EDITORIAL

Jairo Sponholz Araújo
Presidente da SBPT

Prezado associado(a),
Neste primeiro boletim da Gestão por mim presidida, optamos por fazer uma apresentação sumária dos
varios projetos das diretorias. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) tem em andamento projetos macro e de grande importância para todos nós: envolvimento político nos programas dos Ministérios da
Saúde e Educação e o envolvimento com a Comissão de Saúde da Câmara buscando apoio Político aos pleitos dos
Pneumologistas. Além disso, investimento em Defesa Profissional como prioridade.
Pretendemos ainda trabalhar na Atualização Profissional e Educação Continuada e em uma efetiva aproximação de todos os pneumologistas, das mais variadas vertentes, para que haja uma luta unida com mais eficiência
e efetividade em prol da nossa especialidade em todo o Brasil. Devemos também fazer investimentos na regulamentação de nossas áreas de atuação melhorando o perfil de remuneração e o interesse pela especialidade. Uma
área que podemos destacar é o sono (que teve credenciamento do programa de R3 pela CNRM recentemente).
Precisamos ter ainda uma participação mais ativa junto às outras especialidades, no processo de titulação, o
que visa nos fortalecer muito e a pneumologia pediátrica tem um papel importante nesse momento. Diante disso
e muitas outras questões, visamos consolidar a SBPT como a “casa” dos interessados na sua área de atuação, ou
seja, a medicina respiratória.
Outro aspecto que queremos destacar é a Residência em Pneumologia com levantamento da situação dos
programas de residência, discussão de estratégias para adaptação dos programas às normas que serão aprovadas
pela CNRM.
Investimento na melhora da nossa Tabela de Procedimentos com a contratação de uma assessoria específica para recalcular o custo real de todos os nossos procedimentos, usando uma tecnologia adequada e capaz de
instrumentalizar a busca de uma remuneração mais justa.
Enfim, são muitos desafios que temos pela frente e estaremos abertos a discussões e contamos com a colaboração de todos para uma participação efetiva junto da nossa SBPT.
Um abraço,
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DIRETORIA
PRESIDENTE - BIÊNIO 2013-2014
Jairo Sponholz Araújo
Completou residência em Clínica Médica (1976-1978) e em Pneumologia (1978-1979), tornando-se especialista em Clínica Médica com área de dedicação em Pneumologia. Foi coordenador de Atendimento Externo (1986-1988) e diretor médico (1989-1994) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Foi
presidente da Sociedade Paranaense de Tisiologia e Doenças Torácicas (SPTDT) por duas gestões consecutivas
e vice-diretor do Departamento de Convênio da Associação Médica do Paraná desde 1995.É médico da UFPR
desde 1979, atuando na disciplina de Pneumologia desde 1994 e, atualmente, responsável pelo ambulatório de
Pneumologia Geral. Foi diretor de Divulgação e Defesa Profissional da SBPT (2004-2006) e é diretor de Divulgação da SPTDT há quatro gestões. É também revisor do Jornal de Pneumologia desde 2006.
PRESIDENTE ELEITO - BIÊNIO 2015-2016
Renato Maciel
Foi presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica (2005-2007), presidente do
Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo (2007) e coordenador da Comissão de Circulação da SBPT
(2008-2010). Atualmente coordena a disciplina de Pneumologia e Cirurgia Torácica da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais e a Clínica Pneumológica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais.

PRESIDENTE DO SBPT 2014
José Miguel Chatkin
Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez residência em Pneumologia no Pavilhão Pereira Filho em 1975 e 1976. Concluiu Mestrado e Doutorado em Pneumologia, ambos pelo
curso de pós graduação em Medicina da UFRGS. É chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital São Lucas da
PUCRS e professor titular de Medicina Interna / Pneumologia da Faculdade de Medicina da PUCRS. Realizou
pós-doutorado na University of Toronto em 1997 e 1998. Sua linha de investigação é em Tabagismo e Doenças
tabaco-relacionadas na qual já publicou 91 artigos em revistas indexadas, sendo 78 no exterior e 46 catalogadas
no JCR, além de 31 capítulos de livros sobre o assunto.No Curso de PósGraduação em Ciências da Saúde da
PUCRS,já é orientador de 55 alunos de Doutorado, Mestrado ou Iniciação Científica. Foi presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul no biênio 2002 e 2003. É revisor de artigos para o Jornal
Brasileiro de Pneumologia, Nicotine and Tobacco Research, Tobacco Control, CHEST, British Journal of Psychiatry, Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, Archives of General Psychiatry, Pulmonary Pharmacology & Therapeutics, The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Preventive Medicine, Cadernos de Saúde Pública.
Projetos de Gestão
Como é do conhecimentos dos nossos associados, a SBPT está organizando o XXXVII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia a se realizar em 2014, no ExpoGramado, em Gramado, RS. Nas últimas edições deste que se tornou o maior evento da pneumologia
nacional e provavelmente da América Latina, o número de participantes vem crescendo consecutivamente, mas também na qualidade e
diversidade das palestras, debates e exposições.
Frente a este desafio de atender às expectativas dos pneumologistas brasileiros, a SBPT já está trabalhando. Foram realizadas 3 vistas técnicas à cidade e às instalações do centro de convenções, quando também foi contatada uma ampla gama de fornecedores de serviços
de apoio. Está prevista outra reunião no segundo semestre de 2013 para acertar detalhes administrativos finais com as autoridades locais e
com os fornecedores selecionados. A rede hoteleira já está com as reservas confirmadas, bem como várias outras instâncias municipais de
serviços.
A grade científica estará sendo organizada pelas comissões e departamentos da SBPT. Nos próximos eventos internacionais (ATS,
ERS e CHEST) começarão a ser feitos os contatos com possíveis convidados internacionais que abrilhantarão o Congresso.
A Comissão Local, que conta com o apoio da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul, através de seu presidente Dr Marcello Tadday Rodrigues, começa a ser formada, e incluirá membros dos serviços gaúchos de Pneumologia e tem previsão de sua
primeira reunião oficial para os próximos meses. Terá como função, além da organização da apresentação da produção científica nacional,
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através dos trabalhos inscritos, promover uma calorosa recepção aos colegas de todos o país, com as características da Serra Gaúcha.
Nesta perspectiva, a SBPT, com a colaboração da SPT-RS, terá um ano bem cheio de atividades.
DIRETOR DE ENSINO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Alberto Cukier
Doutor (1988) e Livre Docente em Pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo . Atualmente é Diretor de Serviço da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Linha de pesquisa com ênfase em pesquisa
clínica em Doenças Pulmonares Obstrutivas.
Projetos
A Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) promoveu nos últimos anos um processo de aperfeiçoamento dos programas. As sociedades de especialistas foram solicitadas a rever os conteúdos, transformando-os em programas
baseados em habilidades, competências e atitudes. Foi constituída uma comissão que propôs um novo documento, submetido aos coordenadores das residências reconhecidas. Concluiu-se assim o “Programa de Residência Médica em Pneumologia baseado em competências, habilidades e atitudes a serem adquiridas pelos Médicos Residentes”, submetido pela SBPT à CNRM, em 2012. Aguarda-se a oficialização do programa
para os próximos meses, a partir de quando os serviços de residência terão um prazo determinado para adequar-se.
O próximo passo, com o auxílio das sociedades regionais, será o diagnóstico da situação real das residências em Pneumologia no Brasil.
De posse dos resultados a SBPT promoverá uma ampla discussão de estratégias para adaptação dos programas às novas normas.
Área de atuação em sono
A área de atuação em sono foi instituída em 2011, compreendendo as especialidades de Pneumologia, Otorrinolaringologia,
Neurologia e Psiquiatria. Em 2012 foram conferidos os primeiros títulos de especialista na área de atuação, por critérios de notório saber.
Uma comissão constituída por representantes das quatro especialidades trabalha atualmente na normatização do título de
especialista. A SBPT está representada nesta comissão pelos colegas Gleison Guimarães Marinho, Geraldo Lorenzi Filho e Lia Rita de Azeredo Bittencourt.
Em iniciativa paralela, a SBPT encaminhou à CNRM o programa mínimo para R3 em sono aprovado pela terceira plenária, aguardando-se para os próximos meses a sua oficialização.
Área de atuação em Pneumologia pediátrica
A área de atuação em Pneumologia pediátrica (PP), criada há anos, tem gradualmente crescido em procura e importância. Aproximadamente 10% dos sócios da SBPT têm a PP como área de atuação.
Recentemente, importante alteração ocorreu nos critérios de capacitação para a PP, com a obrigatoriedade de dois
anos de residência, e não mais um ano como ocorre atualmente.
A diretoria da SBPT trabalha em conjunto com o Departamento de PP, com o objetivo de determinar a estratégia para
valorização dos pneumopediatras na SBPT. Paralelamente está em discussão as formas de estreitar a relação com a Sociedade
Brasileira de Pediatria, para a regulamentação do programa de residência de dois anos e de titulação na área de atuação.
SECRETÁRIA-GERAL
Raquel Melo Nunes Carvalho Feitosa
Secretária Geral Atualmente Coordenadora Do Serviço De Doenças Torácicas Do Hospital Regional
Da Asa Norte - HRAN/SES/DF.
Projeto de Gestão
A SBPT tem um funcionamento extremamente organizado, o que possibilita o gerenciamento das atividades com competência, pontualidade, economia, mantendo um padrão de qualidade para seus associados.
Estando nesta posição de secretariar a SBPT, comprometo-me a manter esse padrão de funcionamento
do expediente da secretaria; dar o suporte necessário ao nosso presidente; manter o registro das atas das reuniões; atuar em conjunto com o diretor financeiro nas operações financeiras; e, por fim, mas de suma importância, manter o nosso Boletim trimestral
com informações relevantes aos nossos associados.
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CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoa to de mometasona ou à
lactose. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: a coadministração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da
enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante.
OXIMAX® (furoato de mometasona). INDICAÇÕES: indicado para o controle e na profilaxia da asma de qualquer intensidade, inclusive no tratamento dos pacientes asmáticos dependentes de corticosteróides
inalatórios ou sistêmicos, e de pacientes asmáticos não-dependentes de corticosteróides, porém inadequadamente controlados com outros esquemas de tratamento. CONTRAINDICAÇÕES: contra-indicado em
pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Durante os estudos clínicos, ocorreu o desenvolvimento de infecções localizadas de boca e
faringe com Candida albicans. Poderá haver o desencadeamento de um episódio de broncoespasmo com aumento imediato de sibilos após a dose. É necessário cuidado especial com pacientes em processo de
transição de corticosteróides sistemicamente ativos para OXIMAX. OXIMAX não é um broncodilatador e não é indicado para o alívio rápido do broncoespasmo ou de outros episódios agudos de asma. Durante esses
episódios, os pacientes poderão precisar de terapia com corticosteróides orais. OXIMAX não deve ser utilizado durante a gravidez, nem por mães que estejam amamentando, a menos que o benefício justifique o risco
potencial à mãe, ao feto ou ao bebê. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A co-administração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato
de mometasona durante administração concomitante. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas mais comuns são cefaléia, rinite alérgica, faringite, infecção do trato respiratório superior, sinusite, candidíase oral,
dismenorréia, dor músculo esquelética, dor lombar e dispepsia. POSOLOGIA: OXIMAX destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos. A dose inicial recomendada na terapia com OXIMAX para a
maioria dos pacientes, independentemente de terem sido anteriormente tratados apenas com broncodilatadores ou corticosteróides inalatórios, é de 400 µg uma vez por dia, aplicados com o dispositivo. Alguns
pacientes podem ser mais adequadamente controlados com 400 µg administrados em duas doses diárias (200 µg duas vezes por dia). A redução da dose para 200 µg uma vez por dia pode ser uma alternativa para
a manutenção eficiente em alguns pacientes. MS 1.0093.0211. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Mais informações à disposição da
classe médica no departamento científico da Mantecorp. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-OXI5). REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bula do produto 2. Nayak AS, et al. Once-daily mometasone furoate
dry powder inhaler in the treatment of patients with persistent asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2000;84(4):417-24. 3. D’Urzo A. Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma Expert
Opin Pharmacother. 2007;8(16):2871-84. 4. Sharpe M, Jarvis B. Inhaled mometasone furoate: a review of its use in adults and adolescents with persistent asthma. Drugs. 2001;61(9):1325-50. 5. Price D, et al.
Improved adherence with once-daily versus twice-daily dosing of mometasone furoate administered via a dry powder inhaler: a randomized open-label study. BMC Pulm Med. 2010;10:1. 6. Navaratnam P, et al. The
impact of adherence and disease control on resource use and charges in patients with mild asthma managed on inhaled corticosteroid agents. Patient Prefer Adherence. 2010;4:197-205. Março/2012
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DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL
MÁRIO SÉRGIO NUNES
Médico Pneumologista Diretor da Clinica de Pneumologia e Cirurgia do Tórax e Esôfago - Pulmoclínica e é médico responsável pelo Serviço de Medicina Interna do Hospital São Lucas de Brasilia. Médico Pneumologista aposentado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Area de interesse em pesquisa:
DPOC, Sono e Asma. Diretor de Assuntos Científicos e de Divulgação do Conselho de Programas de Asma e
Rinite - COPAR. Editor do Blog do COPAR( http://www.asmacopar.blogspot.com) . Sócio Efetivo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Fellow of American College of Chest Physician.Vice-Presidente da
Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas (2009/2011). Member of European Respiratory Society. Membro
do Grupo de Trabalho de Implementação do GINA-Brasil (Iniciativa Global contra a Asma). Diretor de Defesa
Profissional da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - biênio 2012/2014
Projetos de Gestão
O ano de 2013 promete ser um ano de intensas atividades relacionadas com o exercício profissional dos médicos brasileiros. Temas como a atualização da CBHPM, o movimento médico em defesa de melhores honorários e a dignidade médica,
passando pela luta da AMB contra a abertura indiscriminada de escolas de medicina e a validação automática do diploma de
médicos no exterior serão alguns dos temas predominantes no debate sobre a Defesa Profissional dos médicos brasileiros e dos
pneumologistas em particular.
Diversas ações já estão sendo desenvolvidas pela nova diretoria da SBPT. Manter uma relação estreita com a AMB, com
o CFM e com a Fenam foi a primeiro passo este ano. Este ano a SBPT já participou de duas reuniões nas sedes da AMB e da AMP
discutindo temas do interesse dos médicos brasileiros.
Tornar este assunto de pleno domínio por parte dos pneumologistas será também uma das tarefas da nova diretoria.
Assim, o espaço dentro do site da SBPT já está sendo remodelado e tanto através do SBPT news quanto do Boletim impresso os
pneumologistas serão informados de tudo o que estiver ocorrendo nesta área.
O contato permanente com os diretores de defesa profissional das sociedades de pneumologia dos Estados também
será mantido para que possamos acompanhar cada ação desenvolvida no interesse do pneumologista.

Identificar também áreas onde possamos melhorar e facilitar a vida dos pneumologistas no dia a dia do
consultório e na atividade pública e privada também será uma das tarefas da diretoria de Defesa Profissional. Uma
dessas tarefas será avançar na qualidade do Prontuário Eletrônico procurando torná-lo mais ágil e facilitador na
prática diária do consultório médico.
DIRETOR CIENTÍFICO
Emilio Pizzichini
Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1979), mestrado em Ciências Médicas
pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993), doutorado em Medicina (Pneumologia) pela Universidade Federal de São Paulo (1996) e pós-doutorado pela McMaster University no Canadá. Atualmente é professor adjunto e médico assistente da Universidade Federal de Santa Catarina). É revisor dos seguintes jornais
médicos: The European Respiratory Journal, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Allergy (Copenhagen), Jornal Brasileiro de Pneumologia (Online) , Chest, Thorax, Clinical and Experimental Allergy e American
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Tem experiência na área de Medicina Interna e Intensiva,
com ênfase em Pneumologia, atuando principalmente nos seguintes temas: asma, DPOC e tosse crônica.
Membro do Comitê Científico do GINA (Global Initiative for Asthma)(http://www.ginasthma.com/).
Projetos de Gestão
O ano científico da SBPT se inicia em Março com o IX Curso Nacional de Doenças Intersticiais a ser realizado em São
Paulo. Teremos a presença de dois convidados internacionais além da presença de renomados especialistas na área para que em
dois dias possamos rever e discutir aspectos das doenças que afetam o interstício pulmonar, neste que é um dos eventos mais
festejados por aqueles que tem interesse na área ou que queiram se aprofundar no tema. Em abril também em São Paulo, ali
no centro, no exclusivo endereço do Hotel Renaissence teremos o XIV Curso Nacional de Atualização em Pneumologia.
Mais dois eventos estarão agitando os planos dos pneumologistas brasileiros em 2013; o Curso de Circulação Pulmonar
e os Congressos de Asma, DPOC e Tabagismo, a serem realizados em São Paulo e Vitória respectivamente. Desses iremos falar
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com mais detalhe nos próximos boletins da SBPT. Marque no seu calendário e planeje sua presença nos mesmo. Teremos certeza que você não se arrependerá!
Vale lembrar também que teremos através do Brasil doze Programa de Educação Continuada (PECs) em temas específicos a serem ministrados em diferentes cidades deste Brasil. A programação dos mesmos já se encontra no site da SBPT.
Informe-se e planeje participar daqueles eventos que ocorrerem em sua Sociedade.
Esperamos que os planos da SBPT estejam de encontro com suas necessidades e sempre que quiser envie sugestões
através de nossa página na internet. Temos certeza que com sua participação efetiva iremos melhorar a cada ano os programas
dos eventos e o grau de satisfação daqueles que o procuram.
EDITOR CHEFE DO JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA
Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP (1977) e doutorado em Medicina pela
Faculdade de Medicina da USP (1990). Desde 1995, é professor associado/livre-docente da Universidade de
São Paulo e a partir de outubro de 2012 é Professor Titular da Disciplina de Pneumologia do HCFMUSP, consultor de desenvolvimento de equipamento - TIMPEL S/A e Diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto
do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da FMUSP, onde chefia a UTI-Respiratória. Tem experiência na área
de Medicina, com ênfase em Terapia Intensiva, Fisiopatologia Pulmonar e Pneumpatias Intersticiais, atuando
principalmente nos seguintes temas: ventilação mecânica, SDRA, PEEP, insuficiência respiratória, fibrose pulmonar, sarcoidose e linfangioleiomiomatose.
Projetos de Gestão
O Jornal Brasileiro de Pneumologia após conseguir sua indexação nas bases de dados SCOPUS, PubMed, SCiELO e ISI
Web of Knowledge vive agora um grande momento. Porém ao atingirmos nossos objetivos iniciais passamos a discutir novos
horizontes. Assim, precisamos manter a excelente avaliação inicial e para isso é fundamental que nosso associado prestigie
o JBP enviando pesquisas originais de qualidade e divulgando os artigos que vêm sendo publicados no nosso Jornal. Nossa
missão nesses próximos dois anos é, além de sedimentar nossa posição, contribuir para a difusão dos conhecimentos produzidos por investigadores nacionais e estrangeiros que vão ajudar a minorar os sofrimentos decorrentes das afecções respiratórias. Dessa forma, a pesquisa desenvolvida em nosso país ligada à medicina respiratória, medicina do sono, cirurgia torácica,
broncoscopia, pneumopediatria, patologia pulmonar, radiologia torácica e terapia intensiva tem um periódico de circulação
internacional para divulgar seus resultados. Vamos facilitar o sistema de submissão dos artigos, agilizar as avaliações (para isso
precisamos da cooperação dos revisores), promover uma participação maior de pesquisadores e vamos estar sempre abertos a
sugestões que possam contribuir para atingirmos nossos objetivos.
DIRETOR FINANCEIRO
João Daniel Bringel Rego
Graduação pela Faculdade de Medicina Souza Marques(RJ) em 1993. Residência Medica em Clínica
Médica(1994 a 1996) e Pneumologia(1996 a 1998). Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia pela
SBPT e Associação Médica Brasileira(1998). Presidente da Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas 920052007). Presidente do V Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Centro-Oeste(2007). Diretor científico da
Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas(2011-2013). Pneumologista do Hospital das Forças Armadas(DF)
e do Hospital de Base do Distrito Federal - Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Projetos de Gestão
A SBPT tornou-se com o passar do anos uma entidade com bases sólidas, graças ao ótimo trabalho das diretorias anteriores apoiado por uma administração competente e zelosa. Ser um componente desta diretoria me traz um sentimento de
muita responsabilidade, mas também de tranquilidade diante da estabilidade em que encontramos nossas finanças. Será sem
dúvida um grande desafio manter este equilíbrio alcançado e nosso maior objetivo é colaborar para que possamos executar
todos os projetos propostos pelo nosso presidente, diretores e coordenadores.
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DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DA SBPT
Marcelo Alcântara Holanda
Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1991), com residência médica
(1995) e doutorado em Medicina (Pneumologia) pela Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina (1998) é professor associado de Terapia Intensiva e Pneumologia do Departamento de Medicina
Clínica da Universidade Federal do Ceará. Coordena o Laboratório da Respiração (RespLab) no Centro de
Biomedicina da UFC, onde desenvolve pesquisas nas áreas de Ventilação mecânica e de análises de imagens
do tórax em parceria com o Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. É médico preceptor
da UTI respiratória do Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes supervisionando estágios de
residência médica, internato e realização de pesquisas clínicas no âmbito da terapia intensiva. Possui larga
experiência no ensino e treinamento em suporte ventilatório mecânico em cursos regionais, nacionais e internacionais nesta área. É o criador e desenvolvedor do simulador virtual de ventilação mecânica, o programa xlung, voltado especificamente para o ensino do tema a estudantes e profissionais de saúde (www.xlung.net).
Projetos de Gestão
Portal da SBPT
1. Melhorias na gestão, na apresentação (layout) e no acesso de sócios e não-sócios ao rico material didático de aulas,
diretrizes, artigos e outros.
2. Estímulo a interatividade e conectividade de associados através de: Criação de Páginas ou seções novas, específicas para as Comissões e Departamentos
3. Inserção de seção de comentários (de associados e mesmo do público geral) nas seções de notícias e na seção de
casos clínicos , dando mais dinamismo as mesmas.
4. Reformulação do seção do portal voltado para a público leigo (atualmente o Espaço Saúde Respiratória)
5. Acompanhamento quinzenal do desempenho do site por meio de indicadores objetivos colhidos através do
Google analytics.
SBPT news
Melhorias na formatação e layout e estímulo a participação das comissões e departamentos no mesmo
Assessoria de imprensa
Maior inserção na mídia em geral, criação de um banco de informações em formato de Fact sheet, elaboradas pelas
comissões, sobre as principais afecções do sistema respiratório e voltado para a imprensa em geral.
Redes sociais

livre.

Atualizações permanentes da fanpage (no facebook) e do twitter da SBPT.
Criação do canal oficial da SBPT no you tube, sendo inseridas mensalmente vídeo-aulas de interesse geral, com acesso
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ESPECIAL

COMISSÕES E DEPARTAMENTOS
DPOC
Fernando L. Cavalcanti Lundgren
Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (1979) e exerceu a residência em
Pneumologia pela Escola Paulista de Medicina (1981/1983). Obteve o título de especialista da SBPT (1983) e o
título CNRN em Pneumologia (1983). Foi presidente da Comissão de Infecção Respiratória e Micoses da SBPT
(2004-2006) e diretor de Defesa Profissional e Divulgação (2008-2010). Foi membro do Projeto GOLD Brasil
(2003), membro do American College of Chest Physicians (2010) e gerente do Serviço de Pneumologia do
Hospital Otávio de Freitas (2010), em Recife. Participou do Comitê Estadual em Doenças Respiratórias da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (2000), é coordenador da residência em Pneumologia do Hospital
Otávio de Freitas e é presidente do Congresso de Asma, DPOC e Tabagismo (2011), em Porto de Galinhas,
Pernambuco.
Ações Programáticas
Alcindo Cerci Neto
É doutor em Medicina e Ciências da Saúde e mestre em Medicina Interna pela Universidade Estadual
de Londrina. Possui título de especialista em Pneumologia, residência em Clínica Médica e especialização em
Medicina da Família e Comunidade. É especialista em Medicina Legal com área de atuação em Perícia Médica
e Saúde Pública, atua como professor adjunto A da Universidade Estadual de Londrina nos cursos de Direito e
Mediespecialcina. Coordena o Programa Respira Londrina, do qual é um dos membros fundadores, e o Grupo
de Trabalho de Implementação GINA Brasil. é consultor externo do Ministério da Saúde do Brasil nas áreas de
Asma e Assistência Farmacêutica e tutor do curso de Educação Permanente em Saúde (FIOCRUZ). Linhas de
Pesquisa: Asma em Saúde Pública.
asma brônquica
Márcia Margareth Menezes Pizzichini
Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), completou residência em Medicina
Interna e em Pneumologia no Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Paraná. É mestre em Medicina Interna pela mesma instituição e doutora em Pneumologia pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Possui publicações em revistas médicas indexadas, incluindo o
European Respiratory Journal, Thorax, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Journal of
Allergy and Clinical Immunology, Allergy, New England Journal of Medicine, Brazilian Journal of Medical and
Biological Research e Jornal Brasileiro de Pneumologia. É professora do Departamento de Clínica Médica e
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFSC. Atua como investigadora
principal de diversos estudos clínicos, contribui regularmente para as diretrizes nacionais de tratamento da
asma, mantém atividades de clínicas no Hospital Universitário da UFSC e na clínica privada, além de atuar em pesquisa
clínica e de bancada ligada ao NUPAIVA - Núcleo de Pesquisa em Asma e Inflamação das Vias Aéreas (UFSC).
CÂNCER DE PULMÃO
Ilka Lopes Santoro
Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva (1978), mestrado em Medicina
(Pneumologia) pela Universidade Federal de São Paulo (1993) e doutorado em Medicina (Pneumologia) pela Universidade Federal de São Paulo (2000). Atualmente é médico da Universidade Federal de São Paulo, professor orientador da
Universidade Federal de São Paulo, colaborador - American Thoracic Society, supervisora da residência em pneumologia da Universidade Federal de São Paulo, médica - Conjunto Hospitalar do Mandaqui e professor afiliado- modalidade
pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Pneumologia, atuando principalmente nos seguintes temas: câncer de pulmão, tratamento, diagnóstico, carcinoma de pulmão e asma.
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ESPECIAL
CIRCULAÇÃO
Daniel Waetge

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1982, completou residência médica no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ) (1983–1984) (1987), onde atua como
médico do Instituto de Doenças do Tórax. Foi coordenador da Comissão de Hipertensão Pulmonar da Sociedade de
Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro (SOPTERJ) nos biênios de 2005/2007 e 2007/2009. Atualmente integra o
Departamento de Clínica Médica e atua como professor da Disciplina de Pneumologia da UFRJ. Fibrose Cística José
Dirceu Ribeiro Possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) (1977), mestrado em
Clínica Médica (1988), Doutorado (1994) e Livre Docência (2007) pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Na Faculdade de Ciências Médicas da mesma instituição, é professor em Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP), junto ao Departamento de Pediatria, desde 1980. Coordenou o Curso de Pós-Graduação em Pediatria
(2000-2004), foi chefe do Departamento (2007-2009) e é responsável pelo Setor de Pneumologia Pediátrica (1980- 2010). Até o momento, na
UNICAMP, orientou 31 teses: nove doutores e 22 mestres. É responsável pelo Laboratório de Fisiologia Pulmonar (LAFIP) e Coordenador Associado do Centro de Investigação em Pediatria - CIPED/FCM desde 10/2010. Foi presidente do Departamento de Pneumologia Pediátrica
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2002-2010) e presidente do Departamento de Pneumologia Pediátrica da SBPT (2002-2010).
DISTÚRBIOS DO SONO
Gleison guimarães
Graduado em 1998 pela Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes com residência em Clínica médica e Pneumologia pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Mestrando em Ciências da Saúde e Clínica Médica também da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenador do Laboratório do Sono da Clínica do Aparelho Respiratório/Clinicar desde 2006 e do laboratório do Sono deste HUCFFº/IDT/UFRJ desde a sua inauguração em
2010. Coordenador de Políticas Públicas sobre Drogas da Prefeitura Municipal de Macaé-RJ. Possui título de
especialista em Pneumologia pela SBPT desde 2004, título de especialista em Medicina Intensiva pela AMIB
em 2007 e certificado de área de atuação em Medicina do Sono pela SBPT em 2012. Membro da Academia
Americana de Medicina do Sono (AASM). É professor do programa de graduação em Ciências Pneumológicas
da Faculdade de Medicina da UFRJ – Campus Macaé -RJ. Presidente da Comissão de Distúrbios respiratórios do Sono da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro (SOPTERJ) e membro efetivo da Comissão de Distúrbios do Sono desde 2009.
DOENÇAS INTERSTICIAIS
MARIANA LIMA
Doutora em Ciências pela Disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP-EPM. Médica responsável pelo ambulatório de doenças intersticiais do Hospital do Servidor Público
Estadual - HSPE.

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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ESPECIAL
Doença Pulmonar Avançada
Valéria Maria Augusto
Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1975, completou residência em Clínica Médica no Hospital das Clínicas da UFMG em 1977. Fez especialização em Pneumologia no Hospital
Júlia Kubitscheck da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) (1986) e possui títulos de
especialista em Pneumologia e em Clínica Médica. É mestre em Fisiologia pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG (1993) e doutoranda em Infectologia e Medicina Tropical pela Faculdade de Medicina da
UFMG. Atualmente é professora assistente de Pneumologia e Semiologia Respiratória do Departamento de
Clínica Médica da FMUFMG e também médica plantonista da UTI do Hospital de Pronto Socorro da faculdade. Coordena a Clínica do Grupo de Transplante Pulmonar do HC/UFMG e trabalha fundamentalmente com
portadores de doenças pulmonares graves, agudas ou crônicas.
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS
Hermano Albuquerque de Castro
Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980, mestrado em Clínica
Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, área de concentração em Pneumologia (1994) e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (2000). É pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e
coordenador do Centro de Estudos de saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH) da ENSP/FIOCRUZ
(1999-2003 e 2005-2009). Coordena o GT de Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (ABRASCO) (2004-2009). Possui experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em
Saúde Pública, nas áreas de saúde, trabalho e ambiente. Atua principalmente nos seguintes temas: políticas
de saúde do trabalhador e saúde ambiental, doenças respiratórias ambientais e ocupacionais (pneumoconioses, silicose, asbestose e doenças respiratórias
ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
VIVIANE ROSSI
Possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1988), Residência Médica em Pediatria (1993) e Estágio de Complementação Especializada em Endoscopia Respiratória (1994), ambos pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Possui doutorado em Ciências
Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2006) e especialização em Administração Hospitalar e em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (2008). Possui título de especialista em Endoscopia
Respiratória pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Peroral. Atualmente é diretora médica do Serviço de
Endoscopia Respiratória do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP desde 2005, médica da
equipe de Endoscopia Respiratória do Hospital Sírio Libanês, médica responsável pela Endoscopia Respiratória do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e diretora do Departamento de Endoscopia Respiratória
da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Tem atuado no ensino da endoscopia respiratória no
Brasil através de coordenação de cursos nacionais e internacionais. Tem experiência em endoscopia respiratória, com ênfase em
métodos diagnósticos, broncoscopia intervencionista terapêutica e ecobroncoscopia.
EPIDEMIOLOGIA
Ricardo De Amorim Corrêa
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (1986), mestrado em Medicina (MedicinaTropical) pela
Universidade Federal de Minas Gerais (2001) e doutorado em Medicina (Medicina Tropical) pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). É especialista em pneumologia e membro da Comissão de Infecções Respiratórias, da Comissão de Circulação Pulmonar
e da C. de Epidemiologia da SBPT. Professor do Departamento de Clínica Médica, Coordenador da Disciplina de Pneumologia do
Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e Orientador do Programa de
Pós-Graduação em Medicina Tropical e Infectologia, na área de Infecções Respiratórias. Coordenador do Serviço de Pneumologia e
Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenador Geral do Centro de Pesquisa Clínica
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e da Rede Nacional de Pesquisa Clínica do Departamento de Ciência
eTecnologiaeInsumosEstratégicos/DECITdoMinistérioda Saúde do Brasil (2010-2014).Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Pneumologia,
atuando principalmente nos seguintes temas: pneumonias comunitárias e hospitalares, terapêutica e diagnóstico e doenças da circulação pulmonar.
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doença

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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ESPECIAL
FIBROSE CÍSTICA
Marcelo Bicalho de Fuccio
		
Graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG) em 1996, título de especialista em pneumologia pela SBPT , doutor em ciências pelo curso de pós-graduação da disciplina de pneumologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em 2004. Atualmente é médico pneumologista
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) no serviço de pneumologia do Hospital Júlia
Kubitschek em Belo Horizonte-MG. É o médico pneumologista responsável pelos ambulatórios de Fibrose
Cística de adultos do Hospital Júlia Kubitschek/FHEMIG e do Hospital das Clínicas/UFMG
Infecções Respiratórias
Mara Rúbia Fernandes de Figueiredo
Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pará em 1993, concluiu residência em Clínica
Médica no Hospital Geral de Fortaleza (1996-1998) e em Pneumologia e Endoscopia Respiratória no Hospital
de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart (CE) (2003-2005) (2005-2006). Adquiriu o título de especialista em
Pneumologia pela SBPT (2006) e foi professora substitutiva da disciplina Terapia Intensiva do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (2006-2008). Atualmente é pneumologista responsável pelo Ambulatório de Bronquiectasias do Hospital Messejana e compõe o quadro médico da UTI Respiratória e do serviço
de Endoscopia Respiratória do hospital. É médica diarista do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Geral Dr.
Waldemar Alcântara – Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar e membro da Comissão Científica de Infecções
Respiratórias e Micose da SBPT desde 2008.
IMAGEM
alexandre dias mançano
Formado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba - MG em 1996;
Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Ex Presidente e Ex Secretário
da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Brasília - DF; Coordenador da Residência Médica
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Regional de Taguatinga - DF; Diretor Técnico da Radiologia Anchieta do Hospital Anchieta em Taguatinga - DF.

PLEURA
Bernardo Maranhão
Graduado pela Escola de Medicina Souza Marques (RJ) em 1990, é professor assistente da disciplina
de Pneumologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, chefe de clínica da 9ª Enfermaria do
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e médico do Ministério da Saúde (Hospital Ipanema/RJ). Concluiu seu
mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e possui título de especialista
pela SBPT.
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PNEUMOPEDIATRIA
Paulo kussek
Graduado em Medicina pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná em 1989, concluiu sua
residência médica em Pediatria no Hospital Pequeno Príncipe onde permanece até os dias de atuais. Iniciou
sua formação em Pneumologia Pediátrica no Universidade Federal de Minas Gerais, e concluiu seu mestrado
na Universidade Federal do Paraná. Atualmente esta trabalhando em sua tese para o Doutorado no Instituto
Pelé Pequeno Príncipe em Curitiba. Atua também como Chefe do Serviço de Pneumologia Pediátrica do
Hospital Pequeno Príncipe, sendo também o preceptor da residência medica de Pediatria e Pneumologia
Pediátrica.
Relações Internacionais
Mauro Musa Zamboni
Formou-se em Medicina pela Escola Médica do Rio de Janeiro da Universidade Gama Filho em 1977 e
é mestre em Pneumologia pela Universidade Federal Fluminense. Desde outubro de 1980 atua como pneumologista no Instituto Nacional de Câncer do Mato Grosso do Sul (INCA/MS) e lá coordena o Grupo de Oncologia Torácica. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) (2004-2006) e da
Asociación Latinoamericana de Tórax (2008-2010), Chair de Regentes e Governadores Internacionais do
American College of Chest Physicians (CHEST) e membro do Board of Regents - International Association for
Study on Lung Cancer (IASLC).
TABAGISMO
Luiz Carlos Corrêa da Silva
Especialista em Pneumologia pela SBPT, Doutor em Pneumologia (UFRGS). Pneumologista do Pavilhão Pereira Filho (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - SCMPA). Atuação em Programas de Controle
do Tabagismo (PCT): Santa Casa (SCMPA), AMB, Comissão de Tabagismo da SBPT, Conselho Consultivo da
ACTBr (Aliança para Controle do Tabagismo do Brasil), Organizador/Autor de livros de Pneumologia (últimos
em 2012, ambos da Artmed Editora): Pneumologia: Princípios e Prática; Tabagismo – Doença que tem Tratamento. Membro Titular da Academia Sul-Riograndense de Medicina. Conselheiro do CREMERS (2008-2013).
Ex-Presidente da SBPT e da SPTRS.
TUBERCULOSE
Eliana Dias Matos
Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1977 e residência médica em Pneumologia pelo Hospital Santa Izabel da Santa Casa da Misericórdia da Bahia. Concluiu Mestrado e Doutorado
em Medicina pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora adjunta da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública e Coordenadora do Ambulatório de Tuberculose Multirresistente do Hospital Especializado Octávio Mangabeira (Salvador-Bahia).
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ESPECIAL
VENTILAÇÃO MECÂNICA
AUGUSTO MANOEL DE CARVALHO FARIAS
Graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1984, concluiu a Residência Médica
em Pneumologia em 1989 pela mesma Instituição. É especialista em Pneumologia pela SBPT e intensivista
titulado pela AMIB (1995). Ocupou os cargos de Secretário para Assuntos Científicos da Sociedade de Pneumologia da Bahia por duas gestões (1992-1996), Presidente por duas gestões (1996-2000) e Tesoureiro (20062008). Presidiu a Comissão de Terapia Intensiva da SBPT(1996-1998), foi Presidente do II Consenso Brasileiro
de Ventilação Mecânica (2000) e Presidente da Comissão Científica do Congresso Brasileiro de Pneumologia,
realizado em 2004 em Salvador. Desde 1994 exerce a função de vice-coordenador da UTI Geral do Hospital
Portugues em Salvador-Bahia, onde atualmente é o Representante do Corpo Clínico. É Conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (2008-2013) e Coordenador da sua Câmara Técnica de Medicina Intensiva. É
também Tesoureiro da Sociedade de Medicina Intensiva da Bahia.
PATOLOGIA PULMONAR
RIMARCS GOMES FERREIRA
			
Formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, em 1985, e possui mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atualmente é professor-adjunto do Departamento de Patologia e responsável pelo Setor
de Patologia Pulmonar da UNIFESP.

PESQUISA CLÍNICA
OLIVER AUGUSTO DO NASCIMENTO
Graduado pela Universidade Severino Sombra (Vassouras/RJ) em 1998, completou residência médica
(2002) e doutorado (2006) na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atualmente é médico da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP e vice-diretor do Centro de Reabilitação Pulmonar do Lar Escola São Francisco/UNIFESP.

FUNÇÃO PULMONAR
JOÃO MARCOS SALGE
Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1994) e
doutorado em Pneumologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (2007). Tem experiência na área de Pneumologia, com ênfase em Testes de Função Pulmonar e Testes de Exercício.
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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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PEC E CURSO

Programa de Educação Continuada 2013
DPOC e Doenças Resp. Amb. Ocupacionais		

03 e 04/05

Maceió - AL

Imagem						

10 e 11/05

Belo Horizonte - MG

Doenças Resp. Amb. Ocupacionais			

24 e 25/05

Recife - PE

Epidemiologia					

07 e 08/06

São Luis - MA

Radiologia nas neoplasias pulmonares		

07 e 08/06

Teresina - PI

Tabagismo						07 e 08/06

Cuiabá - MT

Tabagismo						14 e 15/06

Florianópolis - SC

Asma							21 e 22/06

Brasília - DF

Tosse e Dispnéia					

21 e 22/06

Londrina - PR

Infecções Respiratórias e Micoses 			

02 e 03/08

Aracaju - SE

Pleura e Câncer de Pulmão				

13 e 14/09

Manaus - AM

Doenças Pulmonares Intersticiais e Asma		

10 e 11/10

Goiânia - GO

Cursos de Função Pulmonar 2013
Função Pulmonar - Mod. Avançado 			

12/06 Fortaleza - CE

Função Pulmonar - Mod. Avançado 			

30 e 31/08
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APROVADOS

APROVADOS NO CONCURSO
“ÁREA DE ATUAÇÃO EM ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA”
27 DE NOVEMBRO DE 2012
BELO HORIZONTE - MG

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome
BRUNO DE CAMPOS ALMEIDA
ELIAS ALBINO THEOPHILO
FABIO JOSÉ HADDAD
JEFFERSON LUIZ GROSS
LAURA FONSECA QUEIROZ
PAULO DE SOUZA FONSECA GUIMARÃES
SÉRGIO EDUARDO DEMARZO
THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA

UF
MT
SP
SP
SP
RO
PR
SP
CE

RELAÇÃO DOS APROVADOS NO 1º. CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO
DA AREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA DO SONO – 2012.
TITULADOS EM SONO POR NOTÓRIO SABER EM
23 DE NOVEMBRO DE 2012
BRASILIA - DF

BOLETIM SBPT

Nº

NOME

UF

1

ÂNGELA BEATRIZ JOHN

RS

2

CARLOS ALBERTO DE ASSIS VIEGAS

DF

3

CHRISTIANO PERIN

RS

4

CRISTIANE ASSIS DE OLIVEIRA

MG

5

DANIELLE CRISTINA SILVA CLIMACO

PE

6

FLÁVIA DE SOUZA NUNES SOARES

ES

7

FLÁVIO JOSÉ MAGALHÃES DA SILVEIRA

RJ

8

FRANCISCO HORA DE OLIVEIRA FONTES

BA

9

GERALDO LORENZI FILHO

SP

10

GLEISON MARINHO GUIMARÃES

RJ

11

LEANDRO GENEHR FRITSCHER

RS

12

LIA RITA AZEREDO BITTENCOURT

SP

13

LUIZ EDUARDO NERY

SP

14

MARCELO GERVILLA GREGÓRIO

SP

15

MARÍLIA MONTENEGRO CABRAL

PE

16

MAURÍCIO DA CUNHA BAGNATO

SP

17

RENATA DINIZ MARQUES

RS

18

RICARDO LUIZ DE MENEZES DUARTE

RJ

19

SERGIO ROBERTO NACIF

SP

20

SÉRGIO ROGERIO DE BARROS VIEIRA

ES

21

SIMONE DE OLIVEIRA ALVARENGA PREZOTTI ES

22

SÔNIA MARIA G. P. TOGEIRO MOURA

SP
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APROVADOS

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE
ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA/2012
RELAÇÃO DOS APROVADOS EM
27 DE NOVEMBRO DE 2012
BELO HORIZONTE – MG

20
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1.

ANA PAULA PARAGUASSU SOARES

MG

2.

BRAULIO DYEGO MARTINS VIEIRA

SP

3.

DANIELA TAISA FUDO

SP

4.

DAVID LOPES LIMA CAVALCANTI COELHO

SP

5.

ENIO PIRES STUDART

RJ

6.

JOÃO DANIEL CARNEIRO FRANÇA

PR

7.

JONATHAN JERIAS FERNANDEZ

SP

8.

KRISTIANE ROCHA MOREIRA SONEGHET

ES

9.

LEONARDO MEIRA DE FARIA

MG

10.

LUCIO RASERA NETO

PR

11.

LUIZ ARMANDO PEREIRA PATUSCO

MS

12.

MAGNO ZANELLATO

PR

13.

MARCELL COUTINHO DA SILVA

SP

14.

MARIA CECILIA NIEVES TEIXEIRA MAIORANO SP

15.

MIRELLA FELICIO FONTAO

MS

16.

RAFAEL FARACO RODRIGUES

SP

17.

RICARDO FERREIRA LEITE

SP

18.

ROBERTA KAHWAGE SANTOS

SP

19.

RODRIGO JOSÉ CASTIONI SANTIAGO

SP

20.

THAÍS BITTENCOURT DE OLIVEIRA PIRES

SP

21.

TIAGO SPIAZZI BOTTEGA

RS

22.

VANESSA ALVES DE LIMA

MS
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SPIRIVA®
Reduz exacerbações
e hospitalizações em
pacientes com DPOC.1

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

2 puffs

consecutivos,
uma vez
ao dia 6

Vida. Será melhor...3
suste

ntad

a

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

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

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

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE À ATROPINA OU A SEUS DERIVADOS. A ADMINISTRAÇÃO
CRÔNICA DE OUTROS FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS COM SPIRIVA® NÃO FOI ESTUDADA E, PORTANTO, NÃO É RECOMENDADA. SPIRIVA® É UM MEDICAMENTO.
DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS
HABILITADOS A PRESCREVER MEDICAMENTOS.

BOLETIM SBPT

MARÇO / 2013

21

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.

INFORME-SE

Nesta sua décima quarta edição, o Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
acontecerá na cidade de São Paulo. Para sediar o evento, foi eleito o Hotel Renaissance,
localizado a apenas 10km do aeroporto de Congonhas e a 300m da estação de metrô da
Consolação, fatores que muito influenciaram na sua escolha.
As comissões e departamentos da SBPT escolheram os temas mais procurados pelos
associados no ano de 2012 envolvendo as principais causas de procura por um pneumologista. Durante os três dias do evento especialistas do Brasil, renomados em suas áreas estarão fazendo uma revisão do que de mais novo ocorre na Pneumologia. Além do tradicional
Tour Radiológico no fim do dia, teremos pela primeira vez um tour de função pulmonar
finalizando um dos três dias do evento, onde discutiremos casos e condutas baseados na
avaliação funcional. Gostaríamos de destacar que, influenciados pela tragédia de Santa
Maria ocorrida em fevereiro próximo, teremos a presença de dois pneumologistas que estiveram envolvidos com o atendimento secundário dos pacientes com pneumonite química
para uma atualização do tema. Temos certeza que o programa, associado ao local do evento, serão atrativos suficientes para que você venha participar do Curso.
Convidamos você a participar de mais uma edição que certamente será um sucesso.
É a SBPT contribuindo com a atualização profissional do seu associado.
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ALCANÇA e TRATA TODO O PULMÃO,
CONTROLANDO A ASMA.

1-8

1-8

FOSTAIR®
100/6µg

12
ou

doses

Ronda Propaganda

(a cada 12h)9

1-3

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

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

2X ao dia
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Calendário Oficial da SBPT - EVENTOS 2013
NACIONAIS
XIV Curso Nacional de Atualização em
Pneumologia
Data : 11 a 13 de abril
Local : Hotel Renaissance – São Paulo/SP
Informações: SBPT 0800616218
E.mail: sbpt@sbpt.org.br
XVIII Congresso da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Torácica
Data: 17,18,19, e 20 de abril
Local: Centro de Convenções de Vitória-ES
Organização: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Torácica e Comissão Organizadora
Regional
Informações: BM Eventos : (27) 3229-8176,
3229-7641
E.mail: bruno@bmeventos-es.com.br
Congresso Gaucho de Pneumologia
Data: 07 e 08 de junho
Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São
Rafael
Plenarium-Organização de Congressos
Informações: (51)3311-2578
E.mail: plenar@terra.com.br ou
mydiniz@terra.com.br
XV Congresso Norte Nordeste de
Pneumologia e Tisiologia
Data: 12 a 15 de junho
Local: Hotel Praia Centro – Fábrica de
Negócios
Organização: RESULT EVENTOS
Informações: (85)32531641 - 86441550
(85)30876261
E.mail: result@resultonline.com.br ou
assessoria@scpt.org.br
IV Curso Nacional de Circulação Pulmonar
Data : 28 e 29 de junho de
Local : Hotel Novotel Jaraguá - São Paulo -SP
Informações: SBPT 080061 6218
Email: sbpt@sbpt.org.br
XIII Congresso Mineiro de Pneumologia e
Cirurgia Torácica
II Congresso Mineiro de Pneumologia
Pediátrica
Data: 08 a 10 de Agosto
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Informações: Consult Eventos
Fone: (31)32919899
Site: www.smpct.org.br

IX Congresso Brasileiro de Asma
V Congresso Brasileiro de DPOC e
Tabagismo
Data : 21 a 24 de agosto
Local : Centro de Convenções de Vitória,
Vitória/ES
Informações: SBPT 0800616218
E.mail: sbpt@sbpt.org.br
Pneumo in Rio
XIV Congresso de Pneumologia e
Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro
Data: 27 a 29 de setembro
Local: Hotel Atlântico Búzios - Armação de
Búzios-RJ
Informações: Método Eventos –
(21)25485141
E.mail: pneumo2013@metodorio.com.br
Site: metodorio.com.br/pneumo2013
7º Congresso Centro Oeste de
Pneumologia e Tisiologia
Data: 10 a 12 de outubro
Local : CREMEGO – Conselho Regional de
Medicina do Estado de Goiás
Organização: Sociedade Goiana de
Pneumologia e Tisiologia
Realização: ELO EVENTOS
Informações: comercial@eloeventos.com
(62)32141010 – (62)32511202
15º Congresso Paulista de Pneumologia e
Tsiologia
Data: 14 a 17 de novembro
Local: Centro Fecomercio de Eventos
Organização: Cerne Eventos: (11)38124845
- SPPT: 0800171618
E.mail: pneumo2013@uol.com.br
sppt@sppt.org.br
INTERNACIONAIS
ATS 2013
Data: 17-22 de Maio de 2013
Local: Filadélfia/USA
Informações: www.thoracic.org

BOLETIM DA

DIRETORIA DA SBPT (2013-2014)
Presidente SBPT
Dr. Jairo Sponholz Araújo (biênio 2013-14)
jairo.s.araujo@gmail.com
Presidente Eleito
Dr. Renato Maciel (biênio 2015-16)
renatomaciel@task.com.br
Diretor de Ensino e Exercício Profissional
Dr. Alberto Cukier
pnealberto@incor.usp.br
Diretor de Comunicação
Dr. Marcelo Alcântara Holanda
marceloalcantara2@gmail.com
Diretor de Defesa Profissional
Dr. Mário Sérgio Nunes
marionunes@gmail.com
Diretor Financeiro
Dr. João Daniel Bringel Rego
joao.pat@uol.com.br
Diretor de Assuntos Científicos
Dr. Emílio Pizzichini
pizzichi@matrix.com.br
Editor Chefe JBP
Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho
crrcarvalho@uol.com.br
Presidente do Congresso SBPT 2014
Dr. José Miguel Chatkin
jmchatkin@pucrs.br
Secretária-geral
Dra. Raquel Melo Nunes Carvalho Feitosa
raquelcarvalhosbpt@gmail.com
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ERS 2013
Data: 7-11 de Setembro de 2013
Local: Barcelona, Espanha
Informações: www.ersnet.org

Jornalista Responsável
Danilo Tovo
Mtb. 24585/SP

CHEST 2013
Data: 26 a 31 de outubro de 2013
Local: Chicago/EUA
Informações: www.chestnet.org
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