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Um ano que já tem história
para a pneumologia
O ano de 2012 começou e a pneumologia está
a todo vapor e a cada dia se mobilizando mais para
a melhoria da saúde respiratória assim como dos
serviços públicos e privados, do reconhecimento
da especialidade e de questões maiores que
envolvem direta e indiretamente a pneumologia e
a medicina como um todo.
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Depois de um 2011 com muitos problemas e
avanços alcançados, 2012 chega repleto de desafios
e conquistas importantes. Mobilização é a palavra
da vez e atitudes efetivas da classe pneumológica
é o que tem sido a marca da atual diretoria.
Reuniões e atividades consecutivas, manutenção
da organização e atenção aos sócios e inauguração
da nova sede têm sido aspectos relevantes nesses
primeiros meses do ano e muito mais vem por
aí, já que teremos o congresso em novembro,
prova do título de especialista e muitas outras
ações que compõem o nosso compromisso para o
aprimoramento da atenção pneumológica no Brasil.
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Além disso, vale ressaltar que dois grandes
fatos marcaram esse primeiro trimestre, sobretudo
a proibição do uso de aditivos em cigarros pela
Anvisa, que teve uma ampla divulgação pela
imprensa e participação da SBPT. Sem dúvida,
superamos uma barreira difícil e o empenho
da comissão de tabagismo foi expressivo nessa
luta contra o cigarro no Brasil. Outro fato é o
repúdio à interpelação judicial impetrada pelo
Instituto Brasileiro do Crisotila (amianto) contra
o pesquisador Hermano Albuquerque de Castro,
coordenador do Departamento de Doenças
Respiratórias, Ambientais e Ocupacionais da SBPT.
Fizemos uma carta pública e ato de desagravo
também está programado para a defesa do
pneumologista.
Em paralelo a isso tudo, continuamos a todo
vapor atendendo demandas diárias e assumindo
um compromisso cada vez mais emergente
para a saúde respiratória e colocando no foco a
figura do pneumologista. A valorização da nossa
especialidade, a melhoria do nosso atendimento
público de saúde, um posicionamento claro e, em
todo o país, das comissões da SBPT são aspectos
que fazem a nossa Sociedade um diferencial para a
pneumologia e para a medicina praticada no Brasil
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SBPT repudia interpelação judicial e se solidariza com médico
pesquisador que estuda malefícios do amianto
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia (SBPT), associação médica sem fins
lucrativos fundada em 1937 que representa
especialistas nas áreas das doenças respiratórias,
incluindo pneumologistas e cirurgiões torácicos,
endoscopistas respiratórios e pneumopediatras,
repudia a interpelação judicial impetrada pela
indústria do amianto (Instituto Brasileiro do Crisotila)
contra o pesquisador da CESTEH – ENSP – FIOCRUZ
e coordenador do Departamento de Doenças
Respiratórias, Ambientais e Ocupacionais da SBPT,
doutor Hermano Albuquerque de Castro.
Para a SBPT, é arbitrária a iniciativa desta
entidade que reúne a indústria do setor contra o
médico pesquisador da Fiocruz, onde atende a
centenas de trabalhadores que se contaminam
com o amianto, fibra proibida em 52 países por ser
cancerígena tanto para aqueles que manipulam
quanto para quem mantém contato e provocar
elevados índices de mortalidade.
“A SBPT cumprimenta e se solidariza com
doutor Hermano Albuquerque de Castro, que com
serenidade prossegue na incansável busca pela
verdade científica em benefício de seres humanos,
enfrentando com serenidade constrangimento
pessoal em razão de sua luta a favor da vida.
Defendemos veemente o livre exercício profissional
e o que é justo. Exemplos como este nos fazem
orgulhosos da nossa classe”, afirma o presidente da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia,
doutor Roberto Stirbulov.
Estudos da agência internacional para Pesquisa
em Câncer (Iarc, por suas siglas em inglês) e da
Organização Mundial da Saúde (OMS) atestam que o

Jornal Brasileiro de Pneumologia
Já está à disposição a versão online da edição
de janeiro/fevereiro (volume 38, número 1) do Jornal
Brasileiro de Pneumologia. Em destaque os artigos
“Ocorrência de sintomas asmáticos e de distúrbio
obstrutivo em nadadores amadores de 8 a 17 anos
de idade”, da doutora Iara Fiks e colaboradores. Mais
de mil atletas amadores de natação foram avaliados
por questionários e provas de função pulmonar. O
artigo “Ressonância magnética de pulmão: um novo
passo no estudo das doenças pulmonares” faz uma
interessante revisão sobre o emprego da ressonância
magnética no manejo das doenças pulmonares.
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amianto é um resíduo perigoso e sua exposição está
relacionada à ocorrência de diversas patologias.
A Resolução 348 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) inclui o amianto no grupo
1, os de reconhecidamente cancerígenos para os
seres humanos, pois não foram identificados níveis
seguros para a exposição a suas fibras.
A interpelação judicial contra o doutor Hermano
Albuquerque de Castro acontece na mesma semana
em que dois ex-diretores de uma multinacional que
utilizava amianto em materiais de construção foram
responsabilizados pela morte de 3 mil pessoas e
condenados a 16 anos de prisão na Itália, em um
julgamento considerado histórico.
O uso do amianto é proibido há anos em
todos os países industrializados, mas continua a ser
utilizado em nações em desenvolvimento, a maioria
da América Latina, inclusive o Brasil.
Após a interpelação judicial, o doutor
Hermano vem recebendo manifestações de apoio
e solidariedade de diversas autoridades médicas e
de entidades de reconhecida competência, entre as
quais o Conselho Nacional de Saúde e a Fiocruz.

Pós-Doutorado em Pneumologia
A FAPESP oferece uma oportunidade de Bolsa
de Pós-Doutorado com duração de 24 meses para o
projeto “Avaliação da musculatura ventilatória ins e
expiratória nas doenças respiratórias”. 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 25 de março de 2012.
Maiores informações, favor acessar o link:
http://www.fapesp.br/oportunidades/302
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Anvisa proíbe cigarro com aditivos, mas mantém açúcar
No dia 13 de março foi decidida pela diretoria da
Anvisa o fim do uso de aditivos nos cigarros e outros
derivados do tabaco, substâncias que dão sabor ao
cigarro, como menta e chocolate, para mascarar o
gosto amargo do tabaco e o cheiro desagradável da
fumaça. O fim desses aditivos ainda terá meses até
ser banido, mas foi um significativo avanço na luta
contra o tabaco no Brasil.
A decisão, esperada para fevereiro, deveu-se ao
impasse na exclusão do açúcar na produção do cigarro.
A Anvisa pretendia originalmente excluir açúcar,
aromatizantes, flavorizantes e ameliorantes (aditivos)
de todos os produtos do tabaco. Mas, o relator e diretor
da agência Agenor Álvares alterou o texto autorizando
a adição de açúcar em casos excepcionais, que serão
definidos pelos técnicos no prazo de um ano. Sem
dúvida, foi um avanço, mas muito ainda precisa ser

feito para um combate efetivo do tabagismo e a SBPT
está em franca atuação nessas questões.
A comissão de tabagismo da SBPT teve uma
atuação bem importante, já que esteve a par de
todo o processo da reunião, divulgou carta pública
juntamente com outras entidades médicas e, além
disso, uma repercussão pela imprensa ocorreu com
entrevista na Rádio CBN em Rede Nacional no dia
da decisão, artigo no UOL e na Folha de S.Paulo e
entrevista na rádio do Ministério da Saúde.
Todas essas ações alavancaram um manifesto
contrário ao uso desses aditivos e, sob a orientação
do médico Alberto Araújo, da SBPT, o sucesso foi
alcançado e a participação ativa de todos envolvidos
na luta contra o tabagismo é fundamental para que
haja algo efetivo em prol da saúde dos brasileiros.

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 todas
as comissões tiveram participação ativa para atender
às expectativas de 3 mil pneumologistas que devem
estar presentes.
Para essa edição, além de renomados médicos
brasileiros, foram convidados vários palestrantes internacionais. Entre os convidados estão: Abílio Reis
(Porto/Portugal), Bartolomé Celli (Boston/MA-USA),
Carlos Cordeiro Robalo (Porto/Portugal), Eric Bate-

man (Cidade do Cabo/África do Sul), Fernando Martinez
(Tucson/AZ-USA), Francesco Blasi (Milão/Itália), Francisco Daniel Colodenco (Buenos Aires/Argentina), Gustavo
Zabert (Buenos Aires/Argentina), John R Bach (Newark/
NJ-USA), Jorge M Pascual (Jacksonville/Estados Unidos),
José Duro da Costa (Lisboa/Portugal), Josep M Montserrat (Barcelona/Espanha), Kevin K. Brown (Denver/Estados Unidos), Lorenzo Spaggiari (Milão/Itália), Margarida
Amaral (Lisboa/Portugal), Maria Montes de Oca (Caracas/Venezuela), Maria Victorina Lopez Varella (Montevidéu/Uruguai), Marcin Zielinski (Polônia) e Payam Nahid
(San Francisco/Estados Unidos).

II Curso Nacional de Sono e o V Curso Nacional de Ventilação Mecânica

Workshop de sono

Durante os dias 22, 23 e 24 de março, realizou-se em São
Paulo o II Curso Nacional de Sono e o V Curso Nacional de Ventilação Mecânica, contando com a presença total de 192 participantes. Houve intensa participação do Departamento de Sono e
da Comissão de Terapia Intensiva da SBPT, por intermédio dos seus
coordenadores, Dra. Simone Fagondes e Dr. Octávio Messeder.
Além do conteúdo teórico, houve duas sessões de atividade
prática em suporte ventilatório, momento em que os presentes
tiveram a possibilidade de manusear os equipamentos, discutindo
e tirando dúvidas com os palestrantes dos cursos. Encontravam-se
disponíveis ventiladores mecânicos, aparelhos de ventilação não invasiva e um simulador em software.

Um dos momentos marcantes do evento foi a abordagem do polêmico tópico da ventilação mecânica em
pacientes terminais. Para tal, a visão do intensivista, a jurídica e os aspectos bioéticos foram apresentados respectivamente pelos Drs. Octávio Messeder, Edson de Oliveira Andrade e Alexandre Pinto Cardoso.
O evento atingiu o objetivo traçado pela Comissão Organizadora, pois apresentou conceitos atuais sobre os
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ALCANÇA e TRATA TODO O PULMÃO,
CONTROLANDO A ASMA.
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Fostair® dipropionato de beclometasona fumarato de formoterol. USO INALATÓRIO (Oral). USO ADULTO. COMPOSIÇÃO, FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES: Solução pressurizada para inalação (aerossol). Aerossol dosimetrado contendo 120 doses (jatos). Cada dose (jato) de Fostair®
contém 100 mcg dipropionato de beclometasona e 6 mcg de formoterol. Acompanhado de bocal (dispositivo para aplicação oral em forma de L). INDICAÇÕES: Fostair® é indicado no tratamento regular da asma, no qual o uso de uma combinação fixa (broncodilatador de longa ação e corticosteróide
inalado) é considerado adequado: - pacientes não controlados adequadamente através de inalação de corticosteróides e agonistas beta-2 de ação rápida, quando necessário, ou - pacientes controlados adequadamente com inalação de corticosteróides e agonista beta-2 de ação
prolongada.CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida a dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e/ou quaisquer dos excipientes. Este medicamento é 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

ATIVIDADES DA DIRETORIA

Propostas das comissões e dos departamentos para 2012
Reuniram-se em São Paulo, nos dias 10 e 11 de fevereiro, os diretores e os coordenadores das
comissões e dos departamentos da SBPT para apresentação dos relatórios das atividades realizadas em 2011 e das propostas de trabalho para 2012.

Diretores e coordenadores das comissões e dos departamentos da SBPT

DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS

Alcindo Cerci Neto - coordenador
O Departamento de Ações Programáticas tem
como objetivo para 2012 valorizar a SBPT e a figura
do pneumologista nos sistemas de saúde, assim
como atuar como agente facilitador na divulgação e
implantação das atividades coordenadas em doenças
respiratórias já em andamento, como DPOC, Asma,
HAP, TB e novas.
Sistematizar as iniciativas dos departamentos e
comissões da SBPT na AP, AS e AT, atuar juntamente
com órgãos públicos na implantação e criação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas dentro do SUS
também são iniciativas previstas para este ano.

O Departamento pretende sistematizar programas, consensos e diretrizes e promover a intersecção
da Sociedade com órgãos governamentais. Desenvolver um Manual de Saúde Pública em Pneumologia
e a segunda edição da publicação Asma em Saúde
Pública. O Departamento também tem os desafios de
incrementar a participação de médicos generalistas
nos Congressos da SBPT e aumentar o envolvimento
da Sociedade nas tomadas de decisões de gestão de
saúde pública.

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA PULMONAR

Rimarcs Gomes Ferreira - coordenador
Para 2012, o Departamento de Patologia
Pulmonar tem como missão promover a integração
entre pneumologistas e patologistas, oferecer curso
pré-congresso de Patologia Pulmonar, publicar o livro
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texto de correlação anátomo-clínica (radiológica),
viabilizar a realização de atividades conjuntas
entre SBP e SBPT, além de promover o simpósio de
correlação anátomo-clínico-radiológica.
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DEPARTAMENTO DE FUNÇÃO PULMONAR

Roberto Rodrigues Júnior - coordenador
O Departamento de Função Pulmonar realizou
uma série de atividades, entre as quais destacamse: Cursos de Função Pulmonar (Módulo Básico),
em Minas Gerais, com 35 participantes; Espírito
Santo, com 39 participantes; Curso de Função
Pulmonar (Módulo Avançado), no Distrito Federal,
com 19 participantes. Apoiou a divulgação de cursos
específicos de função pulmonar (espirometria;
teste cardiopulmonar de exercício), acompanhou o
processo de certificado de qualidade em testes de
função pulmonar. Foram 3.368 acessos realizados
para certificação e 201 pneumologistas obtiveram
o selo. O Departamento contribuiu também com a
produção de capítulos no livro da SPPT, projeto de
lei de regulamentação da Medicina, 200 consultorias
(somente em 2011), participou de grupos de trabalho
para o Ministério da Saúde

Para 2012 as propostas do Departamento são
definir as diretrizes da especialidade e atualizar
as relacionadas à espirometria, realizar cursos e
interativas, promover o Dia Mundial da Espirometria,
celebrado em 27 de junho, criar forte elo com a Defesa
Profissional, divulgar o certificado e distribuir nota de
esclarecimento sobre a remuneração em espirometria,
uma vez que a utilização da tabela TUSS causou
discrepâncias na interpretação da remuneração por
parte das operadoras.
Sobre o profissional técnico, forte demanda no
DFP, necessidade ampliação dos cursos, reciclagem
dos profissionais, manutenção da prova para técnico e
certificação de 664 técnicos. A prova de 2011 recebeu
164 inscrições, das quais 111 pessoas foram aprovadas.

DEPARTAMENTO DE IMAGEM

Domenico Capone - coordenador
O Departamento de Imagem divulgou na
reunião da Diretoria as atividades realizadas em 2011:
produção do módulo Imagem no Curso Nacional de
Atualização ocorrido em São Paulo no mês de abril;
participação no Congresso da SOPTERJ, em junho.
Em julho, o Departamento enviou o caso clínico
Derrame pleural de aspecto escurecido, organizou e
realizou a PEC Imagem/Tuberculose em Maringá, o
Paraná, juntamente com a Comissão de Tabagismo da
SBPT. Foi uma iniciativa pioneira conjunta.
O Departamento participou do VIII Congresso
Brasileiro de Asma em Porto de Galinhas, no mês de
agosto, organizou e realizou o Curso de Imagem em
parceria com as Sociedades Regionais em Goiânia e
em Salvador no mês de setembro. No mesmo mês,
participou do 1º Encontro de Doenças Intersticiais do
Rio de Janeiro, compareceu ao Congresso Regional
– Pneumoceará 2011, realizado em novembro, onde
foram abordados temas como Tuberculose, Micoses
Sistêmicas, Micoses Oportunistas e Sarcoidose.
Para 2012, o Departamento finalizou o trabalho
para a Comissão de Pleura (Métodos de Imagem
no diagnóstico e acompanhamento das doenças
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pleurais), participa do CNA, no Rio de Janeiro em
abril, do Tabagismo e Infecções, no mês de junho em
Goiânia e define as sugestões a serem apresentadas no
Congresso Brasileiro da SBPT. Em abril, a sociedade de
Manaus receberá o Curso de Imagem no formato atual;
Maceió terá o curso Imagem e Doenças Pulmonares
Intersticiais, entre os dias 4 e 5 de agosto; e nos dias 24
e 25 será a vez de Cascavel. O Departamento também
promove curso sobre Sono e Imagem em Recife, entre
os dias 8 e 9 de junho, e em Maringá, de 25 a 26 de
agosto. Brasília sediará o curso Imagem e Infecções
Respiratórias dias 10 e 11 do mesmo mês. Está no
escopo também continuar a oferecer o PEC Tabagismo
e Imagem.
O Departamento promove reuniões mensais
sobre telemedicina, na primeira terça-feira do mês, de
meio-dia às 13 horas, utilizando infraestrutura RUTE
(instalada em quase todos os Hospitais Universitários
das universidades federais e outras instituições). As
reuniões podem ser realizadas por webconferência
com excelentes resultados e vantagens como
qualidade da imagem, democratização e acesso
à reunião de qualquer computador conectado à
Internet: http://webconf.mp.br/ruteuerj ou http://
webconf.mp.br/ruteufsc
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DEPARTAMENTO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

Marcus H Jones - coordenador
Para 2012, o Departamento de Pneumologia
Pediátrica definiu como objetivos ampliar a
participação de pneumologistas pediátricos no
Congresso Brasileiro de Pneumologia, promovido
pela SBPT. Convidar dois conferencistas internacionais
da área pediátrica e oferecer três dias completos
de atividades direcionadas às doenças respiratórias
relevantes em crianças. Apoiar e desenvolver o canal
de comunicação com os pneumologistas pediátricos
criado em 2011 no Yahoo e que conta atualmente
com 162 participantes.
Outras metas são promover a especialidade entre os pediatras, em particular com os residentes em
Pediatria, divulgar informações sobre os programas

de residência em pneumologia pediátrica, características do programa, disponibilidade de bolsas, linhas
de pesquisa e associação com pós-graduação. A SBPT
já divulga no site uma lista dos centros com nomes e
telefones dos contatos.
Apoiar o grupo de trabalho criado pela SBPT por
meio do auxilio à pesquisa em Valores de Referência
de Espirometria de Crianças Brasileiras. Este grupo é
constituído de 18 centros de Pneumologia em vários
Estados e deverá produzir equações de função pulmonar de crianças brasileiras. Estima-se que o estudo
será concluído em 2012 e a rede de pesquisa alimentada por novos projetos multicêntricos.

DEPARTAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

Simone Fagondes - coordenadora
O Departamento dos Distúrbios do Sono finalizou
os detalhes da formação e atuação em Medicina do
Sono (acompanhou o processo de regulamentação da
área junto aos órgãos - CFM, AMB, SBPT. A resolução
1973/2011 do CFM foi publicada no Diário Oficial da
União em 1º de agosto de 2011.)
A Comissão Especial de Certificação em Sono,
composta por dois integrantes do Departamento
do Sono e um do Departamento de Ensino (CECS),
foi criada em 2 de setembro de 2011 e elaborou
os critérios para a primeira certificação na Área de
Atuação em Medicina do Sono.
O Departamento dos Distúrbios do Sono
preparou e encaminhou para a aprovação na CNRM
o Programa de R3 em Pneumologia, com ênfase
em Medicina do Sono. Outra missão definida é
aproximar o Departamento do Sono da SBPT da
Associação Brasileira do Sono e suas regionais e das
outras especialidades com atuação em Medicina do
Sono, visando maior inserção do pneumologista na
Medicina do Sono.
Definidos também pré-congresso em Porto de
Galinhas, Programa de Saúde Respiratória, II Curso
Nacional de Sono e participação do Congresso
Brasileiro de Pneumologia. O Departamento participou

8

BOLETIM SBPT

da definição das Diretrizes da AMB sobre a Síndrome
da Apneia Obstrutiva do Sono, além de cursos e
encontros regionais, nacionais e internacionais.
Para 2012, a meta é realizar a primeira prova para
a obtenção do Certificado da Área de Atuação em
Medicina do Sono, se possível durante o Congresso
Brasileiro de Pneumologia, definir um programa para
a formação e o treinamento do pneumologista em
Medicina do Sono a ser desenvolvido em centros de
referência credenciados pela SBPT, estabelecendo
parcerias com as especialidades afins.
Está no escopo também fazer um levantamento
do número de laboratórios do sono no Brasil que
são coordenados ou que tenham a participação
direta de pneumologistas, montar uma comissão
para regulamentar a criação e o credenciamento de
laboratórios do sono filiados à SBPT e propor uma
tabela com sugestão de honorários para métodos
diagnósticos em laboratório do sono.
Entre os objetivos para este ano incluemse a elaboração de manual prático sobre SAOS,
estimular publicações em periódicos de interesse
dos pneumologistas, principalmente no Jornal
Brasileiro de Pneumologia, desenvolver um estudo
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epidemiológico multicêntrico sobre a Síndrome
da Apneia do Sono em brasileiros (incluindo a
população pediátrica), propor a inclusão no currículo
das Faculdades de Medicina de pelo menos uma aula
sobre transtornos respiratórios durante o sono.
O Departamento pretende também criar uma
comissão para atuar junto ao Conselho Nacional do
Trânsito para viabilizar o cumprimento da Resolução
nº 267, publicada em fevereiro de 2010, que estabelece
que, ao renovar a CNH, os motoristas profissionais

devem fazer uma avaliação de sonolência e da
possibilidade da presença de apneia do sono.
Outros objetivos são trabalhar junto aos órgãos
públicos para o credenciamento de um maior número
de laboratórios do sono para atendimento pelo SUS e
estabelecer uma parceria com os gestores de saúde
para o acesso dos pacientes do sistema de saúde
pública ao uso da pressão positiva (CPAP, Bilevel) –
Portaria 370/2008 – Ministério da Saúde.

DEPARTAMENTO DE ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA

Ascédio José Rodrigues - coordenador
O Departamento de Endoscopia Respiratória
participou de reuniões da Anvisa nas normativas de
desinfecção de alto nível e requisitos para serviços
de endoscopia, glutaraldeido, ortoftaldeido, acido
peracético, questões ligadas à relação consultório
versus hospital e tempo necessário para desinfecção.
Reuniu-se também para estabelecer alteração e
introdução de códigos na tabela SIGTAP e o aumento
do repasse para instituições.
Para 2012, a expectativa é lançar os artigos
Termoplastia endobrônquica, que pode ser no Boston
Scientific, Microscopia confocal broncoscópica e
Tomografia de coerência óptica broncoscópica,
além de fortalecer o DER, listar os centros de ensino

de endoscopia respiratória, estabelecer a formação
mínima em endoscopia respiratória para o residente em
Pneumologia, aproximar a SBPT dos broncoscopistas e
os pneumologistas da broncoscopia.
O Departamento de Endoscopia Respiratória
definiu como prioridade para 2012 atualizar as
informações cadastrais sobre os 47 centros de
treinamento, estabelecer a formação mínima
para o residente em pneumologia, participar dos
cursos de atualização, realizar cursos específicos na
especialidade, divulgar e incentivar a formação de
convênios entre instituições de ensino. A intenção do
Departamento é também divulgar casos clínicos.

COMISSÃO DE ASMA

Márcia Pizzichini - coordenadora
Uma equipe formada por 42 pneumologistas
e pneumopediatras preparou um documento e o
submeteu à Comissão de Asma da SPBT para definir
as diretrizes para o manejo da Asma. O manuscrito foi
encaminhado a 10 editores que desenvolveram uma
versão preliminar, depois aberta para consulta pública.
As sugestões recebidas durante a consulta foram
incorporadas ao texto final. O processo de consenso foi
baseado na revisão da literatura pertinente, sempre que
disponível, e esse processo foi utilizado para atualizar
versões anteriores das Diretrizes, assim como para
editar ou modificar aspectos relevantes do material
encaminhado pelos demais colaboradores.
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O documento considerou a versão anterior da
SBPT, assim como as recomendações da GINA e do
National Asthma Education and Prevention Program,
além dos consensos canadense e britânico e de
evidências da literatura.
A Comissão tem ainda como metas elaborar um
Manual sobre Medicações Inaladas e seus Dispositivos
na Asma, aperfeiçoar o site Saúde Respiratória Asma,
manter e incrementar os PEC de Asma, buscar recursos
para a criação de um fundo de pesquisa em asma e um
prêmio nacional para jovens pesquisadores, além de
publicar dois casos clínicos sobre o assunto.
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COMISSÃO DE CÂNCER DE PULMÃO

Guilherme Costa - coordenador
A Comissão de Câncer inicia neste ano os preparativos com vistas a regulamentar subespecialidades e
obter certificações pela SBPT junto a AMB, CFM e CNRM,
além de promover o debate sobre a possibilidade de se

rastrear câncer de pulmão no consultório e realizar ecobroncospia (EBUS) para o estadiamento do câncer de
pulmão. Na reunião da Diretoria também foi debatido o
tratamento da dor no paciente com câncer de pulmão.

COMISSÃO DE DOENÇA PULMONAR AVANÇADA

Valéria Maria Augusto - coordenadora
Em 2011 a Comissão de DPA promoveu a CNAP
em abril, a prova de título de especialista em junho,
realizou PEC de quatro aulas em Salvador no mês de
julho. Em agosto, apresentou estudo sobre Tratamento
da dispnéia refratária no Congresso Brasileiro de Asma,
DPOC e Tabagismo. Enviou em setembro um caso clínico
para o site da SBPT, encaminhou proposta à editora para
o livro Assistência domiciliar em portadores de DPA em

outubro e, no mês seguinte, Chest. Ainda em 2011, a
Comissão preparou um manual sobre a especialidade.
Para 2012, a Comissão planeja estruturar um PEC
de DPA, viabilizar o Manual sobre Assistência Domiciliar
de DPA e sobre Oxigênio Complementar em Viagens
Aéreas, a tempo de ser lançado no Congresso Brasileiro
de Belo Horizonte.

COMISSÃO DE PLEURA

Cyro Teixeira da Silva Júnior - coordenador
A Comissão de Pleura apresentou as atividades
do biênio 2010-2012, após definir como objetivo divulgar a importância da análise do líquido pleural e
da pleura para o diagnóstico da causa da Síndrome
do Derrame Pleural. Para atingir suas metas, estabeleceu como estratégias participar de congressos
regionais e outros eventos. Como suporte, publicar
Manual de Conduta para Diagnóstico da Causa da
Síndrome do Derrame Pleural, com previsão de divulgação no segundo semestre de 2012.

trocinadores/investidores sobre a importância de divulgar os seus produtos para a Síndrome do Derrame
Pleural e Doenças Causais. Outra meta é conquistar
maior espaço em grade de congressos/eventos.
A Comissão pretende também lançar o Projeto
Especialistas de Amanhã, consolidar o cadastramento das ligas acadêmicas, fechar um modelo de
programa para cursos de graduação com panorama
atual oferecer às faculdades e ministrar cursos précongresso da SBPT.

Para 2012, a Comissão vai promover o I Encontro
Nacional de Pleura, Líquido Pleural e Doenças Causais e estabeleceu como grande desafio convencer pa-

10

BOLETIM SBPT

MARÇO / 2012

BOLETIM SBPT

MARÇO / 2012

11

COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

Antônio George de Matos Cavalcante - coordenador
Os objetivos traçados pela Comissão de
Epidemiologia incluem projeto da Corte do
Exército Brasileiro, divulgação do Mecor e publicar
informações científicas no site da SBPT, além do PEC de
Epidemiologia em Vitória, nos dias 30 e 31 de março,
desenvolver proposta de participação no Congresso
Pneumologia 2012, curso pré-congresso com a grade
Medicina baseada em evidências, viabilizar proposta de
participação no Congresso Asma/DPOC de 2013, com
curso pré-congresso.
O PEC acontece no Auditório do CIAS - Centro
Integrado de Assistência a Saúde da Unimed, na avenida

Leitão da Silva nº 2311- Itararé - Vitória – ES.
Inscrições gratuitas pelo fone (27) 3335-5330
ou pelo e-mail nudec@unimedvx.com.br. Confira a
programação no site.
Está no escopo da Comissão também escrever
artigos de revisão sobre os principais temas da
epidemiologia clínica e viabilizar a sua publicação em
periódicos e/ou em sites dirigidos a pneumologistas
e colaborar com as demais comissões da SBPT em
parceria na elaboração de documentos como diretrizes
e consensos.

COMISSÃO DE CIRCULAÇÃO PULMONAR

Daniel Waetge - coordenador
A Comissão de Circulação Pulmonar definiu
para 2012, entre outros, elaborar, organizar e divulgar
documentos normativos, atualizar as Diretrizes
Brasileiras para Manejo da Hipertensão Pulmonar,
estabelecer critérios para a caracterização de Centros
de Referência (CR) em HAP, promover integração com a
Comissão de Circulação da ALAT, além de disponibilizar
informações brasileiras em HP apuradas nos centros de
referência e incentivar a criação de comissões para a
profilaxia de TEV em hospitais brasileiros.
Outros objetivos são atuar junto aos órgãos de
governo, reconhecer as diretrizes e protocolos, indicar

as sociedades médicas como consultoras para assuntos
técnicos em HP e TEV por meio da formação de câmaras
técnicas, viabilizar parcerias dos CR e Sociedades
Médicas com administradores, gestores, Tribunais de
Justiça e Ministérios.
O grupo de trabalho pretende também atuar na
Educação e Produção Científicas e promover Programas
de Educação Continuada em Circulação Pulmonar,
além de participar da elaboração da grade científica
do Congresso Brasileiros da SBPT, editar um manual e
reunir casos para a revista.

COMISSÃO DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS E MICOSES

Mara Rúbia Figueiredo - coordenadora
A Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses
definiu uma série de objetivos para 2012:
• Conhecer a real situação dos nossos serviços
no Brasil no quesito assistência a doenças pulmonares
infecciosas prevalentes, como Bronquiectasias em NãoFibrocísticos, PAC, PAV, por meio da elaboração e aplicação de inquérito via SBPT com questionário dirigido a
todos os associados.
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• Abastecer o site da CIRM-SBPT com artigos comentados relacionados a Infecções Respiratórias, com
participação direta das subcomissões para a realização
desta atividade.
• Atuar com empenho em campanhas de conscientização da população, da área médica, de sociedades
regionais e demais comissões da SBPT sobre o Dia Mun-
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COMISSÃO DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS E MICOSES

dial ao Cuidado da Pneumonia, celebrado em 12 de
novembro, assim como oferecer orientações para boa
prática no cuidar.
• Publicar no portal da CIRM da SBPT a rede SIREVA, com dados abastecidos anualmente, servindo como
estímulo à Pneumologia Brasileira na colaboração com
importante banco de dados sul-americano de vigilância
– serotipos circulantes de Streptococcus pneumoniae
implicados na Doença Pneumocócica Invasiva.
• Publicar as Recomendações em Bronquiectasias não-fibrocísticas no Jornal Brasileiro de Pneumonia.

• A programação para 2012 inclui PEC em São
Luiz, Brasília e Campos (RJ); realização de Curso Nacional de Atualização no Rio de Janeiro, Encontro Nacional
de Infecções Respiratórias e Tuberculose; e Congresso
Brasileiro de Pneumologia, em Belo Horizonte.
• A Comissão pretende cobrar material para o site,
reenviar casos clínicos, elaborar questões para a prova de
título 2012, organizar o Inquérito de Bronquiectasias, organizar atividades para celebrar o Dia Mundial da Pneumonia e buscar a manutenção do Curso Pré-Congresso
de Infecção para o Asma, DPOC e Tabagismo 2013.

• Redigir um Manual de Condutas em Bronquiectasias, que está em fase de elaboração.

COMISSÃO DE DOENÇAS INTERSTICIAIS

Bruno Guedes Baldi - coordenador
A Comissão de Doenças Intersticiais promoveu em
março de 2011 o Curso Nacional de Doenças Intersticiais
que contou com a presença de 250 pessoas e teve, entre
outros, a apresentação de casos clínicos. A Comissão
realizou também quatro edições do PEC presencial,
em Brasília, Salvador, Fortaleza e Vitória, e uma online.
O módulo 9 ofereceu Atualização do diagnóstico e
tratamento da sarcoidose pulmonar, Aspectos Práticos
da Patologia Pulmonar nas DPI, Imagem das Doenças
Intersticiais, Tratamento das Vasculites Anca Associadas,
FPI – o que há de novo em diagnóstico e tratamento,
Doenças Pulmonares Órfãs e Atualização no Manejo das
Bronquiolites.
Quatro casos clínicos foram publicados no site da
SBPT: Criptococose pulmonar, Bronquiolite associada à
aspiração, Pneumonia de células gigantes e Bronquiolite
folicular. Outras ações realizadas que merecem destaque
são a elaboração de questões para título de especialista
e a criação do Espaço Saúde Respiratória no site da
Sociedade.
Para 2012, a Comissão define as Diretrizes
Brasileiras de DPI, em um processo estimado para se
encerrar em março. Vai também estabelecer parâmetros
para doenças pulmonares eosinofílicas, diagnóstico
diferencial das doenças granulomatosas pulmonares,
o que mensurar no acompanhamento da sarcoidose,
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utilização de imunossupressores e agentes biológicos na
DPI associadas às colagenoses.
Prevê também a realização de três edições do PEC
presenciais e uma online: Porto Alegre e Aracaju, em
maio; e Maceió, em agosto. Para o XXXVI Congresso
Brasileiro da SBPT, a Comissão trará Kevin Brown, da
Universidade de Colorado (Denver), para falar sobre
Fibrose Pulmonar Idiopática e DPI Associadas às
Colagenoses. O site da Sociedade deve publicar ainda
novos casos clínicos.
A Comissão também pretende viabilizar o Registro
Nacional de DPI, criar o Registro Nacional (doenças
órfãs) com o objetivo de estabelecer a prevalência e as
características epidemiológicas da população brasileira.
Na área de medicamentos, atuar junto à Anvisa pela
ampliação da liberação de medicações de custo
elevado, além de oferecer, via SBPT, a possibilidade de
encaminhamento de pacientes para centros participantes
em ensaios randomizados (FPI).
Outros objetivos são emitir certificação de
Espirometria – Pneumopediatria, para o Departamento de
Função Pulmonar e Departamento de Pneumopediatria.
Definir a tabela CBHPM para os Departamentos de
Função Pulmonar, Endoscopia e Sono.
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COMISSÃO DE DPOC

Fernando Lundgren - coordenador
A Comissão de DPOC pretende em 2012
participar da formulação da grade do Congresso
da especialidade, da reunião do Projeto Gold Brasil,
mantendo os fundadores do Gold Brasil e utilizando
o seu site como mecanismo do portal da Comissão
de DPOC da SBPT, além de revisar as diretrizes de
DPOC da SBPT, definir as diretrizes sobre Tratamento
da Exacerbação da DPOC junto à Associação Médica
Brasileira, Como acompanhar o paciente com DPOC
em consultório, DPOC e atividades físicas e DPOC e
doenças associadas.
Está no escopo da Comissão para 2012 também
estimular a realização de fóruns de DPOC em todas
as regiões do país utilizando o mesmo modelo do
Fórum Norte-Nordeste de DPOC, cuja edição deste

ano já está agendada para maio. Os integrantes da
comissão iniciaram os contatos com patrocinadores
para realização do I Fórum Centro-Oeste.
Outros compromissos assumidos para 2012 são
produzir guias práticos em Reabilitação Pulmonar
e Acompanhamento do Paciente em Consultório,
Reabilitação Pulmonar na DPOC, que deve estar
finalizado até o Congresso da SBPT.
No ano passado, a Comissão cumpriu extensa
lista de atividades: envio de orientações gerais ao
paciente que buscou informações na página da SBPT,
respostas de pareceres do Ministério Público de Juiz
de Fora, de Londrina e da secretaria estadual do Pará
sobre tratamento da DPOC.

COMISSÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS, AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS (DRAO)

Hermano de Albuquerque Castro - coordenador
A Comissão de DRAO promoveu dois cursos
avançados de leitura radiológica (LR) com exame de
Certificação AIR-Pneumo em São Paulo, Fundação
OIT, Universidade Fukui, reunindo 12 alunos, com
100% de aprovação. Contribuiu também para a edição
das Portarias 223 e 236 do Ministério do Trabalho e
Emprego sobre Leitura Radiológica, resultando em
impacto na procura de qualificação de médicos.

com a edição especial do JBP (artigos originais). Para o
Congresso da ABPT, a ideia é propor que os temas da
área fiquem inseridos nas diferentes atividades, mesas
e colóquios do encontro.

Divulgou ainda um documento técnico orientador
sobre as condições mínimas de funcionamento de
serviço de radiologia, visando ao uso da Classificação
Internacional de Radiografias de Pneumoconioses
da OIT. Disponibilizou um texto do doutor Eduardo
Algranti sobre a utilização da Classificação Radiológica
da OIT no site da SBPT.

Em colaboração com o SUS, a Comissão da
DRAO pretende dar continuidade ao trabalho junto
ao Ministério da Saúde, por meio da coordenação de
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, vinculada a
Secretaria de Vigilância em Saúde, para capacitação da
Rede Nacional de Saúde do Trabalhador (Renast) para
o protocolo de pneumoconioses.

Para 2012, a Comissão DRAO finaliza texto sobre
espirro e posterior envio ao doutor Roberto Rodrigues
(Comissão de Função Pulmonar) para complementar
com informações relativas a técnica, treinamento, ética
etc. O material destina-se a justificar a necessidade
de edição de Portaria trazendo esclarecimentos e
diretrizes para o bom uso da espirometria no âmbito
da NR-7. Finalizadas estas etapas, a Comissão vai
elaborar sugestão de Portaria e encaminhar ao MTE
para deliberação. O processo é relativamente longo.

Também segue em andamento projeto da
formulação do questionário padronizado para o SUS e
construção do sistema de registro de mesotelioma do
Ministério da Saúde (INCA), com chancela da SBPT, para
populações expostas ambiental e ocupacionalmente
ao amianto no Brasil. Esta atividade está sendo
também conduzida pela Fiocruz, UFMG, Fundacentro
e Ministério da Saúde.

Dois cursos de LR estão previstos: de 18 a 21 de
abril em Curitiba e de 29 de agosto a 1º de setembro
em Belo Horizonte, ambos com apoio do CBR, SBPT
e ANAMT. A Comissão também pretende contribuir
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Após o Congresso da SBPT, a Comissão quer
reunir o maior número de integrantes possível para
discutir uma pauta ainda indefinida.

Prosseguem os processos de trabalho sobre
TKCSA e amianto (leia nota nesta edição sobre a
interpelação apresentada pelo Instituto do Amianto
contra o coordenador desta Comissão, doutor
Hermano Albuquerque de Castro, sobre os males
causados pelo amianto).
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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
adrenal.SBPT
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDSMARÇO
26 IPI12_v1
e GDS24_IPI12_v3.
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COMISSÃO DE TUBERCULOSE

Marcelo Fouad Rabahi - coordenador
A Comissão de Tuberculose promoveu no ano
passado reuniões com o coordenador do Programa
Nacional de Controle da Tuberculose, onde foram
discutidas estratégias de aproximação da SBPT
e o PNCT em ações efetivas para o controle da
tuberculose no Brasil. Encontrou-se também com o
secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde, doutor Jarbas Silva, quando foi reafirmada a
posição da Sociedade em parcerias de cooperação
técnica com o Ministério.
Para marcar o Dia Internacional de Combate à
Tuberculose, celebrado em 24 de março, a Comissão
realizou uma mobilização nacional com os sócios,
viabilizou o Fórum de Resistência Microbiana ao
Tratamento da Tuberculose: Um Enfrentamento
Jurídico e Aspectos Bioéticos, promovido pela
Coordenadoria de controle de doenças da SES-SP.
Participou ainda da assembleia da parceria (STOP-TB)
no Rio de Janeiro.
Publicou caso clínico no site – TBMR e na PEC
a comissão envolveu-se em atividades em Manaus
e em Maringá, sendo nesta última em integração
com a Comissão de Imagem. Participou do Saúde
Respiratória e dos Congressos de Asma, DPOC,
Tabagismo e Pneumologia do Rio de Janeiro e do
Hospital João de Barros Barreto, em Belém, promoveu
PEC online com três aulas.

A Comissão participou ainda de diversas
entrevistas para os meios de comunicação sobre
assuntos ligados à tuberculose, apoiou efetivamente
o associado, esclarecendo dúvidas sobre casos de
tuberculose e, principalmente, condutas práticas
frente a situações do dia a dia do consultório e, para
finalizar, preparou boletim especial em homenagem
ao doutor Fernando Fiúza de Melo.
Para 2012, a meta é planejar os eventos científicos:
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia no
Rio de Janeiro, duas PEC – em Salvador e Aracaju (em
parceria com a Comissão de Doenças Intersticiais),
participar do Encontro Nacional de Tuberculose em
Brasília, do Curso Nacional de Tuberculose e Infecções
em Goiânia e do Congresso Brasileiro da SBPT.
Para o V Encontro Nacional de Tuberculose, que
será realizado de 30 de maio a 2 de junho em Brasilia, a
Comissão fechou parcerias com o Ministério da Saúde
e a RedeTB. Ainda em junho, de 28 a 30, acontece
em Goiânia o Encontro Nacional de Infecções
Respiratórias e Tuberculose. O programa inclui
Curso de Pneumologia na Atenção Básica, fóruns
de Sintomáticos Respiratórios e de Bronquiectasias,
em uma programação interativa que envolverá as
Comissões de Infecção e Tuberculose.

COMISSÃO DE TERAPIA INTENSIVA

Octávio Messeder - coordenador
A proposta de trabalho apresentada pela
Comissão de Terapia Intensiva prevê a promoção
de maior conhecimento da medicina crítica entre
pneumologistas, identificar áreas de interface entre
as especialidades de Pneumologia e Terapia Intensiva
com o intuito de incrementar habilidades.
No escopo está também a criação de um Manual
de Ventilação Mecânica, em asociação com o ACCP,
de cunho prático e operacional para pneumologistas
não-envolvidos diariamente com o cuidado crítico,
realização de Curso de Ventilação Mecânica, incentivar
o intercâmbio da Comissão de Terapia Intensiva com
as assembleias e departamentos congêneres de
sociedades internacionais como ACCP ATS e ERS.
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Outros objetivos são explorar mais o uso do
site da SBPT, criando acesso a artigos ou casos, a
exemplo do que já ocorre com outras comissões,
promover atualização e oportunidade de aumento
de conhecimento por meio desta ferramenta e
considerar a criação de links com outras áreas de
interesse em Terapia Intensiva em outras sociedades
internacionais.
O Curso de Ventilação Mecânica está com o
conteúdo finalizado e o do Congresso Brasileiro,
enviado. Estão entre os compromissos futuros
otimizar a comunicação, maior utilização do site da
SBPT e encaminhar casos clínicos para publicação.
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doença

COMISSÃO DE TABAGISMO DA SBPT

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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COMISSÃO DE TABAGISMO

Alberto José de Araújo - coordenador
Considerada fundamental para a articulação das
sociedades médicas e posicionar o papel de liderança
da SBPT, a Comissão de Tabagismo tem utilizado a
web para debater assuntos relacionados ao fumo. A
Comissão apresentou e discutiu dois casos clínicos em
tabagismo, com interatividade no fórum e publicação
no site da SBPT.
A Comissão de Tabagismo atuou nas respostas
às Consultas Públicas da ANVISA sobre as advertências
e a presença de aromatizantes nos maços cigarros.
Participou das audiências públicas em Brasília, ocorridas em dezembro de 2011; elaborou pesquisa sobre
o Ensino e Treinamento do Tabagismo nos Cursos de
Graduação e enviou para a CNRM as recomendações
da SBPT sobre o ensino do tabagismo na faculdades
de medicina.
Para 2012, a Comissão pretende publicar a Convenção Quadro a Quadro: Facts-Sheets na página da
SBPT sobre os artigos da CQCT, atuar em campanhas
internacional (31/5) e nacional (29/8) de controle do
tabaco, bem como nas datas alusivas a DPOC, Asma e
Espirometria. Está no escopo organizar uma relação de
colegas por região/estado para as entrevistas da SBPT
relacionadas ao tabagismo.
As ações estratégicas de Advocacy incluem Políticas de Controle do Tabaco: leis de ambientes livres de
tabaco (ALT), apresentação de proposta à Fundação
Bloomberg para financiamento de atividades da

SBPT em prol das legislações sobre ambientes livres
de fumo e prevenção do tabagismo passivo, além de
realizar pesquisa qualitativa com pessoas-chave do
Senado e da sociedade sobre os impactos e desafios
das políticas de ALT. O relatório está pronto e aguarda
publicação da OPAS.
Na área de educação continuada, as ações previstas são a elaboração de um manual de condutas
práticas em tabagismo, com previsão de lançamento
para abril e a realização de cursos de atualização/capacitação em tabagismo nos PECS e nos cursos précongressos.
Em janeiro foram retomadas as gestões iniciadas
em junho do ano passado sobre avaliação dos programas de cessação do tabagismo no SUS e discutidas
com o PNCT-COMPREV/INCA.
A Comissão definiu criar no site da SBPT um espaço falando sobre Tabagismo Passivo com informações dirigidas a médicos, legisladores e público
leigo e incluir o tema para 2012 no espaço saúde respiratória, onde já está o tabagismo ativo.
O Programa Escola SBPT, com certificação de
Centros de Referência em Tratamento do Tabagismo,
continua e a Comissão segue estimulando os colegas a
fazerem o registro. Tem incentivado pesquisas e publicações sobre tabagismo e o Fórum de Tabagismo vem
cumprindo este papel de dinamizador.

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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COMISSÃO DE TABAGISMO

AMPM
Controle & Adesão
para o tratamento da asma.1-2
Apenas 1 vez ao dia.
CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato 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.
Referências Bibliográficas: 1. D’Urzo A. Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma Expert Opin Pharmacother. 2007;8(16):2871-84. 2. Navaratnam P, Friedman H, Urdaneta E. 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.

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: contraindicado 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 coadministração 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 cefaleia, rinite alérgica, faringite,
infecção do trato respiratório superior, sinusite, candidíase oral, dismenorreia, dor músculo esquelética, dor
lombar e dispepsia. POSOLOGIA: OXIMAX® destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos.
A dose inicial recomendada na terapia com OXIMAX® para a maioria dos pacientes, independentemente
de terem sido anteriormente tratados apenas com broncodilatadores ou corticosteróides inalatórios, é de
400 μg uma vez por dia, aplicados com o dispositivo. Alguns pacientes podem ser mais adequadamente
controlados com 400 μg administrados em duas doses diárias (200 μg duas vezes por dia). A redução da dose
para 200 μg uma vez por dia pode ser uma alternativa para a manutenção eficiente em alguns pacientes.
MS 1.0093.0211. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO
DEVERÁ SER CONSULTADO. Mais informações à disposição da classe médica no departamento científico da
Mantecorp. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-OXI5)
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DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL

Clarice Guimarães Freitas
A Diretoria de Defesa Profissional definiu para
2012 incentivar as sociedades estaduais a criarem suas
diretorias de defesa, participar do Fórum SBPT de Defesa Profissional dentro do Congresso de Asma, DPOC e
Tabagismo, alimentar o conteúdo do Fórum da SBPT no
site da associação, contratar consultoria e finalizar o projeto de análise da Tabela SUS de Procedimentos Clínicos
e Diagnósticos em Pneumologia.

Outros objetivos são emitir certificação de Espirometria – Pneumopediatria para o Departamento
de Função Pulmonar e Departamento de Pneumopediatria. Definir a tabela CBHPM para os Departamentos de Função Pulmonar, Endoscopia e Sono.

DIRETORIA DE ENSINO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PNEUMOLOGIA

José Roberto de Brito Jardim
Com a colaboração de 22 coordenadores,
a Diretoria de Ensino promoveu uma revisão do
Programa de Residência Médica em Pneumologia
e organizou uma relação nominal dos médicos
residentes e dos supervisores de PRM de Pneumologia
e respectivos e-mails.
As próximas atividades da Diretoria incluem
trabalhar com os Departamentos de Pediatria e de
Endoscopia para revisão dos respectivos programas,
além de revisar os cursos de especialização em Pneu-

mologia e definir o novo R3 com o Departamento do
Sono (Medicina de Sono)
No setor de Graduação Médica, revisar as
regras da SBPT, desenvolver um estatuto básico,
criar um cadastro e apresentar as vantagens para
os integrantes das Ligas Acadêmicas. O desafio é
estabelecer um modelo de programa para cursos
de graduação, dividido em etapas: panorama atual
dos cursos oferecidos, elaborar um programa com
conteúdo padrão e oferecê-lo às faculdades.

DIRETORIA DE ENSINO - PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA

José Roberto de Brito Jardim
A Diretoria de Ensino definiu para 2012 metas
como aprimorar a Prova Título de Especialista em
Pneumologia com a realização de teste escrito com
100 questões objetivas e a aplicação de prova prática
com discussão de 15 casos clínicos – cinco a mais dos
projetados inicialmente. Pretende também validar
nova lista de pontuação de curriculum vitae, com a
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obrigatoriedade de algumas atividades (Congresso e
Eventos nacionais e regionais). Além disso, no dia 27
de novembro, durante o XXXVI Congresso Brasileiro
de Pneumologia e Tisiologia, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, será realizada a prova de Endoscopia
Respiratória, cujo edital está em fase de finalização.
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NOTAS

Dia 21 de fevereiro.
Morreu, no dia 5 de dezembro de 2011, aos
63 anos, o doutor Leonai Rubem Fernandes Garcia.
O pneumologista sofreu um choque séptico após
cerca de um mês internado no Hospital Guadalupe,
em Belém. Segundo o Conselho Regional de
Medicina do Estado do Amapá, o doutor Leonai
Garcia será lembrado pela ética, profissionalismo,
simplicidade, amizade, carisma e belíssimo
exemplo de vida e dedicação ao trabalho. Nascido
em 9 de maio de 1948, em Belém, formou-se em
Medicina no ano de 1975. Além de pneumologista,
doutor Leonai era jornalista, foi colunista do Diário
do Amapá e comandava um programa de rádio
aos sábados. Presidiu a Universidade de Samba
Boêmios do Laguinho e lançou em 2009 o livro
Bola de Seringa – a História do Futebol Amador
Amapaense, sobre a história do futebol, uma de
suas paixões ao lado do carnaval. O pneumologista
era divorciado e deixa três filhos.

Desafios da tuberculose
No Dia Mundial da Tuberculose (24 de março),
uma série de ações ocorreram em todo o País para
marcar a data para enfatizar o combate a essa
doença, que ainda desafia a pneumologia em
muitos países.
No Brasil, novos dados foram apresentados pelo
Ministério da Saúde e mostram que, pela primeira
vez, os casos de tuberculose foram inferiores a 70
mil casos no país. O número de casos registrados em
2011 caiu 3,54%: foram 71.790 (2010) contra 69.245
(2011). Na última década, o Brasil registrou queda
de 15,9% na taxa de incidência por tuberculose. Em
2011, foram registrados 36 casos da doença para
cada 100 mil habitantes, contra 42,8 casos em 2001.
Apesar desses avanços, a tuberculose preocupa
muitos profissionais de saúde, já que é a quarta
causa de óbitos por doenças infecciosas no país e
a primeira entre pacientes com Aids. Os desafios
para os pneumologistas são melhorar a adesão
ao tratamento e ampliar o acesso ao diagnóstico
adequado.

Morreu no Rio de Janeiro, de causas naturais,
o doutor João Carlos Corrêa. Formado em 1974
pela Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Santa Catarina, fez residência em Clínica
Médica e Pneumologia no Hospital dos Servidores
do Estado no Rio de Janeiro, onde posteriormente
foi chefe do Serviço de Pneumologia. Atuou como
professor nas Universidades Federal Fluminense e
Federal do Rio de Janeiro. Um dos fundadores da
SOPTERJ, atuou decisivamente para sua formação
e consolidação estatutária. Foi também presidente
da Sociedade Brasileira de Asmáticos no Rio de
Janeiro. Autor do livro Antibióticos na prática
médica. Era casado e deixa três filhas. Aos 60 anos.

XIII Curso de Atualização em Pneumologia
Com um público estimado de cerca de 400 participantes e direcionado a médicos com mais de dois
anos de formação, esse curso, que já tem tradição
junto à SBPT e tem uma programação científica que
abrange as principais subespecialidades da pneumologia, já vai para sua 13ª edição. Objetivo desse evento
é capacitar cada vez mais os médicos sobre a prática
clínica da especialidade. Todas as aulas serão ministradas em um só auditório, numa verdadeira imersão
em pneumologia.

Dia mundial da espirometria
O Dia Mundial da Espirometria, é uma ferramenta das sociedades médicas internacionais que atuam
na área respiratória para promover a atenção para as
doenças pulmonares e divulgar a espirometria.
Em 2012, a campanha será realizada durante os
Jogos Olímpicos, focando a atividade esportiva e os pulmões, sendo um mote para a realização da espirometria.
O dia oficial será 27 de Junho, mas os testes podem ser
estendidos por outros dias até o final dos Jogos Olímpicos, capitalizando a atenção no evento e relacionando a
capacidade pulmonar, a saúde e o esporte.
O link internacional do evento é: http://www.
wsd2012.european-lung-foundation.org/16761about-wsd.htm
O Departamento de Função Pulmonar agradece
a colaboração da comunidade pneumológica.
Roberto Rodrigues Júnior - coordenador
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PROGRAME-SE
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA 2012
ESTADUAIS

CIDADE

TEMA

SOC. DE PNEUM. DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA - ES

EPIDEMIOLOGIA

30 e 31 de MARÇO

SOC. MARANHENSE DE PNEUM. E CIRUR. TORÁCICA

SÃO LUIS– MA

TABAGISMO
INFECCÇÕES RESPIRTÓRIAS

04 e 05 de MAIO

PORTO ALEGRE– RS

IMAGEM
DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS

04 e 05 de MAIO

SOC. DE PNEUM. E TISIOL. DO MATO GROSSO

CUIABÁ- MT

DPOC

01 e 02 de JUNHO

SOC. DE PNEUM. E TISIOL. DO RIO DE JANEIRO

CAMPOS - RJ

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS

01 E 02 de JUNHO

SOC. PERNAMBUCANA DE PNEUM. E TISIOLOGIA

RECIFE– PE

SONO e IMAGEM

08 e 09 de JUNHO

SOC. SERGIPANA DE PNEUM. E TISIOLOGIA

ARACAJÚ – SE

DOENÇAS PULMONARES
INTERSTICIAIS e TUBERCULOSE

15 e 16 de JUNHO

SOC. DE PNEUMOLOGIA DA BAHIA

SALVADOR - BA

TUBERCULOSE e IMAGEM

27 e 28 JULHO

SOC. ALAGOANA DE PNEUMOLOGIA

MACEIÓ- AL

IMAGEM
DOENÇAS PULMONARES INTESTICIAIS

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

SOC. DE PNEUM. E TISIOL. DO RIO GDE. DO SUL

DATA

CURSOS DE FUNÇÃO PULMONAR 2012
ESTADUAIS

DATA

INFORMAÇÕES

SOC. PERNAMBUCANA DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA

30 E 31 DE MARÇO AVANÇADO
RECIFE-PE
Palestrante: Dra. Silvia Carla(SP) e Dr. Fernando Queiroga Jr. (SBPT vai pagar apenas da
Dra. Sílvia Carla - o outro palestrante é por
conta da estadual)
Coordenadora Local: Dra. Alina Oliveira

Local: Hospital Otávio de Freitas - Auditório Central - Rua
Aprígio Guimarães S/N Tegípio - Recife (PE)
Informações/Inscrições: www.sbpt.org.br - 0800 61 62 18

SOC. ALAGOANA DE PNEUMOLOGIA

JULHO
BÁSICO
MACEIÓ-AL
Coordenador Local: Dr. Fernando Guimarães

Local: Auditório UNIMED
Informações/Inscrições: www.sbpt.org.br - 0800 61 62 18

SOC. GOIANA DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA

15 E 16 DE JUNHO
AVANÇADO
GOIÂNIA -GO
Palestrante: Dr. João Marcos Salge Coordenador Local: Dr. José Laerte R. da Silva Júnior

Local: Auditório da Clínica São Camilo Alameda Cel.
Eugênio Jardim n° 244 Setor Marista, Goiânia -GO
Informações/Inscrições: www.sbpt.org.br - 0800 61 62 18

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
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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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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.
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ESTE
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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

XIII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Local: Hotel Windsor Atlântica - Rio de Janeiro/RJ
Data: 19 a 21 de abril
Informações: SBPT 0800616218
sbpt@sbpt.org.br

ATS 2012
Data: 18 a 21 de maio
Local: San Francisco – CA/USA
Informações: www.thoracic.org

Encontro Nacional de Infecções Respiratórias e Tuberculose
Local: Cremego – Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás
Data: 28 a 30 de junho
Informações: SBPT 0800616218
sbpt@sbpt.org.br
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
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Secretário:
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E-mail:
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Presidente:
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E-mail:
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Fax: 32348346
E-mail:
f.l.westphal@uol.com.br
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E-mail:
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Presidente:
Secretária:
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Presidente:
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Secretário:
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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:
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E-mail:

SOCIEDADE PAULISTA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
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28

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
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