphal
Secretária:
Maria do Socorro de Lucena Cardoso
Endereço:
Avenida Joaquim Nabuco, 1359
69.020-030 - Manaus - AM
Tel:
(92) 3234-6334
Fax: 32348346
E-mail:
f.l.westphal@uol.com.br

SOCIEDADE NORTE-RIO GRANDENSE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Francisco Elmano Marques Souza
Endereço:
Rua Mossoró, 576, sala 17, Ed. Eduardo, Tirol
59.020-090 - Natal - RN
Tel:
(84) 4009-2034
Fax: (84) 4009-2028
E-mail:
elmano@hcnatal.com.br

SOCIEDADE BRASILIENSE DE DOENÇAS TORÁCICAS
Presidente:
Ricardo Brito Campos
Secretário:
Benedito Francisco Cabral Jr.
Endereço:
Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Conj. 6
70.200-003 - Brasília - DF
Tel/fax:
(61) 3245-8001
E-mail:
sbdt@ambr.org.br

ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Dra. Raimunda Dulcelina A. de Carvalho
Secretário:
Dr. Francisco Cardoso de Oliveira Santos
Endereço:
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 858, Umarizal
66024-001 - Belém - PA
Tel/fax:
(91) 32225666
E-mail:
radul@ig.com.br

SOCIEDADE CEARENSE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Secretária:
Micheline Aquino de Paiva
Endereço:
Av. Dom Luis, 300, sala 1122, Aldeota
60160-230 - Fortaleza - CE
Tel:
(85) 3087-6261
3092-0401
E-mail:
pneumoceara@gmail.com

SOCIEDADE PARAIBANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Alfredo Fagundes de Souza
Secretário:
Paulo Roberto de Farias Braga
Endereço:
Av. Senador Rui Carneiro, 423, Miramar
58.015-010 - João Pessoa - PB
Tel:
(83) 3244-8444
E-mail:
alfredofagundes@gmail.com

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA DA BAHIA
Presidente:
Tatiana Senna Galvão Nonato Alves
Secretária:
Margarida Célia Lima Costa Neves
Endereço:
Av. Oceânica, 551 - Ed. Barra Center - sala 112
40.160-010 - Barra - Salvador - BA
Tel/fax:
(71) 3264-2427
E-mail:
spba@terra.com.br / site: www.pneumobahia.com.br

SOCIEDADE PARANAENSE DE TISIOLOGIA E DOENÇAS TORÁCICAS
Presidente:
Lêda Maria Rabelo
Secretário:
Carlos Eduardo do Valle Ribeiro
Endereço:
Av. Sete de Setembro, 5402 - Conj. 105, 10ª andar
Batel - CEP: 80240-000 - Curitiba - PR
Tel/fax:
(41) 3342-8889
E-mail:
sptdt@brturbo.com.br

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
Presidente:
Firmino Braga Neto
Secretária:
Cilea Aparecida Victória Martins
Endereço:
Rua Eurico de Aguiar, 130, Sala 514 - Ed. Blue Chip
Praia do Campo, 29.055-280 - Vitória - ES
Tel:
(27) 3345-0564
Fax: (27) 3345-1948
E-mail:

SOCIEDADE PAULISTA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Mônica Corso Pereira
Secretária:
Maria Raquel Soares
Endereço:
Rua Machado Bittencourt, 205, 8° andar, conj. 83
04.044-000 Vila Clementino
São Paulo- SP
Tel:
0800 17 1618
E-mail:
sppt@sppt.org.br
site: www.sppt.org.br

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA DO MATO GROSSO
Presidente:
Dra Keyla Medeiros Maia da Silva
Secretária:
Dra Wandoircy da Silva Costa
Endereço:
Rua Prof Juscelino Reiners, Quadra 07, casa 04
78.070-030 - Cuiabá - MT
Tel:
(65) 3051-2116
E-mail:
keyla_m@terra.com.br
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SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Alina Farias França de Oliveira
Secretária:
Adriana Velozo Gonçalves
Endereço:
Rua João Eugênio de Lima , 235 Boa Viagem
51030-360 - Recife - PE
Tel/fax:
(81) 3326-7098
E-mail:
pneumopernambuco@gmail.com

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL
Presidente:
Dra. Lilian Cristina Ferreira Andries
Secretário:
Dr. Paulo de Tarso Guerreiro Muller
Endereço:
Rua Antônio Maria Coelho,2912, Jardim dos Estados
79.002-364 - Campo Grande - MS
Tel:
(67) 3324-5460
E-mail:
liliandries@yahoo.com.br

SOCIEDADE PIAUIENSE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
Antonio de Deus Filho
Endereço:
R. Areolino de Abreu, 1674. Centro
64000-180 - Teresina - PI
Tel:
(86) 3226-1054
E-mail:
mdedeus@uol.com.br

SOCIEDADE DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
Presidente:
Luiz Paulo Pinheiro Loivos
Secretária:
Patrícia Canto Ribeiro
Endereço:
Rua da Lapa, 120 - 3° andar - salas 301/302
20.021-180 - Lapa - Rio de Janeiro - RJ
Tel/fax:
(21) 3852-3677
E-mail:
sopterj@sopterj.com.br

SOCIEDADE SERGIPANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
Presidente:
José Barreto Neto
Secretário:
Almiro Oliva Sobrinho
Endereço:
Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 211, Sala 206
Bairro São José, 49010-410 - Aracaju - SE
Tel:
(79) 3213-7352
E-mail:
j.barreto@uol.com.br
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