
Boletim

SBPT
Ano 10 - nº 4 - OUT / NOV / DEZ de 2011Ano 11 - nº 6 - JUL/AGO/SET de 2012

Tudo pronto para o 
Congresso Brasileiro 
de Pneumologia e 
Tisiologia 2012

Abertas as 
inscrições para as 
candidaturas das 
comissões e dos 
departamentos 
da SBPT, biênio 
2013/2014

Prêmio SBPT de 
Jornalismo em 
DPOC

PROGRAMAÇÃO

FINALIZADA



BOLETIM SBPT SETEMBRO / 20122

Estamos em pleno segundo semestre de 
2012 e na reta final para o XXXVI Congresso Bra-
sileiro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia (SBPT). Nesse momento, o empenho 
de toda a diretora é total para promovermos o 
melhor evento possível para atender nossas ex-
pectativas e a partir de 27 de novembro quere-
mos receber todos em Belo Horizonte.

Além de programação fechada há vários 
meses, convidados internacionais e toda a lo-
gística e preparação para realizar um evento 
desse porte, a SBPT quer reforçar seu compro-
misso de elaborar a melhor programação de 
saúde respiratória com especialistas de todo 
o país e do exterior e muitas novidades serão 
apresentadas. Reforçamos o convite a todos 
para comparecerem ao evento e temos a cer-
teza de que será o melhor congresso da nossa 
sociedade.

Em paralelo, as atividades da nossa socie-
dade continuam em todo o país: os nossos PECs 
(programa de educação continuada) são reali-
zados regularmente e capacitam os profissio-
nais de saúde com temas diversificados e todos 
muito bem sucedidos e avaliados por centenas 
de participantes. Nesse momento também, já te-
mos o edital de convocação de assembleia para 
a diretoria da SBPT e provas e exames de título e 
de certificação estão confirmados.

Outro aspecto importante e que vale a pena 
reforçar é a divulgação da SBPT tanto na área 
médica como para a população em geral. A en-
tidade está sendo cada mais requisitada pela 
mídia, destacando-se aparições importantes no 
programa Bem estar e Jornal Nacional , ambos 
da Rede Globo de Televisão. O resultado princi-
pal dessas ações é a valorização do Pneumolo-
gista na população. 

Roberto Stirbulov
Presidente da SBPT

EDITORIAL

Rumo ao nosso Congresso

Roberto Stirbulov,
presidente da SBPT

Igreja da Pampulha
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CONGRESSO

Um panorama geral do próximo Congresso da 
SBPT, com as expectativas e toda a criteriosa pro-
gramação e tudo referente a esse evento, está 

sendo coordenado pelo Dr. Renato Maciel, que presidirá 
essa edição do congresso e concedeu uma entrevista es-
pecial para este boletim falando sobre o evento que vai 
ocorrer em Belo Horizonte, de 27 de novembro a 01 de 
dezembro deste ano.

Como estão os preparativos finais para o con-
gresso da SBPT? 

Estamos trabalhando para conseguir a melhor or-
ganização e o melhor conteúdo científico possível com 
o objetivo principal de satisfazer o congressista.

Qual a expectativa de público 
para esse evento? 

 Esperamos um recorde de parti-
cipação com a presença de 2800 pes-
soas.

O que teremos de novidades 
apresentadas e discutidas durante 
esse evento?

Teremos uma atividade deno-
minada "Encontro com o professor" 
onde haverá um bate-papo informal 
com um convidado internacional sobre determinado 
assunto. Teremos um espaço inédito reservado para 
a oncologia com uma convidada internacional muito 
ilustre. Haverá uma participação bastante ampla da 
cirurgia torácica com temas de cirurgia robótica com 
a presença de dois convidados internacionais. Na en-
doscopia respiratória estamos com atividades muito 
atuais e traremos dois conferencistas estrangeiros. 
Também incluímos na grade do congresso alguns te-
mas livres pré-selecionados pela comissão científica 
com os melhores naquelas áreas. Em suma, tentamos 
trazer o que há de melhor e mais atual na área respira-
tória da medicina.

Qual a importância que esse evento tem para 
a saúde respiratória no Brasil, já que teremos 
renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros 
presentes? 

Não temos uma medida física desta iniciativa, 

mas imaginamos uma capilarização do conhecimen-
to e da ciência por todo território nacional com re-
percussão importante na qualidade do atendimento 
médico.

Quanto à programação e ao formato do evento, 
teremos novidades na edição 2012? 

Teremos nove salas paralelas com períodos de 
imersão em cada assunto. Traremos 21 convidados in-
ternacionais, escolhidos entre os mais notáveis em suas 
áreas, e contaremos com a participação de cerca de 200 
pneumologistas brasileiros com destacado reconheci-
mento científico. Certamente muitos outros poderiam 
ter sido chamados a ministrar palestras, mas o número 

de professores deve obedecer uma cota 
pré-estabelecida.

Como foi elaborada a programa-
ção científica desse congresso? 

Foi muito trabalhosa e contou com 
o envolvimento intenso de toda diretoria 
da SBPT e com especial destaque para o 
presidente Dr. Roberto Stirbulov de quem 
recebemos irrestrito apoio e confiança.

Muitas doenças como asma, taba-
gismo, DPOC entre outras representam 

importantes problemas de saúde pública em todo 
Brasil. Como essas doenças de grande impacto serão 
abordadas nesse congresso?

Asma e DPOC foram os temas mais contemplados na 
grade do congresso abordando não apenas ciência mé-
dica mas também com a discussão de iniciativas a serem 
propostas e desenvolvidas junto aos órgãos governamen-
tais no sentido de criar e aperfeiçoar programas de aten-
ção aos portadores destas patologias. Teremos o segundo 
fórum brasileiro de asma. Ocorrerá inclusive uma ativida-
de da GINA, que é uma diretriz internacional no cuidado 
do asmático, com a presença de seu presidente o Dr. Eric 
Bateman, ilustre pneumologista da África do Sul.

O que Belo Horizonte vai oferecer de diferente 
aos médicos que forem participar desse evento? 

Principalmente a nossa hospitalidade e o sentimen-
to de satisfação de receber os colegas de todo Brasil. Es-
taremos de braços abertos para recebê-los.

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE 
DO CONGRESSO SBPT 2012



BOLETIM SBPT SETEMBRO / 20124

PEC E CURSO

BOLETIM SBPT SETEMBRO / 20124

PEC E CURSO



BOLETIM SBPT SETEMBRO / 2012 5

CONGRESSO

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiolo-
gia, com apoio da Boehringer Ingelheim e da 
Pfi zer, lançou desde o dia 28 de agosto, o 1º 

Prêmio SBPT de jornalismo em DPOC (Doença Pul-
monar Obstrutiva Crônica). Nessa primeira edição do 
prêmio, que é dividida em duas categorias - mídia im-
pressa (jornais e revistas) e mídia eletrônica (rádio, jor-
nal, internet e agências de notícias), serão distribuídos 
R$18 mil entre todos os jornalistas ganhadores. 

O principal objetivo desse prêmio é aumentar 
a conscientização sobre DPOC e mostrar o real pa-

pel da imprensa diante desse grave problema de 
saúde pública, que ainda é pouco conhecido por 
grande parte da população brasileira. 

Todos os jornalistas interessados em parti-
cipar da iniciativa terão até o dia 26 de outubro 
para submeter matérias sobre o tema. A entrega 
dos prêmios ocorrerá durante o XXXVI Congres-
so Brasileiro da SBPT, em Belo Horizonte (MG), no 
dia 27 de novembro. Para saber mais informações, 
ter acesso a inscrições e ao regulamento, acesse o 
site do prêmio: www.sbpt.org.br/dpoc2012.

Coletiva de imprensa do 1º Prêmio 
SBPT de Jornalismo em DPOC

SBPT lança prêmio para jornalistas  

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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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 sacarose-
isomaltose devem ser advertidos de que uma dose de xolAir® de 150 mg contém 108 mg de sacarose. Podem ocorrer reações 
alérgicas local ou sistêmica, incluindo anafilaxia. 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 idiopáti-
ca 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 obser-
vações pós-comercialização são: alopecia, artralgia, mialgia e inchaço das articulações. Antes de prescrever consulte a bula com-
pleta do produto. “Atenção diabéticos: contém açúcar.” reg. ms. 1.0068.0983. vEndA sob PrEscriçÃo mÉdicA. uso rEstri-
to 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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A programação final do XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, VII Congresso Luso Brasileiro 
de Pneumologia e XII Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória que será realizado de 27 de novembro 
a 1 de dezembro, no Minascentro, em Belo Horizonte, está pronta e disponível no site da SBPT. 

Confiram abaixo a relação dos convidados internacionais já confirmados.

Nome: Kevin K. Brown
País: Estados Unidos  
Área: Fibrose cística/Interstício.
Mini Currículo: Mestre em 

pneumologia pela Universidade do 
Colorado, Denver; Professor e vice-
-presidente do Departamento de 
Medicina da National Jewish Health 
em Denver, Colorado.

Nome: Bartolome R. Celli
País: Estados Unidos  
Área:  DPOC
Mini Currículo: Mestre em 

pneumologia; Professor de medicina 
na Harvard Medical School; Formado 
pela Universidade Central de Vene-
zuela; Membro da Divisão de Medi-
cina Pulmonar e Critical no Hospital 
Brigham and Women, em Boston.

  
Nome: Payam Nahid
País: Estados Unidos  
Área: Tuberculose
Mini Currículo: Formado pela 

Universidade da Califórnia, Irvine; 
Mestre em pneumologia; Professor 
Associado de Medicina na Divisão de 
Medicina Pulmonar na UCSF; Diretor 
da Clínica de Asma Peito e Alto Risco e 
Médico Assistente do Serviço de Con-
sulta Pulmonar e as Unidades de Tera-
pia Intensiva do San Francisco General 
Hospital.

  Nome: Marcin Zielinski
País: Polônia  
Área: Miastenia grave, cirur-
gia do mediastino, cirurgia 

esofágica 
Mini Currículo: Formado pela Univer-
sidade da Warsaw, Polônia; Mestre em 
pneumologia; Especialista em Cirurgia 
de Tórax.

  
Nome: Lorenzo Spaggiari
País: Itália  
Área: Cirurgia esofágica, on-
cologia. 

Mini Currículo: Formou-se na Faculda-
de de Medicina em 1988, e obteve o 
doutoramento em investigação (PhD) 
em Cirurgia Cardio-Torácica Fisiopato-
logia em 1995; Residência em Cirurgia 
Geral e Cardio-Respiratória.

  
Nome: Abílio Reis
País: Portugal  
Área: Circulação pulmonar
Mini Currículo: Coordenador 

do Núcleo de Estudos de Doença Vas-
cular Pulmonar da Sociedade Portu-
guesa de Medicina Interna.

Nome: Gustavo Zabert
País: Argentina  
Área: Tabagismo
Mini Currículo: Director Regio-

nal Global Bridges para Latinoamerica; 
FACIMED UNComahue, Global Bridges, 
Carrera de Especialista en Neumología 
Escuela de Medicina; Formação acadê-
mica: MD na Universidad Nacional de 
Rosario.

  
Nome: Eric Baterman
País: África do Sul  
Área: Seus interesses de pes-
quisa incluem a farmacologia 

e manejo da asma, doença obstrutiva 
crônica das vias aéreas e Tuberculose.
Mini Currículo: Professor de Medicina 
Respiratória da Universidade de Cape 
Town; Chefe da Divisão de Pneumolo-
gia do Hospital Groote Schuur; Diretor 
da Universidade de Cape Town Lung 
Institute; Doutorado em Medicina da 
Universidade de Cape Town.

  
Nome: Francesco Blasi
País: Itália  
Área: Seus interesses de 
pesquisa incluem os efeitos 

de infecção por bactérias atípicas 
sobre a imunidade celular na bron-
quite crônica e o papel da infecção 
viral no início da asma. Ele também 
está interessado no papel de anti-
bióticos no tratamento das exacer-
bações da DPOC e asma e também 
está trabalhando ativamente em 
ensaios de investigação pneumonia 
e tuberculose.
Mini Currículo: Professor de Medici-
na Respiratória, Vice-presidente do 
Departamento fisiopatologia clíni-
co-cirúrgica e transplante de órgãos, 
Universidade de Milão, Director de 
Unidade de Doenças Respiratória 
IRCCS Fondazione Cà Granda Ospe-
dale Maggiore de Milão, Itália; Presi-
dente da European Respiratory So-
ciety (ERS).

  
Nome: Carlos Cordeiro Robalo
País: Portugal  
Área: Doenças Intersticiais
Mini Currículo: Nascido em 

Coimbra a 20 de Agosto de 1958; Li-
cenciatura em Medicina pela Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
Coimbra (FMUC), 1983; Doutorado em 
Medicina pela FMUC, 1996; Especiali-
zação em Pneumologia, FMUC, 2004; 
Professor Associado de Pneumologia 
da FMUC, desde 2009. 

  

 Nome: Naresh M. Punjabi 
Área: Sono
País: Estados Unidos
Professor, Johns Hopkins

School of Medicine

CONGRESSO
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Nome: Federico Daniel 
Colodenco
País: Argentina  
Área: DPOC

Mini Currículo: Jefe de Alergia e In-
munología Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria María Ferrer; Director 
Asociado de la Carrera de Especialistas 
en Neumonología UBA; miembro del 
Consejo Latinoamericano de Conges-
tión e Inflamación (CLACI).

  
Nome: John Robert Bach
País: Estados Unidos  
Área: Ventilação Mecânica 
Mini Currículo: Diploma de 

medicina da Faculdade de Medicina e 
Odontologia de Nova Jersey em 1976; 
Residência e treinamento na New York 
University em 1980; Bolsista de dois 
anos na reabilitação de doenças neu-
romusculares em Poitiers, França, em 
1983; Professor na New Jersey Medical 
School-UMDNJ. 

  
Nome: Jorge M. Pascual
País: Estados Unidos  
Área: Endoscopia Respirató-
ria, câncer de pulmão e tosse. 

Mini Currículo: Formado pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro, Brasil; Estágio na Mayo Graduate 
School, Mayo Clinic, em Rochester, 
MN; Fez residência médica na Mayo 
Graduate School of Medicine, Mayo 
Clinic, em Rochester, MN; É fellowship 
pela Duke University Medical Center, 
Durham, NC.

Nome: Fernando Martinez
País: Estados Unidos  
Área: Seus interesses de pesqui-
sa principais incluem a história 

natural da asma na infância, e o papel 
de fatores genéticos, fisiológicos, imu-
nológicos e ambientais como determi-
nantes do risco de asma na infância.
Mini Currículo: Swift-McNear Professor 
de Pediatria; Diretor do Centro Respi-
ratório Arizona; Diretor do Instituto 
BIO5; Diretor da Clínica Arizona Trans-
lational Science Institute da Universi-
dade do Arizona, EUA.

  
Nome: Maria Victorina Lopez 
Varella
País: Uruguai  
Área: Sua área de pesquisa está 

relacionado à DPOC, a cessação do ta-
bagismo, função pulmonar, reabilita-
ção pulmonar e sono, com trabalhos 
publicados em revistas nacionais e 
internacionais.
Mini Currículo: Presidente da Asso-
ciação Latino-Americana Torácica 
(ALAT); Professora da Universidade 
de Montevidéu, Hospital Maciel, Uru-
guai; Professora do Laboratório de 
Função Pulmonar da Universidade da 
República, Montevidéu, Uruguai; In-
vestigadora principal no Uruguai do 
Projeto PLATINO.

Nome: Miguel Gonçalves
País: Portugal  
Área: Ventilação mecânica.
Mini Currículo: Serviço de 
Pneumologia; Unidade de 

Cuidados Intensivos/Serviço de Urgên-
cia, Hospital Universitário de S. João. 
Porto; Fellow do Center of  Noninvasi-
ve Ventilation na UMDNJ, New Jersey, 
USA; Doutorado em Bio-Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universida-
de do Porto; Professor convidado da 
cadeira de Pneumologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto; 
Professor do módulo de Fisioterapia 
Cárdio-respiratória do Curso superior 
de Fisioterapia de 3 escolas superiores 
de saúde em Portugal.

  
Nome: Maria Montes de Oca
País: Venezuela  
Área: DPOC
Mini Currículo: Especialista en 

Medicina Interna (Universidad Central 
de Venezuela); Especialista en Neumo-
nología (Universidad Central de Vene-
zuela); Fellow in Pulmonary and Critical 
Care Medicine (Tufts University School 
of Medicine Boston, MA., U.S.A); Doctor 
en Ciencias Medicas Mención Neumo-
nología (Universidad Central de Vene-
zuela); Profesor Titular, Cátedra de Neu-
monología y Cirugía de Tórax, Facultad 
de Medicina, Universidad Central de 
Venezuela; Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Tórax (ALAT).

  
Nome: José Duro da Costa
País: Portugal  
Área: Endoscopia Respiratória 
Mini Currículo: Pneumologis-

ta e diretor do serviço de Pneumologia 
do IPO, Instituto Português de Oncolo-
gia de Lisboa.

 
Nome: M. Patrícia Rivera
País: Estados Unidos  
Área:  Câncer de pulmão 
Mini Currículo:  Medical 
School; State University of 
New York at Stony Brook, 
Stony Brook, NY; Resi-

dency: Internal Medicine, North Sho-
re University Hospital, Manhasset, NY; 
Chief Resident, Internal Medicine, Me-
morial Sloan- Kettering Cancer Center, 
New York, NY.

  
Nome: Margarida Amaral
País: Portugal  
Área: Estudo da doença ge-
nética autossômica Fibrose 

Quística (FQ), focado nos mecanismos 
de controle de qualidade do retículo 
endoplasmático (RE) que regulam o 
tráfego intracelular da proteína CFTR 
(do inglês, Cystic Fibrosis Transmem-
brane Conductance Regulator) wild-
-type e mutante. Outros temas: 1) 
estudo de mutações de splicing e aso-
ciadas a NMD; 2) genômica funcional; 
e 3) abordagens farmacológica e ge-
nômica (cromossoma artificial huma-
no) para terapia da FQ.
Mini Currículo: Professor Auxiliar com 
Agregação, Investigador do Centro de 
Investigação BioFIG (Center for Biodi-
versity, Functional & Integrative Ge-
nomics) da Universidade de Lisboa; 
Agregação em Química (Bioquímica), 
FCUL, 2006; Doutoramento em Quími-
ca (Bioquímica/Genética Molecular), 
FCUL, 1993.
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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.

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®. 
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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.

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®. 
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PEC E CURSO

Uma das atividades mais concorridas da SBPT, o Programa de Educação Continuada, terminou suas 
atividades deste ano com grande sucesso de público na maioria das cidades. 

Em Manaus (AM), o PEC de imagem foi 
realizado nos dias 17 e 18 de agosto com 
grande sucesso de público. Segundo o 

coordenador local, Dr. Fernando Westphal, o 
evento foi um sucesso com 103 participantes 
entre médicos e estudantes de medicina, que 
elogiaram o alto nível das palestras.

Nos dias 27 e 28 de julho foi a vez de Salvador (BA) 
(foto abaixo) de sediar um PEC sobre ima-
gem e tuberculose. Segundo informações 

da Dra. Tatiana Galvão, Presidente da SPBA e Coor-
denadora local, o evento foi realizado no auditório 
do Centro Médico do Hospital Espanhol Pantanal 
e reuniu 52 participantes entre médicos e acadê-
micos de medicina.

PEC SALVADOR-BA

PEC GOIÂNIA - GO

Nos PECs de Circulação Pulmonar realizados 
em Volta Redonda (RJ) e Goiânia (GO) esti-
veram presentes 73 participantes que consi-

deraram as palestras elucidativas. Os coordenadores 
locais, Dra. Rená Clemente (RJ) e Adriana Resplande 
(GO) consideraram o evento de grande importância 
para atualização científica do tema.

Clarice Guimarães, Domenico Capone, Ricardo Brito, 
Mara Rubia e Ricardo Martins no PEC de Brasília

Nos dias 10 e 11 de agosto de 2012, no auditório 
Sargento Hollembach do Hospital das Forças 
Armadas, em Brasília (DF), realizou-se o PEC 

de “Infecções Respiratórias e Imagem”, com a Coorde-
nação Local dos doutores João Daniel Bringel Rego e 
Ricardo Brito Campos.  Estiveram presentes 53 partici-
pantes que consideraram o evento um sucesso.

Em Maceió (AL), o PEC de imagem e do-
enças intersticiais foi realizado nos dias 
3 e 4 de agosto, no auditório do Hospital 

da UNIMED. De acordo com a coordenadora 
local, Dra. Sandra Reis Duarte, os participantes  
mostraram-se satisfeitos com a qualidade dos 
palestrantes e dos temas abordados.

PEC CASCAVEL-PR

Nos dias 24 e 25 de agosto, realizou-se em 
Cascavel (PR) o PEC de Imagem e Sono, 
contando com a presença total de 30 par-

ticipantes. Segundo o coordenador local, Dr. José 
Luiz Calcagno, o evento foi um grande sucesso pois 
atingiu os seus  objetivos, apresentando conceitos 
atuais sobre os temas, transmitidos por especialis-
tas  de qualidade reconhecida em todo o país.
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doença
pneumocócica

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.

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Verbo Divino, 1.400  
 Chácara Santo Antonio

CEP: 04719-002 - São Paulo - SP
www.wyeth.com.br

493517 PRD1139 - Material produzido em Julho/11

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

PREVENAR006_10 ANÚNCIOS HANDBOOK_Jan-2012_170x255_AF.indd   1 01/02/2012   10:42:26
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Curso Função Pulmonar 
Básico Belém (PA)

Nos dias 17 e 18 de agosto de 2012 foi a 
vez de Belém (PA) receber o curso de 
Função Pulmonar Básico realizado no 

Hospital Universitário João de Barros Barreto 
da Universidade Federal do Pará. Segundo o 
coordenador local, Dr. Carlos Albério, foi um 
curso bem interativo e com participação ativa 
dos 21 inscritos.

Curso de Função Pulmonar 
Básico Fortaleza (CE )

Nos dias 10 e 11 de agosto foi realizado em 
Fortaleza (CE), no Hospital Monte Klini-
kum, o Curso de Função Pulmonar Básico. 

Segundo o coordenador local, Dr. Plínio Câmara, o 
evento foi um sucesso de público:  quarenta par-
ticipantes entre pneumologistas, fi sioterapeutas e 
enfermeiras. Os presentes tiveram a oportunidade 
de rever conceitos atualizados da espirometria e 
interagir, informalmente, com os palestrantes tor-
nando o encontro proveitoso e descontraído. Fo-
ram abordados temas da técnica, fi siologia venti-
latória e interpretação da espirometria, enfatizan-
do o item qualidade do exame e sua importância 
na Pneumologia e Medicina Clínica. Questões que 
envolvem algumas controvérsias na prova funcio-
nal respiratória foram também discutidas, elevan-
do ainda mais o nível científi co do curso.

Nos dias 10 e 11 de agosto foi a vez de 
Florianópolis (SC) receber o PEC de 
Asma. Realizado no auditório da pós-

gra duação em ciências médicas da UFSC, con-
tou com  38 participantes. Segundo o coor-
denador local, Dr. Emilio Pizzichini, o evento 
cumpriu seu papel na atualização cientifica 
dos presentes.

PEC E CURSOS
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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 

CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao fur oa 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. 
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PEC E CURSO

O I Fórum Nacional de Bronquiectasias ocorreu 
dentro deste encontro, também de forma ino-
vadora e contou com a participação de pneu-

mologistas de vários estados brasileiros. O fórum abor-
dou a investigação etiológica das bronquiectasias, me-
dicamentos necessários e disponíveis para esse pacien-
te, farmarcoeconomia e sugeriu formas de como orga-
nizar um ambulatório especializado. No mapeamento 
do atual modelo de atendimento a esses pacientes 
em nosso país, detectamos dificuldades como poucos 
centros de referência que atendam especificamente 
Bronquiectasias não Fibrocísticas, dificuldade na in-
vestigação etiológica e na liberação de medicamentos 
para esta doença e ausência de pesquisas clínicas bra-
sileiras  na área. Pneumologistas de vários estados que 
atendem a esses pacientes foram interrogados por in-
quéritos via telefone ou pessoalmente, sendo conside-

rado por todos uma doença prevalente necessitando 
de uma melhor atenção.

Foram definidas algumas ações como: a) divulgação 
no site da SBPT de questionário de atendimentos padro-
nizado a esse perfil de paciente, o que permitirá abasteci-
mento de um banco de dados nacional futuramente; b) 
formação de um grupo de discussão online com os inte-
ressados presentes e outros que manifestarem interesse; 
c) foram pautadas outras ações de médio e longo prazo. 
Com essas ações, a bronquiectasia não fibrocística deixa 
de ser uma doença órfã na visão e ação da SBPT.

Divulgamos o Manual de Bronquiectasias da SBPT 
em fase de finalização e com lançamento previsto para o  
Congresso Brasileiro em Belo Horizonte.

Mara Figueiredo
Comissão de infecção respiratória e micoses da SBPT 

I Fórum Nacional de Bronquiectasias

Curso de infecções e tuberculose - Goiânia - GO

 Encontro Nacional de Infecção e Tuberculose

Aconteceu em Goiânia entre os dias 28 e 30 de ju-
nho o Encontro Nacional de Infecção e Tubercu-
lose, evento realizado pela SBPT, contando com a 

organização de sua diretoria bem como das comissões 
de Tuberculose e Infecção. Com uma ótima audiência, 
composta por 303 pessoas oriundas de várias partes do 
país, palestrantes com enorme experiência nos temas 
em foco conduziram apresentações de elevada quali-

dade, seguidas de discussões muito proveitosas. Dentre 
os destaques da grade científica, citam-se os dois fóruns 
ocorridos, versando um a respeito da abordagem e sis-
tematização aos sintomáticos respiratórios em nível de 
atenção primária à saúde (Estratégia SIR) e outro especí-
fico sobre bronquiectasias. 

Bernardo Maranhão - Diretor Cientifico da SBPT
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  Componentes
Parcerias  

confiáveis2

Dados
definindo padrões 

de tratamento
5

Dispositivo
fácil de usar2

A dosagemcerta para cadapaciente2
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Alguns pacientes com asma  

e DPOC não sabem como 

a vida pode ser melhor.
1

Reduz a mortalidade e a progressão da DPOC, mesmo em pacientes moderados.6,7

Ajude-os a sentir como a vida pode ser melhor.5,8

Seretide® é a terapia combinada que provou alcançar e manter o controle 
da asma a longo prazo.3

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.

www.gsk.com.br
Estrada dos Bandeirantes, 8.464 • Jacarepaguá 

Rio de Janeiro • RJ • CEP 22783-110
CNPJ 33247743/0001-10

REPENSE BR/SFC/0080/11 – FEV/12

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

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

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

Faça mais hoje

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO MÉDICA
0800 701 2233  www.sim-gsk.com.br

GLA-0155-11-Seretide_Anuncio_21x28_AF.indd   1 3/9/12   11:48 AM
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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. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDS 26 IPI12_v1 e GDS24_IPI12_v3.

GLA-0155-11-Seretide_Anuncio_21x28_AF.indd   2 3/9/12   11:48 AM
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EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA – SBPT

O Presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Roberto Stirbulov, em conformida-
de com os artigos 20 e 29, alínea “i” do Estatuto Social da SBPT, convoca todos os associados em pleno gozo de 
seus direitos estatutários para:

1º) participar das Eleições da SBPT para os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal – Biênio 2015-2016;
2º) participar das Eleições da SBPT para definição da Sede e do Presidente do Congresso Brasileiro de 

Pneumologia a ocorrer em 2016;
3º) participar da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2012, às 18h (em 

primeira convocação) e às 18h30 (em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes), 
no Auditório do Centro de Convenções Minascentro, sito à Avenida Augusto de Lima, nº 785 – Centro, Belo 
Horizonte – MG, cuja pauta terá o escopo de:

a) apresentar prestação de contas da SBPT referente ao Biênio 2011-2012;
b) dar posse à Diretoria da SBPT Biênio 2013-2014;
c) homologar a eleição da Sede e respectivo Presidente do Congresso Brasileiro de Pneumologia 2016;
d) homologar a eleição da Diretoria e Conselho Fiscal - Biênio 2015-2016;

A Comissão Eleitoral, constituída de acordo com as disposições estatutárias em vigor, cujos integrantes 
são: Dra Ana Luisa Godoy Fernandes (SP), Dra. Eanes Delgado Pereira (CE) e Dr. Paulo de Tarso Dalcin (RS), di-
vulga abaixo o regulamento para as mencionadas eleições. 

Ainda, a Comissão Eleitoral solicita que os candidatos, antes de inscreverem suas chapas, leiam atenta-
mente os artigos dos estatutos da SBPT, em particular os do Capítulo IX.

I) Regulamento para Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal 2015-2016
1. Será eleita a Diretoria e Conselho Fiscal para o Biênio 2015-2016;
2. A eleição presencial será realizada no dia 29 de novembro de 2012, no Minas Centro – Belo Horizonte  

com início às 8h30 e encerramento às 17h30 do mesmo dia. Para os associados que preferirem, poderão utilizar a 
votação eletrônica através do site da SBPT que será disponibilizada no período de 20 a 27 de novembro de 2012.

3. As chapas contendo os nomes e as assinaturas de todos os candidatos deverão ser encaminhadas por 
carta, com aviso de recebimento, à sede da SBPT e aos cuidados do Presidente da SBPT, Dr. Roberto Stirbulov, 
impreterivelmente até o dia 20 de setembro de 2012, valendo a data de postagem. Para recebimento do nú-
mero de registro será utilizado o mesmo critério;

4. Os votos serão apurados e a chapa vencedora será homologada durante a Assembleia Geral Ordinária. Se 
houver apenas uma chapa inscrita, a eleição será realizada por aclamação durante o transcorrer da Assembleia;

5. Os candidatos a todos os cargos deverão constar nas chapas conforme descrito no Cap IX, art. 50 e 
seguintes do Estatuto Social;

6. Para inscrição da chapa, todos os componentes deverão ser sócios da SBPT e estar em pleno gozo de 
seus direitos estatutários;

7. O cargo de Presidente-Eleito do biênio 2013-2014 será ocupado pelo Presidente da futura Diretoria (2015-
2016), conforme art. 27, parágrafo 2o. do Estatuto Social, não podendo constar seu nome nas chapas, nesta eleição;

8. Por ocasião da inscrição, cada chapa deverá indicar um representante junto à Comissão Eleitoral;
9. Cada chapa poderá divulgar livremente seus planos e propostas. Porém, se solicitado, a SBPT poderá 

encaminhar a todos os sócios 1 (uma) carta simples de cada chapa concorrente, contendo informações escritas 
pelos candidatos, reservando-se à Comissão Eleitoral, por maioria simples de votos, o direito de coibir o enca-
minhamento de material não ético ou ofensivo. A data limite para recebimento desta carta é dia 20 de outubro 
de 2012. Além desta, fica vedado o uso de qualquer outro veículo de divulgação da SBPT, ou que tenha o aval 
de seu nome, para propaganda eleitoral dos candidatos;
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10. No recinto do Congresso Brasileiro da SBPT não será permitida a divulgação eleitoral dentro das salas 
destinadas à exposição de assuntos científicos;

11. São eleitores aptos a votarem os sócios efetivos e remidos, cuja inscrição tiver sido efetivada pela Se-
cretaria da SBPT até a data de publicação deste edital, marcada para 27 de agosto de 2012, Seção 03 do Diário 
Oficial da União nº166, desde que em dia com suas obrigações estatutárias, na data da eleição.

Brasília – DF, 27 de agosto de 2012.
II) Regulamento para Eleição da Cidade Sede e Presidente do Congresso 2016

1. As candidaturas contendo toda a documentação e critérios estabelecidos deverão ser encaminhados 
através da Sociedade Estadual e as assinaturas de todos os candidatos deverão ser encaminhadas por carta, 
com aviso de recebimento, à sede da SBPT e aos cuidados do Presidente da SBPT, Dr. Roberto Stirbulov, impre-
terivelmente até o dia 20 de setembro de 2012, valendo a data de postagem. Para recebimento do número de 
registro será utilizado o mesmo critério;

2. Para inscrição da cidade, o candidato ao cargo de Presidente do Congresso deverá ser sócio da SBPT e 
estar com suas obrigações estatutárias em dia, conforme o Cap. II do Estatuto Social;

3. A candidatura deverá ser aprovada pela Comissão Técnica, confirmando as condições necessárias para 
realização do evento;

4. A cidade sede será escolhida através de voto em reunião conjunta do Conselho Deliberativo e Diretoria 
em exercício, sob supervisão da Comissão Eleitoral. 

5. O resultado da escolha da Sede e Presidente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, 
a ocorrer em 2016, será divulgado e homologado na Assembleia Geral Ordinária, em 30 de novembro de 2012. 

A COMISSÃO ELEITORAL
Dra. Ana Luisa Godoy Fernandes
Dra. Eanes Delgado Pereira
Dr. Paulo de Tarso Dalcin

PRESIDENTE DA SBPT
Dr. Roberto Stirbulov

SBPT - Eleições para Comissões e Departamentos - Biênio 2013-2014

Prezados Sócios,

Estão abertas as inscrições para os cargos de coordenadores das Comissões Científicas e dos Departa-
mentos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Poderão concorrer ao cargo, os sócios que enviarem  projetos de atividades para o biênio 2013-2014 
até o dia 27 de outubro – prazo de encerramento das inscrições – e que não tenham pendências financeiras 
com a SBPT. É importante destacar que o projeto deve atender as normas descritas no Regulamento que 
normatiza o funcionamento das Comissões e Departamentos da SBPT (www.sbpt.org.br). 

A eleição será realizada durante o XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia,VII Con-
gresso Luso-Brasileiro de Pneumologia e XII Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória, que acon-
tecerá de  27/11 a 1/12/2012, em Belo Horizonte (MG). Estarão aptos a votar todos os sócios quites com 
suas anuidades e devidamente inscritos, até um mês antes do Congresso, na respectiva Comissão e/ou 
Departamento.

Secretaria
SBPT

EDITAL
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2 puffs 
consecutivos, 

uma vez 
ao dia6

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.

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.

MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS 
HABILITADOS A PRESCREVER MEDICAMENTOS.

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

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

Vida. Será melhor...3

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.

• Melhora               da função pulmonar e da qualidade de vida3

• Melhora a dispneia e a tolerância aos exercícios3

• Reduz o risco cardiovascular e a mortalidade3

sustentada

SPIRIVA®SPIRIVA®

Reduz exacerbações 
e hospitalizações em 
pacientes com DPOC.1

Reduz exacerbações 
e hospitalizações em 
pacientes com DPOC.1

SPI_0001_12B_XX-3_An. Rev. SOCIEDADE PAULISTA_21x28m.indd   1 3/12/12   3:09 PM
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INFORME-SE

ÚLTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÃO PARA PROVA DE TÍTULO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA – SBPT
EXAME  DE  SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM  PNEUMOLOGIA 2012
DATA DA PROVA - 27/11/2012
INSCRIÇÕES ATÉ - 27/10/2012
HORÁRIO
08h30 - 12h00: prova escrita
14h00 – 18h00: avaliação prática
LOCAL - BELO HORIZONTE, MG - MINASCENTRO
Mais informações - www.sbpt.org.br

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT)
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA TORÁCICA(SBCT)
EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO
“ÁREA DE ATUAÇÃO” EM ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
DATA DA PROVA - 27/11/2012
INSCRIÇÕES ATÉ - 27/10/2012
LOCAL DA PROVA - BELO HORIZONTE, MG - MINASCENTRO
HORÁRIO - DE 08:00 - 12:00
Mais informações - www.sbpt.org.br

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA TORÁCICA(SBCT)
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA TORÁCICA
DATA DA PROVA - 27/11/2012
INSCRIÇÕES ATÉ - 27/10/2012
LOCAL DA PROVA - BELO HORIZONTE, MG - MINASCENTRO
HORÁRIO - 09:00
Mais informações - www.sbct.org.br

CENTRO DE REFERÊNCIA EM FUNÇÃO PULMONAR DO HOSPITAL DIA  DO PULMÃO
Rua Engenheiro Paul Werner, 1141 - Itoupava Seca - BLUMENAU (SC) - CEP: 89030-101
FONE: (47)3037 7099
www.hospitaldopulmao.com.br   
Coordenadores responsáveis: Dr. Luiz Otávio Rodrigues Simões Gomes e Dr. Mauro Sérgio Kreibich

TÍTULO DE SONO - AVISO
Prezados associados,
 A primeira titulação na Área de Atuação em Medicina do Sono será feita por qualifi cação (notório 
saber) por meio de avaliação curricular na referida área, cujos inscritos serão avaliados pela Comissão 
Examinadora e Julgadora formada por membros indicados pela entidades conveniadas - Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial,  Academia Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia e Associação Brasileira de Psiquiatria. O edital já está pronto e assim que aprovado pela 
AMB divulgaremos em nosso site, SBPT news e SMS. Fiquem atentos, pois nos concursos subsequentes a este 
serão adotados os critérios de análise curricular em medicina do sono, prova teórica e prática.

Nota de falecimento:
 Comunicamos, com pesar, o falecimento de José Sílvio Rezende, cirurgião torácico e ex-professor da 
Faculdade de Medicina da UFMG. Ele foi também presidente da Associação dos Ex-alunos e Amigos da Faculdade 
de Medicina (Amed), do Instituto Mineiro de História da Medicina e membro da Academia Mineira de Medicina 
e do Instituto Histórico e Geográfi co de Minas Gerais.
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COMISSÕES

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.

DAXAS. USO ORAL, ADULTO. INDICAÇÕES: tratamento de manutenção de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave (VEF1 pós-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.

*

1
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DOENÇAS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS
Supremo Tribunal Federal julga processo que poderá banir defi nitivamente o 
amianto no Brasil – Membros da SBPT estão participando

A Comissão de Pleura já enviou para a gráfi ca 
o Manual de Diagnóstico e Tratamento das 
Doenças Pleurais da SBPT.  De acordo com a 

Editora GEN, os arquivos enviados estão em fase de 
revisão de redação.

Durante os meses de setembro e outubro, por 
solicitação do Dr. Bernardo Maranhão (Diretor Cien-

tífi co SBPT biênio 2010-2012), do Dr. Emilio Pizzichini 
(Diretor Científi co SBPT biênio 2012-2014) e do Dr. Ro-
berto Stirbulov (Presidente SBPT), a Comissão de Pleu-
ra da SBPT está  aceitando sugestões de aulas para o 
CNAP, previsto para abril de 2013, em São Paulo.

Antecipadamente os nossos agradecimentos 
pessoais e da SBPT para os colegas pela colaboração. 

Cyro Teixeira da Silva Junior 

PLEURA

A fi bra amianto-crisotila, considerada cancerígena pela 
OMS/IARC e já banida do processo produtivo em 
66 países, pode ter seus dias contados no Brasil. De 

acordo com boletim recente do Ministério da Saúde sobre 
a mortalidade de mesotelioma no período de 2000 a 2010, 
em todo o País, foram registradas no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) 2.400 mortes por agravos à saúde 
relacionados ao amianto entre pessoas com 20 ou mais anos 
de idade. Os impactos do amianto na Saúde do Trabalhador 
e da população em geral vem sendo debatidos há várias dé-
cadas.Finalmente o tema chegou a suprema corte do Brasil.

Nos dias 24 e 31 de agosto o STF convoca a socie-
dade brasileira para debater a viabilidade do banimento 
do amianto crisotila em audiência pública, que irá forne-
cer os elementos necessários a fi m de que a suprema 
corte brasileira decida qual o melhor caminho para o país. 

Vários pneumologistas membros de nossa Socie-
dade foram convidados a apresentar seus estudos, pes-
quisas e argumentos em defesa do banimento ou em de-
fesa do uso controlado do amianto-crisotila. 

Falando a favor do banimento foram indicados o  
Dr. Hermano Albuquerque de Castro, pneumologista da 
FIOCRUZ, o Dr. Jeff erson Benedito Pires de Freitas, pneu-
mologista do CEREST/Freguesia do Ó, e  indicados pela 
Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA, 
o Dr. Ubiratan de Paula Santos, pneumologista do INCOR, in-
dicado pela Assembleia legislativa do Estado e o Dr. Eduardo 
Algranti, pneumologista da FUNDACENTRO, indicado 
pela sua própria instituição. Falando a favor do uso do 
amianto-crisotila o Dr. Ericson Bagatin, pneumologista 
da Área de Saúde Ocupacional da Unicamp e o Dr. Mario 
Terra, pneumologista do INCOR, ambos indicados pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e 
pelo Instituto Brasileiro do Crisotila. 

O STF deverá julgar ações referentes à inconstitucionali-
dade da Lei Federal 9055 que permite o uso da crisotila, as-
sim como Ações Diretas de Inconstitucionalidade de Leis 
Estaduais que proíbem o uso do amianto, até o fi m de 2012.

Hermano Albuquerque de Castro

Aconteceu  no Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho da UFRJ, o Núcleo de Estudos e Tratamento do 
Tabagismo do Instituto de Do-

enças do Tórax promoveu uma ativi-
dade comemorativa do Dia  Nacional 
de Combate ao Fumo, com a apresen-
tação do Documentário: "Fumando 
Espero", seguida de discussão com o 
Dr. André Nascimento da ANVISA e a 
entrega de 50 Certifi cado Especial de 
Abstinência: "Diploma da Ostra" e me-

dalhas comemorativas às pessoas que estavam há mais de 5 
anos sem fumar e para colaboradores do programa de trata-

mento do tabagismo.
O auditório Halley Pacheco de 

Oliveira teve sua lotação totalmen-
te ocupada e alguns visitantes ma-
nifestaram interesse em participar 
do programa.

Alberto José de Araújo

TABAGISMO

COMISSÕES

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.

DAXAS. USO ORAL, ADULTO. INDICAÇÕES: tratamento de manutenção de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave (VEF1 pós-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.
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