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Após dois anos à frente da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), e em nome de
toda uma diretoria unida, atuante e participativa, cabe-nos o dever de relatar a todos os associados tudo
o que realizamos nesse período, que foi resultado
de muito empenho e determinação de profissionais
comprometidos com a pneumologia brasileira. Muito
foi feito, e sabemos que muito há por fazer. Vários desafios estão lançados e certamente serão resolvidos
pelas futuras gestões. Porém, uma série de registros
deve ser compartilhada com todos, reiterando que
a marca dessa gestão foi a valorização do papel do
pneumologista dentro da medicina brasileira, sempre com apoio amplo e permanente a todos os associados.
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EDITORIAL

Sala do Jornal de pneumologia

Infraestrutura
Muitas ações foram realizadas e, em conjunto
com a diretoria e engajamento das Comissões e Departamentos da SBPT, colocamos à disposição da comunidade pneumológica nossa experiência, conhecimento e dedicação, objetivando consagrar o papel
de uma sociedade que existe desde 1937 e que fez e
faz muito para a saúde dos brasileiros, atuando em
prol da boa prática médica. Foi muito gratificante
construir mais um capítulo importante da SBPT. Nesses dois anos, lutamos pela capacitação e qualificação dos pneumologistas em todo o país, buscamos
uma atuação política frequente, sobretudo junto ao
Ministério da Saúde, e investimos em infraestrutura
administrativa e em comunicação, ações essas que se
caracterizaram como pilares dessa gestão.
Desenvolvemos ações efetivas em benefício da
prática da pneumologia e para tanto oferecemos
subsídios para o médico poder atuar melhor e contar
sempre com a SBPT. Nesse período, que não deixou
de ser uma continuidade de outras diretorias, adquirimos uma nova sede em Brasília, com instalações
para atender as necessidades de todos os associados.
Nessa sede, temos mais espaço físico e mais recursos
tecnológicos de comunicação e informática para suprir todas as reais demandas da SBPT. Pudemos criar
ainda um espaço específico para o Jornal Brasileiro
de Pneumologia.
Comunicação
Investimos também nas nossas publicações, no
Jornal Brasileiro de Pneumologia, no SBPT News e
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Estação de trabalho dos funcionários

colocamos à disposição dos associados publicações
como o Manual de recomendações em DPOC, Manual de Bronquiectasias, Manual de Tabagismo, Manual
de Doenças Pleurais, Manual de Oncologia Pulmonar
e Manual de Apneia do Sono, além das novas Diretrizes de Asma e Doenças Intersticiais. Com forte determinação científica, a SBPT hoje representa uma das
entidades importantes dentro do cenário da saúde.
Prova disso é o fato de a nossa revista ter alcançado
índices de impacto significativos, como 1,39 (ISI) e
1,408 (SIMAGO), sendo hoje a quinta mais relevante
revista científica na área de saúde no Brasil.
Nesse período todo, a SBPT se posicionou muito forte com a imprensa nacional e regional e a colaboração de todos os membros foi determinante
para atingirmos um número grande de reportagens
em veículos e programas jornalísticos respeitados,
tais como Jornal Nacional, Bem estar, rádio CBN,
Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, Folha de S.Paulo,
Zero Hora, Correio Braziliense, TV Educativa, Jornal
do Commércio, O Estado de S.Paulo, Rede Record,
Rede Cultura, UOL, entre tantos outros. Com isso,
nos posicionamos na mídia externa e em todos os
temas relacionados à saúde respiratória pudemos
estar presentes. Com atuação de médicos e da nossa
assessoria de comunicação, conseguimos mais de
500 matérias citando a SBPT, o que deu muita credibilidade para o papel do pneumologista, objetivo
primordial da nossa sociedade.
Outro enfoque que demos e investimos fortemente foi na área de comunicação virtual. Fizemos
uma ampla reformulação no nosso site e de novembro
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de 2010 a novembro de 2012 tivemos 297.731 visitantes no nosso site, o que equivale a uma média mensal
de, aproximadamente, 12 mil visitantes. De fato, um
número muito relevante para uma associação médica.
Ministério da Saúde
Junto ao Ministério da Saúde também fomos
extremamente participativos e atuantes em várias
frentes, como a portaria que fornece medicamentos
para DPOC pelo SUS e que nesse ano tivemos grandes avanços com a introdução de novas drogas para
a DPOC pelo governo federal. Outra fonte de consultoria que a SBPT deu também foi a proposta de
portaria, elaborada pela SBPT e já protocolada no Ministério da Saúde, que cria o extra-teto para procedimentos pneumológicos no SUS e criação de centros
de referência em pneumologia. Adicionalmente, a
SBPT vem participando no projeto de doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde juntamente com outras sociedades médicas. Isso exigiu
um trabalho especial, mas fomos bem-sucedidos e
o espaço da pneumologia foi devidamente ocupado pela SBPT em várias reuniões, pareceres e outras
ações de cunho político.
Outras iniciativas
Outra iniciativa foi o prontuário eletrônico gratuito ao associado, o que visa facilitar muito o dia a
dia de médicos em todo o território nacional e que é
um diferencial enquanto associação, já que é um serviço eficaz e facilita muito a atividade médica.
Nos nossos eventos, o sistema de pôster eletrônico é uma novidade e no XXXVI Congresso da SBPT,
em Belo Horizonte (MG), que foi todo organizado e
administrado pela entidade. Além disso, contaremos
nos próximos eventos com o controle de entrada
pelo sistema RFID para registrarmos o fluxo de entrada nas salas do congresso.
Trabalhamos muito juntos aos PECs (Programas
de Educação Continuada) para oferecer temas variados relacionados à saúde respiratória em todo o país
e incentivamos muito nossas regionais, principalmente junto aos seus eventos.
Valorizamos as sociedades estaduais. Em todos
os congressos regionais, a presença de dois diretores da SBPT foi uma constante e um compromisso da
nossa gestão.
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Outras importantes iniciativas certamente
terão continuidade a partir de agora, tais como o
Projeto REUNAD - Registro Único Nacional de Asma
de Difícil Controle. O Seminário Brasileiro de Asma
foi a primeira iniciativa da SBPT realizada na Câmara Federal, o que propiciou uma aproximação com
o Congresso Nacional e com deputados da frente
parlamentar de saúde, abrindo portas políticas importantes.
Executamos os Fóruns de DPOC e Saúde Pública
e Bronquiectasias, que produziram armas importantes que serão utilizadas pelas futuras gestões para
melhorar o acesso de medicamentos pelo SUS.
Sistematizamos o processo de apoio da SBPT às
ações de entidades parceiras, o que propiciou aportes de verbas para o Jornal Brasileiro de Pneumologia.
Implantamos o novo estatuto, assim como o
início das ações da diretoria de defesa profissional.
Criamos novos Departamentos (Patologia Pulmonar
e Pesquisa Clínica) e ainda assessorias de residência
médica, graduação em pneumologia e extensão.
Criamos os títulos de área de atuação em Sono
e passamos a encabeçar a concessão do título de Endoscopia Respiratória.
Diversos desafios foram lançados e várias portas
foram abertas para as novas gestões. Tudo foi feito
em conjunto, com profissionais de todo o país, a fim
de retratarmos a realidade brasileira dentro da SBPT
e, em especial, para colocarmos a medicina respiratória no foco da sociedade civil, em especial no Ministério da Saúde, do Congresso Nacional e de todas
as instâncias em que devemos posicionar a especialidade, para definitivamente consagrar a SBPT como
porta-voz da medicina respiratória.
Ficamos muito felizes em poder contribuir para
a pneumologia no país e, em nome dessa gestão e
dessa diretoria, gostaríamos de agradecer a todos.
Nossos compromissos não se encerram aqui e se relacionam ao futuro de uma entidade que representa
muito para a sociedade brasileira. O compromisso
com a saúde e a ênfase na pneumologia são nossos
objetivos. Todo esse legado, que vem de muitas gerações, desejamos perpetuar em nome de uma associação que agora já completa 75 anos.
Roberto Stirbulov

Presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
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Prezados,
Temos boas notícias.
A SBPT conta atualmente com 3.010 associados, dos
quais 74% são adimplentes. Visto que será enviada mais
uma cobrança aos inadimplentes, durante o mês de novembro, e que haverá desconto na inscrição ao XXXVI
Congresso, acreditamos que ao final da atual gestão o
número de inadimplentes será bem menor.
Nosso saldo continua positivo. Nossa despesa mensal gira em torno de R$ 80 000,00 somente com a manutenção da sede - salários, condomínio, energia, limpeza, IPTU, telefone – no entanto, o saldo dos eventos em
Cursos e Congressos tem sido suficiente para honrarmos
nossos compromissos.
Foi obedecido o cronograma e conseguimos mudarmos para a nova Sede, cuja área é de 207 m2, quase o
dobro da área da Sede anterior (133m2). Honramos os
compromissos com a reforma, com a compra de móveis,
com a mudança, cujo gasto total foi de R $ 510.000,00.
A metade deste valor adveio do saldo da venda da sede
antiga. A inauguração, como já relatado em Boletim
anterior, foi prestigiada pela presença de Membros da
Diretoria atual e membros de Diretorias anteriores, pois
todos fazem parte da história da SBPT.
Temos obtido lucro dos Congressos e Cursos realizados durante o ano de 2012, com exceção do Curso de
Infecção Respiratória e Tuberculose, justificada a realização do mesmo, por abraçarmos a Tuberculose como
área da Pneumologia. Os patrocínios negociados para
o XXXVI Congresso Brasileiro, a ser realizado em Belo

Horizonte, nosso maior evento durante a gestão, perfazem um total de R$ 3. 613 924, 15. Até o presente
momento contamos com 1.555 inscritos. Lembramos
que do saldo do Congresso 50% voltará para a SBPT,
30% ficará para a Sociedade que hospeda o Congresso
e 20% irá para um fundo, denominado Fundo de Congresso, Divulgação e Pesquisa, em obediência ao que
rege o Estatuto da SBPT.
No final de 2011 publicamos no Boletim que um
Contador foi contratado para fazer a análise do movimento financeiro da SBPT nos últimos cinco anos. Colocamos a disposição dos associados o resultado daquela
análise. Sabemos que esta consulta não é de fácil acesso porque requer deslocamentos, despesas e disponibilidade de tempo. Por isso propusemos, em reunião
de Diretoria, que os relatórios de despesas e receitas,
ficassem disponíveis via internet, aos sócios que se interessassem, num “Portal da Transparência”. Os sócios,
após o devido registro, teriam acesso ao que fosse do
seu interesse.
Agradeço de coração a todos os funcionários da SBPT,
pois todos, sem exceção, trabalham com afinco e ardor e
assim tornam realizáveis nossos projetos e anseios.
Desejo sucesso aos próximos diretores.
Elizabeth Rosa e Silva
Diretora Financeira

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

mAtEriAl Produzido Em mArço/2011.

Contraindicação: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer outro componente do produto.
Interação medicamentosa: Enzimas do citocromo P450, bombas de efluxo e mecanismos de ligação protéica não estão envolvidos no clearance de omalizumabe.
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

A Diretoria de Comunicação buscou, durante estes
2 anos de atividades, transmitir ao associado todas as
informações e noticias de interesse para nossa especialidade, focando na parte associativa, científica e de
defesa profissional . As inovações desta gestão foram
as seguintes:

Site da SBPT
Houve um remodelamento estético e facilitação de
leitura de nosso site nas diversas plataformas da web. A
modificação no site criou novos espaços, tendo como
destaque o espaço notícias, onde várias novidades foram imediatamente repassadas aos associados.

SBPT News
O boletim periódico de divulgação das informações da SBPT a seus associados passou a ter regularidade semanal. Em seu novo formato, foi criado um
modelo com destaque para os eventos científicos, notícias da imprensa, atividades da diretoria e informações úteis ao exercício da pneumologia. Houve uma
interação entre o associado e a SBPT, permitindo que
com frequência ações e informações de várias comissões e colegas pudessem ser divulgadas para nossos
3 mil associados.

Protocolos de Divulgação de Eventos
Com a maior interação com os associados, surgiram inúmeras solicitações de divulgação em nosso SBPT
News ou para utilização de nossa base de dado, de entidades ligadas ou não a nossa especialidade. A diretoria
de comunicação criou um protocolo normativo para ser
preenchido por estas entidades para solicitar qualquer
divulgação, seja de origem científica ou não. Desta forma, a SBPT normatiza de que maneira serão feitas diversas solicitações de divulgação para sociedades estaduais
ou mesmo nacionais de outras especialidades.

Divulgação de informações de parceiros
As empresas parceiras da SBPT tiveram o SBPT News
como janela de informações importantes para nossa
prática médica. Alguns dados referentes a modificações
no uso de medicamentos foram divulgados a todos os
associados através do SBPT News.

Divulgação de Congressos , Eventos e Atividades
Científicas
Durante estes 2 anos, o associado foi mantido informado sobre as principais atividades científicas de nossa
sociedade, sejam em formato de aulas e palestras como
também via web - Webcast de congressos , Pec-online,
casos clínicos, etc.

Espaço Saúde Respiratória
Foi criado este novo espaço em nosso site voltado
ao público leigo. Neste espaço serão disponibilizadas
informações relevantes na área da pneumologia, visando uma orientação didática e clara de assuntos envolvidos com a manutenção da saúde respiratória e prevenção das principais doenças de nossa especialidade. O
espaço está sendo preenchido através da participação
das comissões.
SBTP News Extra
Durante estes dois anos, houve divulgação das
principais atividades de nossos congressos através
do SBPT News Extra. Durante o Congresso de Asma,
DPOC e Tabagismo, o associado teve acesso as principais informações científicas e sociais deste evento
divulgadas através deste boletim por e-mail. Este boletim também serviu para alertar os associados sobre
importantes e prementes notícias de nossa especialidade, bem como alertar sobre prazos envolvendo
consultas públicas, inscrições em eventos e ações nacionais de defesa profissional.
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Mascote Agui AR
A diretoria de comunicação esteve envolvida na
criação e divulgação de nosso mascote, o Agui AR. Durante o congresso brasileiro em BH, será lançado a primeira história em quadrinho com nosso mascote, tendo como público alvo crianças e adolescentes e o tema
principal será o tabagismo.
Facebook
A página da SBPT no facebook passou a ser constantemente atualizada, com importantes informações para
nosso associado. Com isso, nosso número de amigos disparou, chegando à marca de 1000 ainda este ano.
Consultório do Pneumologista
Foi criado este espaço em nosso site com o intuito
de agrupar todas as informações pertinentes a nossa
atuação profissional e que permitem uma maior segurança e defesa na atuação do pneumologista.
Adalberto Rubin
Diretor de Comunicação

DEZEMBRO / 2012

7

DIRETORIA CIENTÍFICA

A atuação da Diretoria Científica ao longo da gestão
atual foi marcada por ampla participação em todas as esferas científicas no território nacional onde a SBPT participou como organizadora. Além destas áreas, o trabalho
também se desenvolveu em inserções deliberativas na
agenda da Sociedade ao longo do último biênio.

nuada (PEC) da SBPT- atividade de âmbito nacional,
cujo objetivo é o de fomentar a disseminação de conteúdo científico sobre temas específicos, de acordo
com a demanda das Sociedades Estaduais. Os eventos ocorridos foram os abaixo listados, constando ao
lado o número de respectivos participantes, divididos por cada ano da gestão.

Abaixo, constam as participações divididas por área
de atuação.

i. 2011- Recife (48), Goiânia (31), Maringá (31), Salvador (46), Fortaleza (43), Vitória (49), Manaus (71),
Brasília (45), Ipatinga (71), Teresina (25), Belém
(32).

1. Organização de Cursos Nacionais:
a. Cursos Nacionais de Atualização em Pneumologia
em duas versões, São Paulo e Rio de Janeiro, em
abril de 2011 e 2012, respectivamente.
b. Curso Nacional de Doenças Intersticiais, 2011, SPApoio à Comissão de Interstício na logística do
evento.
c. Curso Nacional Circulação Pulmonar, 2011, RJ- Discussão da grade e logística do evento.
d. Curso Nacional de Sono e Ventilação Mecânica,
2012, SP- Elaboração e organização de grade em
conjunto com as Comissões envolvidas, participação direta na condução dos trabalhos ao longo
dos dias em que se realizou.
e. Curso Nacional de Infecções e Tuberculose Goiânia, 2012- na qualidade de palestrante, definição
de grade científica e logística local.
2. Organização de Cursos Regionais da SBPT:
f. Função Pulmonar básicos e avançados, realizados
em capitais do Brasil, definindo estratégias de realização em conjunto com o Departamento de Função Respiratória da SBPT.
3. Organização de Congressos:

5. Coordenador geral dos PECs Online- versão incluída no sítio da SBPT, constando de aulas filmadas sobre diversos assuntos de interesse da pneumologia.
Esta Diretoria se responsabilizou pela definição dos
módulos e auxiliou na determinação dos títulos das
aulas ministradas. Postados no biênio os módulos
de Tuberculose, Sono, Câncer, Pneumopediatria, Interstício, Cirurgia de Tórax, Hipertensão Pulmonar e
Pneumologia Aplicada ao Esporte.
6. Subeditor do setor casos clínicos do sítio da SBPTresponsável pela captação dos casos e envio ao editor, após primeira revisão dos mesmos.
7. Representação da SBPT- Como membro da Diretoria
da Sociedade, foram marcadas presenças em Congressos Estaduais, ministrando aulas nos seguintes estados: Amazonas (Congresso Norte-Nordeste,
2011), , Minas Gerais (2011), Espírito Santo (2011 e
2012), Bahia (2012).

g. VIII Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo, Porto de Galinhas, PE, 2011. Auxílio à
Presidência do evento na confecção da grade,
distribuição de temas e palestrantes, avaliação
de trabalhos científicos e logística local. Palestrante de 01 aula e Coordenador de 01 sessão
de tema livre.

8. Projeto Diretrizes AMB/SBPT- Coordenador geral, participando de reuniões na AMB, em SP, para execução
das Diretrizes de Exacerbação da DPOC e Vacinação,
ambas finalizadas e Bronquiectasias, esta em fase final de conclusão. Apoio às Comissões envolvidas, a
saber, DPOC e Infecções Respiratórias e Micoses.

h. XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia da
SBPT, BH, 2012. Participação em reuniões presenciais para discussão de grade científica e aspectos
gerais do evento.

k. SBPT- Reuniões mensais em Brasília, com assiduidade integral em todas as suas ocorrências durante o período da gestão.

4. Coordenação geral do Programa de Educação Conti-
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j. 2012- Vitória (66), São Luís (156), Porto Alegre (75),
Cuiabá (66), Campos-RJ (100), Recife (26), Aracajú (18), Volta Redonda (53), Salvador (52), Maceió
(14), Brasília (56), Florianópolis (35), Goiânia (20),
Manaus (107), Cascavel-PR (30).
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9. Participação em reuniões administrativas

l. SBPT- Reunião de Diretoria com Coordenadores
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DIRETORIA CIENTÍFICA

de Comissões e Departamentos da SBPT, São Paulo, 2011 e 2012.
m. ATS- Reunião com a Diretoria em Denver/ 2011 e
São Francisco/ 2012.
n. ERS- Reunião com a Diretoria em Amsterdam 2011
e Viena/2012.
o. ALAT- Reunião com a Diretoria em Denver/2011,
São Francisco/ 2012.
p. Indústria Farmacêutica- Evento realizado com gerentes de empresas parceiras da SBPT, São Paulo,
2011.
10. I Fórum sobre Asma Grave- Realizado no Congresso Nacional, Brasília, 2012. Presença na plenária do
evento, no qual estiveram presentes membros da sociedade civil, da CONITEC-Ministério da Saúde, Diretoria da SBPT e Deputado Federal Eleuses Paiva.
11. Atuação em consultas públicas do Ministério da Saúde- Responsável por contribuições e auxílio na conscientização sobre o assunto em suas duas ocasiões,
Asma Grave e DPOC.
12. Interação com Departamentos e Comissões- A Diretoria Científica vem trabalhando em conjunto com

todos os setores da SBPT, integrando e envolvendo
as diferentes áreas de atuação nos projetos científicos onde a SBPT possui atividade organizacional.
13. Banca de Título de Especialista em Pneumologia- Integrante do grupo de avaliadores de candidatos ao
TEP em 2011, Porto de Galinha-PE e da próxima edição em Belo Horizonte, durante o XXXVI Congresso
Brasileiro de Pneumologia.
14. Edital da Prova de Técnico de Espirometria- Membro
do grupo de revisores para elaboração do edital da
prova em sua versão de 2012.
15. Manual de Pleura- SBPT, 2012- Autor do prefácio e
dois capítulos da obra.
“Por fim, a Diretoria Científica vem trabalhando na
transição para o próximo Diretor, Dr. Emílio Pizzichini, já
articulando os projetos para 2013, tais como O CNAP e
os PECs, no intuito de permitir a continuidade de nossas
ações e favorecer os projetos da próxima gestão.”
Bernado Maranhão
Diretor Científico

Jornal de Pneumologia

Em 2012, o Jornal Brasileiro de Pneumologia viveu
seu principal momento em termos de visibilidade
internacional e de reconhecimento nacional. Com
a divulgação do resultado do Fator de Impacto
pelo Journal of Citation Reports, baseando-se nas
citações recebidas pelos artigos publicados no JBP,
ficamos com 1,391. O Fator de Impacto de um
Jornal representa uma forma relativa de se avaliar
a importância de um periódico dentro do seu campo
de atuação. Este primeiro índice indicou que somos
a quarta revista científica brasileira, dentre as 93
que fazem parte da base de dados: Thomson Reuters
Journal Citation Reports. Somos o terceiro da área
médica e ainda a principal revista brasileira entre
as que representam as diferentes especialidades de
nosso país.
Nas avaliações da pós-graduação, realizada pela
CAPES (Medicina I), para o triênio atual, deveremos
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ficar na categoria B2, o que conta 30 pontos para o
pesquisador por artigo publicado não havendo limite
máximo de publicações.
Até novembro deste ano, já recebemos mais de 300
artigos para serem avaliados, estamos com uma
taxa de rejeição de 60%. Dobrou o número de artigos
oriundos do exterior, até agora foram 62 submissões.
Todos esses importantes acontecimentos aumentam
nossa responsabilidade como associados da SBPT.
Assim, convido a todos (leitores, pesquisadores,
professores, revisores e editores) para, em 28 de
novembro às 17:30, durante o Congresso Brasileiro
em Belo Horizonte, discutirmos a situação atual
de nosso periódico e também os rumos futuros que
queremos para o Jornal Brasileiro de Pneumologia.
Carlos R. R. Carvalho
Editor chefe do JBP
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DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL

Tabela CBHPM
Na apresentação realizada por ocasião da primeira
reunião da Câmara Técnica de Hierarquização promovida pela ANS em março de 2012, nos posicionamos valorizando a CBHPM como o referencial para hierarquização a ser adotado pela ANS mas mencionamos que
para a SBPT, em relação a CBHPM, existem vários procedimentos que estão defasados e precisam urgentemente serem revistos ou outros incluídos.
Atualização dos documentos entregues na AMB em
2010 e 2011 elaborados pelas Diretoria de Defesa Profissional Gestão 2009/2010 e 2011 de proposta de mudanças
na Tabela CBHPM com a participação dos Presidentes do
Departamento de Função Pulmonar, Endoscopia e Sono e
Diretores Regionais de Defesa Profissional e Comissão de
Tabagismo. Esta proposta deve ser entregue na AMB em
novembro de 2012 baseado na nova sistematização para
incluir, excluir ou modificar os valores da CBHPM para
ser contemplada na elaboração da nova tabela CBHPM
de 2013. Esta nova sistematização foi proposta pela nova
Diretoria de Defesa Profissional da AMB, empossada em
agosto de 2012, em reunião de 26/9/12 do Conselho de
Defesa Profissional da AMB com os diretores de Defesa
Profissional das Sociedades de especialidade, onde participamos e prometeram uma maior atuação das Sociedades de Especialidades na Câmara técnica da CBHPM e da
Comissão Nacional de Honorários Médicos.

Tabela SUS de Procedimentos Clínicos e
diagnósticos em Pneumologia
Finalização do projeto de contratação de consultoria pela Diretoria de Defesa Profissional 2011 para formulação de nova portaria SUS para a área de pneumologia
com a finalidade de atualização de valores para atividades clinicas e procedimentos de diagnóstico junto ao
Ministério da Saúde. A elaboração deste documento,
que é uma linha de cuidados ao portador de Doença res-
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piratória no Sistema único de Saúde, teve a participação
do Dr. Adalberto Sperb Rubin, Diretor de Defesa profissional do ano de 2011, Dr. Roberto Rodrigues, Presidente do Departamento de Função Pulmonar, Dr. Marcelo
Gervilla Gregório pelo Departamento de Endoscopia
Respiratória, Dr. Flavio Mendonça, Diretor de Defesa Profissional de Minas Gerais e Dr. Mario Sergio Nunes, Diretor de Defesa Profissional Distrito Federal. Houve participação também do Dr. Paulo de Tarso Roth Dalcin, pela
Comissão de Fibrose Cística e Dr. Sergio Saldanha Menna
Barreto, pela Comissão de Circulação. No dia 23/4/12, em
reunião com o Presidente da SBPT Dr. Roberto Stirbulov
e o Coordenador geral de alta complexidade, Dr. Jose
Eduardo Fogolin, discutimos a proposta de revisão da
tabela na área de atenção aos portadores de Doenças
Respiratórias e entregamos o documento no Ministério
da Saúde na Secretaria de Atenção a Saúde. O documento recebeu um código CIPAR e está sendo avaliado
por uma Comissão Técnica do Ministério da Saúde. Estamos acompanhando este processo ativamente, já que o
que vem sendo feito está inadequado e difícil de aplicar
na rotina dos nossos Hospitais Públicos.

Regulamentação dos procedimentos
médicos
Participação em debates na AMB sobre a Regulamentação dos Procedimentos Médicos, quanto a preocupação com a perda da exclusividade da realização de
diagnósticos funcionais pelos médicos, questão levantada sempre pelo Presidente do Departamento de Função
Pulmonar, que pediu maior participação da AMB nesta
questão em reunião de maio de 2012 na sede AMB. Estamos acompanhando o projeto que ainda se encontra
em tramitação no governo, no Senado Federal.
Clarice Guimarães
Diretora de Defesa Profissional

DEZEMBRO / 2012

DIRETORIA DE ENSINO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Esta Diretoria tem o prazer de comunicar aos nossos
associados que ele cumpriu, praticamente, todos os objetivos traçados por esta gestão. Ela foi dirigida por José
R. Jardim e teve como membros Alberto Cukier, Evandro
de Sousa, Oliver Nascimento, Paulo César Oliveira e Ricardo Martins. Ao longo dos dois anos vários colegas foram convidados para atividades pontuais.
RESIDÊNCIA DE PNEUMOLOGIA
Novo Programa: De acordo com a solicitação da Comissão Nacional de Residência Médica, um novo Programa de 17 tópicos foi elaborado,baseado em competências e habilidades, com ênfase na parte prática, estabelecendo a possibilidade de associações entre Programas e
Instituições. Neste árduo trabalho houve a participação
efetiva d Igor Polonio, Fred e Ilka Santoro
Cadastro dos Programas: Conseguiu-se, pela primeira vez, fazer um levantamento de todos os Programas de Residência em Pneumologia no país, estabelecendo-se um cadastro nominal, e dos respectivos e-mail,
dos seus supervisores e residentes
R3 de Endoscopia Respiratória: Em associação com
o Dr. Ascédio J. Rodrigues da Comissão de Endoscopia
Respiratória reformulou-se o Programa de R3 de Endoscopia Respiratória, de acordo com a orientação da Comissão Nacional de Residência Médica.
R3 da Medicina do Sono: Em conjunto com a Comissão de Sono e sua Diretoria, Simone Fagondes, Geraldo
Lorenzi, Lia Bittencourt e Sonia Togeiro, foi desenvolvido
um Programa de um ano e solicitado seu credenciamento na Comissão Nacional de Residência Médica. Este programa já foi avaliado pela Comissão e foram solicitadas
a SBPT algumas mudanças. O Programa , no momento,
está no processo de revisão pela Comissão de Sono e Diretoria de Ensino.
R3 de Pediatria: A Diretoria de Ensino em conjunto
com a Comissão de Pediatria, dirigida por Marcus Jones,
e a Sociedade de Pediatria iniciou um processo de reformulação do Programa de Residência em Pneumologia
Pediátrica na tentativa de poder realizar um velho sonho
dos pneumologistas pediátricos que é o de ter dois anos
de residência de Pneumologia em Pediatria.
ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA DO SONO
Titulo de Especialista: Em associação com as Sociedades de Neurologia, Otorrinolaringologia e Psiquiatria
criou-se a Área de Atuação em Medicina do Sono e em
novembro deste ano está sendo outorgado, pela primeira vez, o Título de Especialista em Medicina do Sono pela
Associação Médica Brasileira. Neste primeiro Concurso o
título será outorgado por Notório Saber e partir do próximo ano por concurso. A Comissão de Sono, dirigida
pela Simone Fagondes, teve uma atuação intensa.
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TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA
Concurso: Houve uma intensa remodelação do
Concurso, procurando seguir a orientação da Associação Médica Brasileira de que as Sociedades de Especialistas tem a obrigação social de lançar ao mercado
profissionais altamente preparados. A prova escrita
procurou ser mais objetiva e avaliando melhor o conhecimento teórico. A prova prática com discussão de
casos (10 casos em 2011 e 15 casos em 2012) passou
a ser mais profunda e mais extensa, dando chance de
que o candidato possa ser mais bem avaliado. A pontuação do currículo foi modificada, de tal, modo que
se desse maior importância à formação do especialista,
diminuindo o peso acadêmico.
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Cadastramento: Foi realizado levantamento dos
Cursos de Especialização em Pneumologia reconhecidos pela SBPT, incluindo programa pedagógico, cenários de prática, relação de professores e cadastro dos
especializandos.
GRADUAÇÃO
Ensino da Pneumologia: Ao longo da gestão desenvolveu-se a idéia de se fazer um levantamento sobre
o ensino da Pneumologia nas escolas médicas. Foram
cadastradas todas as Faculdades de medicina do país e
criou-se um questionário que deverá ser enviado a todas as Faculdades para que a SBPT conheça como está
sendo ministrado e por quem o ensino de Pneumologia
aos alunos de medicina. Baseado nestes questionários,
a Diretoria de Ensino deverá desenvolver um Programa
mínimo de ensino da Pneumologia a ser enviado às faculdades como sugestão.
Liga: Ficou estabelecido que em todos os Congressos Nacionais da SBPT será ministrado no dia que antecede o inicio do Congresso um Curso a alunos de Medicina,
desenvolvido em conjunto com a Liga de Pneumologia
local; A SBPT estimulará que todas as Sociedades estaduais façam o mesmo, como um estímulo à formação de
novos pneumologistas.
CONSELHO CIENTÍFICO DA AMB
Reuniões mensais: A Diretoria de Ensino representou a SBPT em todas as reuniões do Conselho Científico
da AMB.
AVALIAÇÃO DE EVENTOS
Acreditação: A Diretoria passou a ter um papel fundamental na avaliação e acreditação dos Programas de Instituições que solicitam o apoio da SBPT em seus Eventos.
José Roberto Jardim
Diretor de Ensino e Exercício Profissional
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PRESIDENTE DO SBPT 2012

O presidente do congresso fez neste ano varias reuniões com a diretoria da SBPT visando organizar o evento maior da nossa sociedade.
Trabalhamos para construir uma grade com a participação de mais de duzentos convidados nacionais e
vinte e dois internacionais.
No inicio deste ano estivemos em São Paulo onde
ouvimos e trocamos informações com todos os presidentes de departamentos e comissões que fazem parte
da SBPT e traçamos um programa preliminar que veio
sendo aperfeiçoado e compartilhado com a diretoria durante todo decorrer de 2012.
Dedicamos uma atenção especial aos temas livres
com a colaboração decisiva do diretor cientifico e após
uma analise inicial dos referidos trabalhos por uma equipe de colegas de reconhecida qualificação classificamos
estes para Pôster eletrônico, Apresentação oral com dis-

crição ou Apresentação na grade.
Foram avaliados quase 800 temas livres!
Mantivemos neste período intensa atividade com os
funcionários da SBPT que trabalharam para garantir que
a parte comercial, social, logística e de apoio aos convidados se desenvolvesse com eficácia.
Durante este ano tivemos oportunidade de nos encontrar com presidentes e diretores de varias sociedades de
pneumologiatas como a ATS, ERS,ACCP e ALAT quando divulgamos a importância e o potencial do nosso congresso
com estimativa de contar com quase três mil participantes.
Encerramos este relatório de gestão desejando que rodeaste esforço de um grupo grande de pessoas resulte em um
evento inesquecivel pela qualidade cientifica e organização.
Atenciosamente,
Renato Maciel
Presidente do SBPT 2012

Departamento de Endoscopia Respiratória

Sem dúvidas o evento mais importante de 2012 é
o Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória que
ocorrerá em Belo Horizonte.
Muito esforço esta sendo dispensado para que seja
um sucesso.
A broncoscopia esta sendo beneficiada pela evolução tecnológica com miniaturização dos equipamentos
e acessórios.
Ultrassonografia, microscopia confocal, narrow
band imaging, tomografia de impedância elétrica, tomografia de coerência optica, termoplastia, vávulas unidirecionais, laser de diodo fabricado no Brasil serão discutidos em nosso congresso.
Administrativamente, reuniões com a ANVISA estão
definindo as normas para realização de endoscopia respiratória em ambulatório e “fora” de ambiente hospitalar.
Os desinfectantes, a paramentação, o tempo de desinfecção, enfim, a normativa completa será publicada pela
SBPT quando terminada.
Após diversas reuniões que envolveram a SBPT, o
DER, a Sociedade de Endoscopia Peroral e AMB houve o
desligamento do Departamento de Endoscopia Respiratória da Endoscopia Peroral. A partir de 2012, existem a
Endoscopia Respiratória e a Endoscopia Digestiva. Fato
praticamente consagrado na prática, mas ainda com
pendências administrativas agora solucionadas.
Foram solicitadas a Comissão Nacional de Residência
Médica a inclusão de vagas oficiais de residência médica
com bolsa em endoscopia respiratória como R3 no programa de Pneumologia. Alguns serviços já realizam o R3 em
Endoscopia Respiratória mas utilizando vagas da Pneumologia ou da Cirurgia Torácica. Pleiteamos vagas de Residência exclusivas para Endoscopia Respiratória. Atualmente
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ainda em averiguação com boas chances de aprovação.
Os centros de treinamento em estão sendo novamente revisados para que os médicos interessados em Endoscopia Respiratória tenham informações exatas e que, se
aprovada a Residência Médica em Endoscopia Respiratória,
os centros cadastrados possam solicitar estas vagas a CNRM.
As reuniões relativas aos honorários médicos e a inclusão de procedimentos em Endoscopia Respiratória
estão ainda em discussão. Este processo envolvem anos
de discussão, mas são inúmeras questões técnicas demoradas que não dependem somente da SBPT e não
envolvem somente a Pneumologia. No entanto a Comissão Nacional de Honorários Médicos esta lutando para
melhor remuneração.
A SBPT esta em contato com a World Association for
Bronchology and Interventional Pneumology (WABIP) e
os médicos interessados em participar da WABIP podem
se inscrever através do Departamento de Endoscopia
Respiratória pagando a anuidade de 5 dólares.
Finalmente, ocorrerão a prova de Título de área de
atuação em Endoscopia Respiratória 2012 em Belo horizonte. Além disso, haverá a reunião geral do Departamento de Endoscopia Respiratória e eleição dos novos
membros do departamento. Convidamos todos os interessados a participarem da reunião do departamento
que terá como pauta principal a ser discutida: se o futuro
da endoscopia respiratória será solicitarmos a sua inclusão como especialidade ... qual a vantagem?
Muito Obrigado
Ascedio José Rodrigues
Coordenador do Departamento de Endoscopia
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Departamento de Ações Programáticas

O DAP contribuiu na Gestão SBPT nos anos de 2011
e 2012:
1. Elaborou pareceres de consultas públicas na area
de Asma e DPOC em conjunto com os demais
departamentos
2. Elaborou plano estratégico para a ação da SBPT junto
a entidades governamentais (ministério da Saúde);
3. Apoiou programas de ações voltadas a saúde pública
e programas de Asma e DPOC brasileiros;
4. Participou na elaboração de temas referentes a Saúde

Pública e Pneumologia nos Congressos Brasileiros de
Asma e DPOC;
5. Participou de diversas reuniões envolvendo a SBPT
e entidades governamentais brasileiras para melhor
implementação de programas de saúde pública;
6. Deu assesoria a diretoria da SBT em temas
relacionados a saude pública.
Alcindo Cerci
Coordenador do Departamento de
Ações Programáticas

Departamento de Função Pulmonar

O Departamento de Função Pulmonar (DFP), em
sintonia com as metas da Diretoria da SBPT, esteve presente em várias atividades em 2012:
Foram realizados, em oito estaduais da SBPT, cursos
de função pulmonar básico e avançado, contando com
223 participantes em todos os eventos.
Apoio na divulgação de cursos específicos de função pulmonar (espirometria; teste cardiopulmonar de
exercício) através de divulgação no site da SBPT.
Acompanhamento do processo de certificado de
qualidade em testes de função pulmonar, focado inicialmente em espirometria. Até o dia 26 de outubro, 353
acessos foram realizados para certificação e 251 pneumologistas obtiveram o selo de qualidade. A lista de
pneumologistas certificados está presente no site da
SBPT, no link: http://www.sbpt.org.br/?op=paginas&tip
o=secao&secao=21&pagina=784
Divulgação contínua de nota de esclarecimento
para os prestadores de serviço e as operadoras de saúde
sobre a remuneração em espirometria, uma vez que a
utilização da tabela TUSS causou discrepâncias na interpretação da remuneração por parte das operadoras. A
nota está disponível no Centro de Defesa Profissional da
SBPT no link: http://www.sbpt.org.br/?op=paginas&tipo
=pagina&secao=21&pagina=1193.
Consultoria contínua às dúvidas encaminhadas por
médicos, empresas médicas, operadoras de saúde, instituições e técnicos, sempre com respaldo dos membros
da Comissão Científica. O DFP respondeu mais de 220
consultas em 2012.
Participação no processo de consultoria para subsídios na preparação das normas de classificação e cre-
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denciamento de unidades de atenção ao paciente portador de afecções respiratórias de alta complexidade,
apresentado pela SBPT ao Ministério da Saúde.
Membros do DFP estiveram em congressos nacionais e internacionais, participando ativamente na apresentação de trabalhos científicos e como palestrantes.
Vigilância ativa contra o exercício ilegal da medicina, observado nas frequentes tentativas de outros
profissionais realizarem cursos e interpretarem espirometrias. Em São Paulo, foram realizadas denúncias ao
Conselho Regional de Medicina, visando instauração de
sindicâncias e encaminhamentos ao Ministério Público.
O Coordenador do DFP estará no CREMESP prestando
esclarecimentos em processos em andamento ainda em
novembro de 2012.
Realização da certificação para técnico em espirometria, proporcionando melhor qualidade nos exames
e colocação adequada desses profissionais no mercado
de trabalho. Até o momento 783 técnicos estão certificados, sendo a última prova realizada em outubro de 2012,
com 119 candidatos aprovados.
Reuniões visando atualização da Diretriz de Função
Pulmonar a ser publicada no próximo biênio.
Participação de diversos membros do DFP no evento do Dia Mundial da Espirometria, com ampla divulgação na mídia, inclusive em horários nobres de redes de
TV e rádio de grande audiência, divulgando a importância do exame.
Roberto Rodrigues Júnior
Coordenador do Departamento de
Função Pulmonar
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precaução ao tratar pacientes com prolongamento do intervalo de QTc, p.ex., induzido pelo medicamento ou congênito (QTc > 0,44 segundos). Formoterol pode induzir o prolongamento do intervalo de QTc. Fostair® pode ser usado somente com precauções especiais (p.ex. monitoria) em pacientes com
arritmia taquicárdica (batimentos do coração acelerados e/ou irregulares). Hipocalemia potencialmente grave pode resultar da terapia com agonista beta-2. Precaução especial é aconselhada na asma severa uma vez que este efeito pode ser potencializado pela hipoxia e tratamento concomitante. É
recomendado que os níveis de potássio sérico sejam monitorados em tais situações. A inalação de altas doses de formoterol pode causar elevação dos níveis de glicemia. Esse parâmetro deve, por isso, ser atentamente monitorado em pacientes diabéticos. Se a anestesia com anestésicos halogenados
for planejada, Fostair® não deve ser administrado por no mínimo 12 horas antes do início da anestesia. Risco de morte relacionado à Asma: Pacientes com asma devem ser informados que formoterol, um dos princípios ativos presentes em Fostair®, pode aumentar o risco de morte relacionado à asma.
Assim como com toda medicação inalada contendo corticosteróides, Fostair® deve ser administrado com cuidado em pacientes com tuberculose pulmonar ativa ou quiescente, infecções fúngicas e virais das vias aéreas. É recomendado que a descontinuação do tratamento com Fostair® não seja feita
abruptamente. Caso o paciente considere o tratamento ineficaz, deve-se buscar atenção médica. O uso crescente de broncodilatadores de resgate indica piora da condição clínica e requer uma reavaliação da terapia para asma. A deterioração súbita e progressiva do controle da asma representa uma
ameaça à vida potencial e o paciente deve ser submetido a uma avaliação clínica urgente para modificação da terapia. Para o tratamento de ataques asmáticos agudos, os pacientes devem ser aconselhados a manter o broncodilatador de ação rápida sempre disponível. Os pacientes devem ser lembrados
de administrar Fostair® diariamente como prescrito, mesmo quando estiverem assintomáticos. A terapia não deve ser iniciada durante uma exacerbação. Assim como com outras terapias de inalação, o broncoespasmo paradoxal pode ocorrer com aumento imediato da respiração ofegante após a
administração. Fostair® deve ser descontinuado imediatamente, o paciente deve ser avaliado e uma terapia alternativa instituída, se necessário. Podem ocorrer efeitos sistêmicos com qualquer corticosteróide inalado, especialmente em alta dose prescrita por períodos longos. Esses efeitos têm probabilidade
menor de ocorrência com corticosteróides inalados em comparação a orais. Possíveis efeitos sistêmicos incluem: supressão adrenal, retardo do crescimento em crianças e adolescentes, redução da densidade mineral óssea, catarata e glaucoma. Portanto, é importante que o paciente seja avaliado
regularmente e que a dose de corticosteróide inalado seja reduzida à dose mais baixa na qual o controle eficaz da asma seja mantido. O tratamento prolongado de pacientes com doses altas de corticosteróides inalados pode resultar em supressão adrenal e crise adrenal aguda. Situações que
podem desencadear a crise adrenal aguda incluem trauma, cirurgia, infecção severa ou qualquer redução rápida da dose. Os sintomas apresentados são tipicamente vagos e podem incluir anorexia, dor abdominal, perda de peso, cansaço, cefaléia, náusea, vômito, hipotensão, nível reduzido de consciência,
hipoglicemia e ataques convulsivos. A cobertura adicional de corticosteróide sistêmico deve ser considerada durante períodos de estresse ou cirurgia eletiva. Deve haver precaução na transferência de pacientes para a terapia com Fostair®, especialmente se houver qualquer motivo para supor que a função
adrenal está comprometida por conta da terapia sistêmica prévia com esteróides. Pacientes em transição da terapia oral para corticosteróides inalados podem permanecer sob risco de insuficiência adrenal por um período de tempo considerável. Pacientes que exigiram terapia de emergência de altas doses
de corticosteróides no passado também podem estar sob risco. Essa possibilidade de insuficiência residual deve sempre ser considerada em situações de emergência e eletivas, passíveis de produzir estresse, e um tratamento com corticosteróide adequado deve ser considerado. A extensão do
comprometimento adrenal pode exigir conselho de especialistas antes da realização de procedimentos eletivos. Os pacientes devem ser orientados a enxaguar a boca com água após inalar a dose prescrita para minimizar o risco de infecção orofaríngea por candida. Fostair® contém uma pequena
quantidade de álcool (etanol). Existe a possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram ou metronidazol, em pessoas que são particularmente sensíveis ao tratamento com esses medicamentos. USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO. Uso em crianças: Fostair® não é
recomendada para crianças. Uso em idosos: Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos. Gravidez e lactação: Não há dados clínicos sobre mulheres usando o Fostair® durante a gravidez ou amamentação. Nota: Fostair® não é apropriado para o tratamento de ataques asmáticos agudos.
Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Este medicamento pode causar doping. Interações Medicamentosas: Beta-Bloqueadores devem ser evitados por pacientes asmáticos. Caso sejam administrados por motivos maiores, o efeito do formoterol será reduzido ou extinto.
Por outro lado, o uso concomitante de outros medicamentos beta-adrenérgicos pode ter efeitos potencialmente aditivos. O tratamento concomitante com quinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazinas, anti-histamínicos, inibidores da monoamino oxidase e antidepressivos tricíclicos pode prolongar o
intervalo de QTc e elevar o risco de arritmias ventriculares. Além disso, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina e álcool podem comprometer a tolerância cardíaca à ß2 simpatomiméticos. O tratamento concomitante com inibidores da monoamino oxidase, incluindo agentes com propriedades semelhantes, como
furazolidona e procarbazina, podem precipitar reações hipertensivas. Há um risco elevado de arritmia em pacientes recebendo anestesia concomitante com hidrocarbonos halogenados. A hipocalemia pode elevar a disposição à arritmia em pacientes tratados com glicosídeos digitálicos. Há um potencial
teórico de interação particularmente em pacientes sensíveis utilizando dissulfiram ou metronidazol, pois Fostair® contem álcool e sua interação com dissulfiram pode causar vermelhidão e com metronidazol pode ocorrer vermelhidão, vômitos e taquicardia. Os pacientes devem ser avisados que o medicamento
contém pequena porcentagem de álcool. Em doses normais, não há risco para os pacientes. Reações Adversas/Efeitos Colaterais: Reação muito comum (> 1/10): Não foram relatadas reações muito comuns até o momento. Reação comum (> 1/100 e < 1/10): Faringite, Cefaléia, Rouquidão.Reação
incomum (> 1/1.000 e < 1/10): gripe, infecção fúngica oral, candidíase faríngea e esofágica, candidíase vaginal, gastroenterite, sinusite, granulocitopenia, dermatite alérgica, hipocalemia, tremor, otosalpingite, palpitações; intervalo prolongado e corrigido de qt em eletrocardiograma; alteração em
eletrocardiograma, hiperemia; rubor, disfonia, rinite, tosse, tosse produtiva, irritação na garganta, crise asmática, diarréia, boca seca, dispepsia, disfagia, sensação de queimação nos lábios, câimbra muscular, proteína c-reativa elevada e contagem de plaquetas elevada. Reação rara (> 1/10.000 e < 1/1.000):
Não foram relatadas reações raras até o momento. Reação muito rara (< 1/10.000): Não foram relatadas reações muito raras até o momento. POSOLOGIA: Doses Recomendadas: Uso adulto: Uma ou duas inalações (jato), duas vezes ao dia.Os pacientes devem ser reavaliados regularmente por um
médico, de modo que a posologia de Fostair® permaneça sendo a ideal. A dose deve ser titulada à dose mais baixa na qual o controle eficaz dos sintomas é mantido. Quando o controle dos sintomas é mantido com a dose mais baixa recomendada, o passo seguinte inclui testar o uso de corticosteróide
inalatório isolado. Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos. Não há dados disponíveis sobre o uso de Fostair® em pacientes com comprometimento hepático ou renal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.Reg.
M.S: 1.0058.0114. SAC : 0800-114525. www.chiesi.com.br

Contraindicações: hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Interação medicamentosa: possibilidade teórica de uma interação com dissulfiram ou metronidazol.
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Ronda Propaganda

2X ao dia
(a cada 12h)9

Produzido em Março/2012

FOSTAIR permite um tratamento uniforme
da inflamação e da broncoconstrição, tanto
nas grandes quanto nas pequenas vias aéreas.
®

DEPARTAMENTO DE IMAGEM

Iniciamos as atividades do Departamento de Imagem após a reunião da Diretoria em fevereiro de 2011 e
nesta ocasião apresentamos as nossas propostas para o
Biênio 2011/12:

2011 no mês de novembro abordando a imagem nos
seguintes temas: Tuberculose, Micoses Sistêmicas,
Micoses Oportunistas, Sarcoidose

•

Manutenção dos Cursos de Capacitação e Reciclagem em Imagem com nova formatação (por Regiões)

ANO DE 2012

•

Sessão mensal utilizando os recursos da Telemedicina

•

Reativar o espaço “ Qual o seu diagnóstico” no Jornal
de Pneumologia

 Participamos do Curso Nacional de Atualização no
Rio de Janeiro em Abril de 2012

•

Oferecer curso de Diagnóstico por Imagem da TB
pulmonar e extra-pulmonar

•

Integração do Departamento de Imagem com os demais Departamentos e Comissões da SBPT

Demos ênfase especial ao novo formato de Curso
de Imagem cuja ideia se aproximava mais do formato
do Programa de Educação Continuada PEC exatamente
para possibilitar maior integração entre os Departamentos e Comissões da SBPT. Dentro desta perspectiva oferecemos vários CURSOS/PEC que alcançaram o objetivo
e foram muito elogiados nos locais em que ocorreram,
abaixo listados:
ANO DE 2011
 Organizamos e realizamos o PEC IMAGEM/TUBERCULOSE em Maringá (PR), juntamente com a Comissão
de TB da SBPT, no mês de julho de 2011. Esta PEC foi
uma iniciativa pioneira conjunta do Departamento
de Imagem e Comissão de TB.

 PEC- Porto Alegre - RS - Imagem e Doenças Intersticiais Maio
 PEC- Recife - PE - Sono e Imagem- 08 e 09 de Junho
 PEC - Salvador -Tuberculose E Imagem - 27 e 28 de
Julho
 PEC - Maceió - Imagem e Doenças Intersticiais - 03 e
04 de Agosto
 PEC - Brasília - DF - Imagem e Infecções Respiratórias
- 10 e 11 de Agosto
 Curso de Imagem - Manaus - AM - 17 e 18 de Agosto
 PEC - Imagem e Doenças Intersticiais – Cascavel –PR/
Agosto
 PEC - Maringá - PR - Sono e Imagem- Agosto
 Finalizamos e enviamos o texto sobre Avaliação por
Imagem das Doenças da Pleura por solicitação da Comissão de Pleura da SBPT.

 Organizamos e realizamos o CURSO DE IMAGEM em
parceria com as Sociedades Regionais em Goiânia e
Salvador no mês de Setembro.

 Participação no XXXVI Congresso da SBPT, BH com
várias inserções em Cursos Pré-Congresso e na grade
do EVENTO.

 Participamos ativamente no MÓDULO IMAGEM durante o CURSO NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO ocorrido
em São Paulo, no mês de abril

Penso que cumprimos nosso dever, dentro desta
premissa:

 Enviamos caso clínico, intitulado: Derrame pleural de
aspecto escurecido publicado em julho
 Participação no Congresso da SOPTERJ (junho)
 Participamos do VIII Congresso Brasileiro de Asma em
Porto de Galinhas no mês de agosto.
 Participamos de Congresso Regional - Pneumoceará
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“Os métodos de imagem ocupam um lugar de destaque na hierarquia diagnóstica em Pneumologia, Cirurgia Torácica, Clínica Médica e Radiologia. Por isso,
o conhecimento aprofundado nesta área é condição
primordial para que o especialista exerça sua arte com
segurança, autonomia e perícia”.
Domenico Capone
Coordenador do Departamento de Imagem da SBPT
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DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA PULMONAR

O departamento de patologia pulmonar, criado nesta gestão, por suas características inéditas, apresenta as
suas considerações baseadas nos seus objetivos e propostas elaboradas neste biênio.
1. Integração entre pneumologia e patologia pulmonar:
a integração entre estas especialidades, hoje de fundamental importância para tratamento eficiente, foi
feita através de divulgação da patologia pulmonar
em cursos de atualização (CNAP 2011 e CNAP 2012 e
cursos - on-line - (PEC on line - 2011).
2. Disseminar a importância dos métodos diagnósticos
utilizados em patologia pulmonar: acreditamos que
com a criação deste departamento os colegas pneumologistas tiveram a oportunidade de interagir com
a patologia pulmonar de uma maneira extremamente tranquila e prazerosa. Com certeza a ampliação
de conhecimentos foi responsável pelo aumento de
questionamentos a respeito de várias doenças.
3. Planejamento e publicação de livro texto de Patologia Pulmonar: infelizmente não conseguimos a pu-

blicação do livro de patologia pulmonar, obra fundamental para continuar divulgando e integrando
as especialidades em questão. Conseguimos agrupar
pessoas disponíveis para esta tarefa, cadastrá-las de
maneira racional em um planejamento futuro. Esta
obra deve ser concluída, independente de qualquer
situação. Do ponto de vista acadêmico ela é indispensável. Em relação à SBPT trata-se de uma obra que
enaltecerá muito a pneumologia brasileira.
Ficam ainda pendentes atividades programadas e não realizadas:
1. Atividades conjuntas entre a SBPT e a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP).
2. Simpósio periódico de correlação anatomo-clínico-radiológico.
3. Curso pré-congresso em evento nacional da SBPT de
patologia pulmonar.
Rimarcs G. Ferreira
Coordenador do Departamento de Patologia Pulmonar

DEPARTAMENTO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

O Departamento de Pneumologia Pediátrica da SBPT a
partir de discussões com vários membros do comitê e colegas propôs como principal objetivo a “ampliação da participação de pneumologistas pediátricos na SBPT”. As ações que
merecem destaque são:
1. Reconstrução e atualização da listagem de centros formadores de pneumologia pediátrica em atividade no
Brasil. Esta ação conduzida pelo colega Paulo Kussek
(PR) foi concretizada a partir de contatos com todos
os centros formadores. Os dados permitiram renovar
a lista dos programas em pneumologia pediátrica,
das características do treinamento e dos preceptores
envolvidos. Os dados coletados dos 28 centros estão
disponíveis no site da SBPT e no site da Sociedade Brasileira de Pediatria.
2. Criação de um canal de comunicação entre os pneumologistas pediátricos. Foi criado um grupo de discussão no
“yahoo groups” com o nome de pneumoped Brasil. Atualmente o grupo tem 223 membros participantes e estabeleceu-se como o principal canal de comunicação entre os
pneumologistas pediátricos em atividade no Brasil. Também criamos um grupo pneumoped Brasil no Facebook
onde temos 203 membros.
3. Planejamento do Programa de Educação Continuada online em pneumologia pediátrica. A escolha dos três temas
foi feita por votação aberta, usando uma ferramenta online
onde os membros marcavam os assuntos que consideravam mais interessantes.
4. Elaboração da grade do programa de pneumologia
pediátrica do Congresso Brasileiro de Pneumologia
de 2012. O congresso contará com a presença de dois
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convidados internacionais da área pediátrica e terá
atividades de interesse do pneumologista pediátrico
durante todo o evento.
5. Elaboração (em conjunto com a coordenadora do departamento de pneumologia da Sociedade Brasileira
de Pediatria, Dra. Maria de Fátima March) e encaminhamento de solicitação à Associação Médica Brasileira do pedido de credenciamento do segundo ano de
residência em pneumologia pediátrica. Atualmente o
treinamento é de um ano. A proposta, se confirmada,
ampliará para 2 anos o tempo mínimo da residência
em pneumologia pediátrica.
6. Condução e conclusão do Projeto de Valores de Referência de Espirometria em Crianças e Adolescentes
Brasileiros. O estudo incluiu 16 centros de pesquisa no
país e foram coletadas mais de mil espirometrias em
crianças de 3 a 12 anos. Os resultadosserão apresentados durante o Congresso Brasileiro de Pneumologia de
2012 em belo Horizonte.
7. Participação, como representante do Departamento
de Pneumologia Pediátrica nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012 como membro da comissão editorial.
8. Planejamento, organização e coordenação da reunião
dos pneumologistas pediátricos em Salvador durante
o XIII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
com a presença de 95 pneumologistas de todo o país.
Marcus H Jones
Coordenador do Departamento Pneumologia Pediátrica
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DEPARTAMENTO DE SONO

Para os integrantes do Departamento do Sono, o biênio
2011- 2012 encerra-se com uma agradável sensação de dever cumprido. Tivemos a oportunidade de participar do processo de regulamentação da Área de Atuação em Medicina
do Sono, aprovada pelo CFM, discutindo e definindo, juntamente com as outras especialidades afins, os critérios para a
composição e o funcionamento da Comissão Mista para Titulação na Área de Atuação em Medicina do Sono e do Edital
para o primeiro Concurso para Obtenção do Certificado da
Área de Atuação em Medicina do Sono.
Juntamente com o Departamento de Ensino da
SBPT, encaminhamos à Comissão Nacional de Residência Médica o programa para a regulamentação do terceiro ano do Programa de Residência Médica em Pneumologia com ênfase em Medicina do Sono.
Participamos da elaboração das Diretrizes sobre
Ronco e a Síndrome da Apneia do Sono, do Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira e do Conselho
Federal de Medicina. Além disto, revisamos as Diretrizes
sobre o Uso de Benzodiazepínicos e o Risco de Acidentes
de Transito, em elaboração pela Associação Brasileira de
Medicina do Tráfego.
Organizamos três cursos, o primeiro foi o curso Pré-Congresso de Sono que ocorreu durante o VIII Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e tabagismo em agosto de
2011, em Porto de Galinhas- Pernambuco. O segundo,
foi o II Curso Nacional de Ventilação e Sono, que ocorreu
em março de 2012, na cidade de São Paulo e que contou

com 150 inscritos e o terceiro será o curso Pré-congresso
de Sono que ocorrerá durante o XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia.
Participamos do Programa de Educação Continuada
da SBPT ministrando cursos nas cidades de Belém, Fortaleza, Recife e Maringá. Integramos a grade científica do
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia nos anos
de 2011 e 2012. Também estivemos presentes no PEC on
line, no seu módulo 7, que foi dedicado à Síndrome da
Apneia Obstrutiva do Sono e fornecemos casos clínicos
para o boletim eletrônico da nossa sociedade. Finalizamos recentemente um Manual sobre Apneia do Sono.
Elaboramos material educativo para o público leigo
sobre a Síndrome da Apneia do Sono dentro do Programa de Saúde Respiratória.
Atualmente iniciamos contatos junto ao poder público com vistas à viabilização da aplicação em todo o
território nacional, da Resolução 267 do CONTRAM que
determina que motoristas profissionais sejam sistematicamente avaliados para a possibilidade da presença de
transtornos respiratórios durante o sono.
Finalizo agradecendo o apoio e a ativa participação
dos membros da Diretoria da SBPT em todas as realizações do nosso departamento.
Simone Fagondes
Coordenadora do Departamento do Sono da SPBT

Comissão de ASMA

A Comissão de asma participou de diversas atividades
já tradicionais, relacionadas à divulgação do conhecimento
e do manejo da asma na mídia escrita, televisionada e transmitida por rádio.
Entre as principais realizações neste período, gostaríamos de destacar:
1. Elaboração e editoração das Diretrizes da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo
da Asma–2012. http://www.sbpt.org.br.]
2. Elaboração em colaboração com o Departamento de
Ações Programáticas da SBPT do Protocolo Clínico e
Diretriz Terapêutica para o Diagnóstico e Manejo da
Asma Grave.
3. Elaboração do conteúdo sobre asma a ser veiculado
no Saúde Respiratóris- Site da SBPT.
4. Participação no Seminário asma no Brasil: avanços
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5.
6.
7.
8.
9.

e desafios - 18/09/2012 no Auditório Freitas Nobre
da Câmara dos Deputados - Brasília - DF.
Elaboração da Resposta à Consulta Pública da CONITEC relativa ao uso de Omalizumab na Asma Grave e
de difícil controle.
Elaboração de projeto para Capacitação Multidisciplinar em Asma (em andamento).
Participação na organização e coordenação de cursos
de capacitação/atualização em Asma.
Elaboração do caso Clínico de Asma.
Construção das grades do CNAP e dos Congressos de
Asma, DPOC e Tabagismo (2011) e dos CNAP e Congresso Brasileiro da SBPT.

Marcia Margaret Menezes Pizzichini
Coordenadora da Comissão de Asma da SBPT

DEZEMBRO / 2012

17

COMISSÃO CÂNCER PULMÃO

A Comissão de Câncer da SBPT vem agradecer a
Diretoria da SBPT e aos colegas Pneumologistas pelo
trabalho realizado no período 2011-2012.
Os nossos agradecimentos a diretoria da SBPT por
todo o imenso incentivo e apoio desta gestão. Estivemos
cada vez mais valorizados nas grades científicas dos
principais eventos da SBPT, ampliando a discussão sobre
o tema, atualizando os colegas pneumologistas sobre
situações clínicas do dia-a-dia dos pacientes portadores
de câncer de pulmão. Preparamos e realizamos Programa
de Educação Continuada, PECs on line, disponível no
site da SBPT, três no total com assuntos oncológicos de
alta relevância clínica. Estamos entregando o Manual
de Condutas Clínicas no Câncer de pulmão, que marca
definitivamente o papel da Comissão de cãncer de
pulmão e a diretoria da SBPT no combate, na prevenção,
no diagnóstico, no tratamento das principais situações
clínicas atualizando e envolvendo o pneumologista
na assistência médica desta importante e prevalente
enfermidade. Assim, tivemos bastante trabalho, mas
ao mesmo tempo, fomos mais valorizados por esta
gestão como nunca antes e daí, este reconhecimento e
agradecimento à atual Gestão da SBPT 2011-2012.
Aos colegas Pneumologistas, pelo entendimento
e progressivo interesse nesse tema que sempre esteve
presente na prática clínica, mas agora com um enfoque
assistencial mais direito e especializado. Já possuímos

programas de residência médica em Pneumologia no
Brasil com atendimentos ambulatoriais e internamentos
sob supervisão e tratamento quimioterápico
realizados por Pneumologistas. Teremos importante
e a maior participação na grade científica no próximo
Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. Esse
amadurecimento dos colegas pneumologistas também
se refletirá na ações da Comissão de Câncer, e assim, os
nossos agradecimentos.
Esta atual Comissão de Câncer de Pulmão reconhece
o progresso atingido, mas há ainda muito a realizar.
Temos o objetivo de tornar a Oncologia torácica em
aréa de atuação da Pneumologia, com Centros médicos
formadores e programas de residência médica mais
estruturados. Precisamos estimular a criação de novos
ambulatórios para diagnóstico de Câncer de Pulmão
e facilitar acessos de pacientes com lesões suspeitas.
As comissões estuduais teriam papel decisivo no
planejamento de ações preventivas e multirões
de diagnóstico. Entendemos a importância dos
Pneumologistas no manejo dos pacientes com Câncer
de pulmão.
Atenciosamente,
Guilherme Jorge Costa
Coordenador da Comissão de Câncer

Comissão de CIRCULAÇÃO PULMONAR

Atividades Científicas
Programas de Educação Continuada (PEC)
Presencial 2011 – 5 eventos (MG, MA, MT, PR, PA)
Presencial 2012 – 3 eventos (GO,
PEC Online 2012 – Mais acessado 2012 (Embolia pulmonar – Estratificação de risco e escolha do tratamento),
juntamente com DPOC.
III Curso Nacional de Circulação Pulmonar – Rio de
Janeiro, setembro de 2011
Participação no Curso Nacional de Atualização em
Pneumologia com 4 aulas – São Paulo abril de 2011
Casos clínico para o site do Jornal Brasileiro de
Pneumologia

Pulmonar envolvendo as Sociedades de Pneumologia
(SBPT), Cardiologia (SBC) e Reumatologia (SBR).
Reuniões com o Ministério da Saúde para normatização do atendimento da hipertensão pulmonar) março/2011, julho/2011, outubro/2012.
Confecção de documentos em resposta ao MS

Atuação junto a órgãos de estado
Coordenação da Comissão Nacional de Hipertensão

Daniel Waetge
Coordenador da Comissão de Circulação Pulmonar
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Elaboração de documentos normativos e Organização
Integração com a comissão de circulação da Associação Latino Americana do Tórax (ALAT) no desenvolvimento
do registro Latino Americano de hipertensão pulmonar.
Organização para execução do registro brasileiro
em HAP.
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Comissão de DPA

No ano de 2011 a Comissão de DPA:
1 – Participou do Curso Nacional de Atualização em
Pneumologia em abril.
2 – Encaminhou para a Prova de Título treze questões sobre DPA, em junho.
3 – Realizou, junto com a Comissão de Interstício curso
de atualização sobre DPA em Salvador, em julho.
4 – Participou do Congresso Brasileiro de Asma DPOC e
Tabagismo, em Porto de Galinhas, com a aula Tratamento da Dispnéia Refratária, em agosto.
5 – Encaminhou ao Diretor Científico da SBPT, para publicação no site, um caso de DPA, em setembro.
6 – Enviou à Editora AC Farmacêutica o projeto do Manual de Assistência em portadores de DPA, cujo Índice
e justificativa encontram-se em mãos da editora, em
outubro. Não tivemos qualquer resposta até o momento.
7 – Durante o Chest 2011 assisti, como coordenadora da comissão, ao Post Graduate Course sobre Advanced Lung
Disease, com a finalidade de comparar nossos conceitos
e expectativas para esta área da pneumologia.
8 – Fez gestões para o convite de dois participantes estrangeiros para o Congresso Brasileiro de 2012, bem
sucedidas.

No ano de 2012 a Comissão de DPA
1 – Participou da reunião com a diretoria em fevereiro e
teve do Presidente da SBPT o aval para iniciar o manual de DPA.
2- Participou do CNAP com duas aulas: uma sobre dispnéia refratária, uma sobre ventilação mecânica em
domicílio.
3 - Encaminhou para a Prova de Título 15 questões sobre
DPA, em junho
4 – Interagiu com a comunidade através de e-mails encaminhados pela SBPT ou diretos à coordenação, respondendo e esclarecendo dúvidas sobre DPAs.
5 – Organizou e está escrevendo o Manual de Assistência Domiciliar em Portadores de DPA, que se encontra em fase
adiantada, com oito capítulos concluídos. Este manual,
que tinha com proposta ser lançado no Congresso Brasileiro em Belo Horizonte, será lançado no próximo CNAP.
6 – Participou da organização do Congresso Brasileiro,
com sugestões aceitas em sua maioria.
Atenciosamente,
Valéria Maria Augusto
Coordenadora da Comissão de Doença
Pulmonar Avançada

COMISSÃO DE DPOC

1 – atividade científica
Participação no Congresso de Asma DPOC e Tabagismo,
confecção da grade do congresso
Participação nos PEC solicitados
Participação no Curso Nacional de Atualização
Participação no Fórum Nacional de DPOC em Saúde Pública -Goiânia -2012
Participação no Fórum Norte Nordeste em DPOC - 2012
São Luis (MA) e 2011 – Manaus (AM)
2 – Diretrizes e documentos
- diretriz brasileira de exacerbação da DPOC - entregue a
AMB em dezembro de 2011;
- recomendações para acompanhamento da DPOC em
consultório - SBPT 2012;
- revisão da diretriz da ALAT para a DPOC, adaptação da
diretriz as praticas brasileiras;
3 – resposta a questionamentos;
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a - judiciais e do CFM sobe tratamento da DPOC - resposta a questionamentos dos ministérios públicos
federais, de Mato Grosso, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul;
b – resposta a consulta pública de protocolo pelo
ministério da saúde para tratamento da DPOC - foram realizados 359 inserções na resposta a consulta
pública; - mudança de posicionamento do ministério
da saúde sobre medicamentos a serem liberados
para a DPOC a partir de julho de 2013;
c – resposta a consulta pública da secretaria estadual
de saúde de Minas Gerais;
d - apoio na aprovação de protocolos de tratamento
estadual para a DPOC nos estados de Alagoas, Pará e
Mato Grosso/2012.
Fernando Lundgren
Coordenador da Comissão de DPOC
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doença

pneumocócica
PREVALÊNCIA
A doença pneumocócica é a causa número 1 de mortes
evitáveis por vacinação, a maioria devida à pneumonia.1
O S. pneumoniae é o agente da pneumonia adquirida na
comunidade em cerca de 50% dos casos em adultos2

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

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

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

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

Agradeço a todos que contribuíram para a realização
das diversas atividades relacionadas à Comissão de Doenças Pulmonares Intersticiais (DPIs) no período de 2011 a
2012, e ao apoio da Diretoria da SBPT. Alcançamos grande
parte dos objetivos propostos e acreditamos que a participação da Comissão de DPIs na gestão 2011 – 2012 da
SBPT tenha sido satisfatória.
O grande trabalho dessa Comissão foi sem dúvida a publicação das Diretrizes de DPIs da SBPT em 2012, que contou
com o esforço de 25 pneumologistas com experiência na
abordagem dessas doenças. Esperamos que essas diretrizes
tenham se tornado um valioso instrumento de consulta para
os especialistas nacionais.
Outra importante atividade realizada foi o VIII Curso Nacional de Doenças Intersticiais em março de 2011, que contou
com a participação de influentes convidados nacionais, entre
pneumologistas, patologistas e radiologistas. O Curso abordou diversos temas que posteriormente foram publicados nas
Diretrizes de DPIs, com apresentações teóricas e discussão de
diversos casos clínicos, sempre se estimulando a participação
da plateia. Houve cerca de 250 inscritos, com grande aprovação do formato pelo público presente.
No XII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia realizado em abril de 2011 em São Paulo, foram apresentados quatro temas na seção de Doenças Intersticiais:
Tratamento das vasculites ANCA-associadas; FPI (diagnóstico e tratamento); doenças pulmonares órfãse e Atualização no manejo das bronquiolites. Outras quatro apresentações foram realizadas no XIII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia em abril de 2012, no Rio de Janeiro:
doenças pulmonares eosinofílicas; diagnóstico diferencial
das doenças granulomatosas pulmonares; acompanha-

mento da sarcoidose e utilização de imunossupressores e
agentes biológicos na DPI associada às colagenoses.
Três temas sobre as DPIs foram abordados no módulo 9 do Programa de Educação Continuada (PEC) online
(site da SBPT): atualização no diagnóstico e tratamento
da sarcoidose pulmonar; Aspectos práticos da patologia
pulmonar nas DPIs e imagem nas doenças intersticiais.
Houve intensa participação dos membros da Comissão de DPIs em diversos PECs com aprovação pelo público local. Em 2011, houve quatro PECs abordando as DPIs
(Brasília, Salvador, Fortaleza e Vitória) e outros três foram
realizados em 2012 (Porto Alegre, Aracaju e Maceió).
Sete casos clínicos foram publicados no site da SBPT
entre 2011 e 2012, enfatizando o diagnóstico diferencial e
importantes aspectos clínicos, radiológicos e histopatológicos relacionados às DPIs. Publicou-se ainda no “Espaço
Saúde Respiratória” (site da SBPT) uma revisão sobre Fibrose Pulmonar Idiopática.
A Comissão auxiliou ainda na elaboração do programa do XXXVI Congresso Brasileiro da SBPT de 2012,
sendo confirmada a presença de dois renomados convidados internacionais com ampla experiência na abordagem das DPIs: Kevin Brown e Carlos Robalo Cordeiro.
A Comissão contribuiu ainda com o envio de questões para as provas de título de especialista em pneumologia e tisiologia (2011 e 2012), além de sempre se colocar à disposição para a resolução de dúvidas dos sócios
e do público leigo.
Bruno Guedes Baldi
Coordenador da Comissão de Doenças Pulmonares
Intersticiais

Comissão de EPIDEMIOLOGIA

Colocou-se a disposição da Diretoria da SBPT para
colaboração nos temas relacionados a epidemiologia.
Colaborou na divulgação do curso do MECOR (Methods in Clinical, Epidemiologic & Operations Research).
Participou como representante da SBPT no projeto
da Coorte do exército Brasileiro (Descontinuado devido
mudanças nos Ministérios do Exército e Ministério da
Saúde)
Inseriu artigos de revisão sobre epidemiologia clínica no site da SPPT.
Realizou PEC em Epidemiologia em Vitória – ES (30 a
31 de março de 2012)

BOLETIM SBPT

Ofereceu curso pré-congresso de epidemiologia
para o Congresso Brasileiro de Asma/DPOC a ser realizado em Vitória - ES, em 2013.
Participação no Congresso Brasileiro de Pneumologia (Belo Horizonte 2014), módulo de epidemiologia
com o tema Pneumologia Baseada em Evidências.
Atenciosamente,
Antonio George de Matos Cavalcante
Coordenador da Comissão de Epidemiologia
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CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoa to de mometasona ou à
lactose. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: a coadministração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da
enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato de mometasona durante administração concomitante.
OXIMAX® (furoato de mometasona). INDICAÇÕES: indicado para o controle e na profilaxia da asma de qualquer intensidade, inclusive no tratamento dos pacientes asmáticos dependentes de corticosteróides
inalatórios ou sistêmicos, e de pacientes asmáticos não-dependentes de corticosteróides, porém inadequadamente controlados com outros esquemas de tratamento. CONTRAINDICAÇÕES: contra-indicado em
pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de mometasona ou à lactose. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Durante os estudos clínicos, ocorreu o desenvolvimento de infecções localizadas de boca e
faringe com Candida albicans. Poderá haver o desencadeamento de um episódio de broncoespasmo com aumento imediato de sibilos após a dose. É necessário cuidado especial com pacientes em processo de
transição de corticosteróides sistemicamente ativos para OXIMAX. OXIMAX não é um broncodilatador e não é indicado para o alívio rápido do broncoespasmo ou de outros episódios agudos de asma. Durante esses
episódios, os pacientes poderão precisar de terapia com corticosteróides orais. OXIMAX não deve ser utilizado durante a gravidez, nem por mães que estejam amamentando, a menos que o benefício justifique o risco
potencial à mãe, ao feto ou ao bebê. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A co-administração de OXIMAX com o cetoconazol, um potente inibidor da enzima CYP3A4, pode aumentar os níveis plasmáticos de furoato
de mometasona durante administração concomitante. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas mais comuns são cefaléia, rinite alérgica, faringite, infecção do trato respiratório superior, sinusite, candidíase oral,
dismenorréia, dor músculo esquelética, dor lombar e dispepsia. POSOLOGIA: OXIMAX destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos. A dose inicial recomendada na terapia com OXIMAX para a
maioria dos pacientes, independentemente de terem sido anteriormente tratados apenas com broncodilatadores ou corticosteróides inalatórios, é de 400 µg uma vez por dia, aplicados com o dispositivo. Alguns
pacientes podem ser mais adequadamente controlados com 400 µg administrados em duas doses diárias (200 µg duas vezes por dia). A redução da dose para 200 µg uma vez por dia pode ser uma alternativa para
a manutenção eficiente em alguns pacientes. MS 1.0093.0211. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Mais informações à disposição da
classe médica no departamento científico da Mantecorp. Distribuição exclusiva à classe médica. (MB-OXI5). REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bula do produto 2. Nayak AS, et al. Once-daily mometasone furoate
dry powder inhaler in the treatment of patients with persistent asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2000;84(4):417-24. 3. D’Urzo A. Mometasone furoate dry-powder inhaler for the control of persistent asthma Expert
Opin Pharmacother. 2007;8(16):2871-84. 4. Sharpe M, Jarvis B. Inhaled mometasone furoate: a review of its use in adults and adolescents with persistent asthma. Drugs. 2001;61(9):1325-50. 5. Price D, et al.
Improved adherence with once-daily versus twice-daily dosing of mometasone furoate administered via a dry powder inhaler: a randomized open-label study. BMC Pulm Med. 2010;10:1. 6. Navaratnam P, et al. The
impact of adherence and disease control on resource use and charges in patients with mild asthma managed on inhaled corticosteroid agents. Patient Prefer Adherence. 2010;4:197-205. Março/2012
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Comissão de pleura
Durante o biênio 2010-2012, a Comissão de Pleura da
SBPT teve a safistação de trabalhar e interagir com vários colegas em diversos estados. Após muito trabalho, resumimos
com satisfação nossas principais atividades:
Março (2011) - reunião com diretoria da SBPT (SP);
Abril (2011) - organização e participação no Módulo de
Pleura do CNAP da SBPT (SP);
Junho (2011) - participação e organização de mesa redonda sobre Derrame Pleural no XIII Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro da SOPTERJ (RJ);
Julho (2011) - participação com comentários na V Jornada de Pneumologia do Espirito Santo da SPES (Vitória/ES);
Outubro (2011) - autoria do capítulo sobre abordagem
diagnóstica na tuberculose pleural e outras formas extrapulmonares no periódico Pulmão RJ;
Novembro (2011) – participação no XIV Congresso Paulista
de Pneumologia e Tisiologia e reunião da Comissão de Pleura (SP);
Dezembro (2011) – envio para a Comissão Organizadora
e diretoria da SBPT de sugestões de grades para o Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (novembro de 2012 em
Belo Horizonte - MG) e para um curso pré-congresso sobre
Pleura e Líquido Pleural;
Dezembro (2011) - reunião para motivar futuros patrocinadores da SBPT sobre o tema Pleura (Niterói/RJ);
Abril (2012) - organização e participação no Módulo de
Pleura do CNAP da SBPT (RJ);
Maio (2012) - reunião (RJ) no Grupo Editorial GEN para
edição final do Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Pleurais da SBPT;

Setembro (2012) – revisão final do Manual de Pleura da
SBPT;
Outubro (2012) – envio de grade científica com sugestões de aulas para o CNAP, previsto para abril de 2013 em São
Paulo (SP);
Novembro (2012) - lançamento do Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Pleurais no XXXVI Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (Belo Horizonte, MG);
Novembro – Dezembro (2012) – participação no Curso
Pré-Congresso e outras atividades sobre Pleura no XXXVI Congresso Brasileiro da SBPT.
Ao final de nossa coordenação concluímos que nossos
objetivos foram alcançados. Entretanto, muito ainda há o que
fazer para divulgação das Doenças Pleurais no Brasil. Sugerimos ao próximo Coordenador da Comissão de Pleura e Diretoria da SBPT um Encontro Nacional sobre Doenças Pleurais.
Quero agradecer a todos os colegas que participaram e
aceitaram com entusiasmo e dedicação o cumprimento de
nossos objetivos. Como coordenador, agradeço especialmente aos colegas Lisete Ribeiro Teixeira, Evaldo Marchi, Denise
Duprat Neves, Rui Haddad e Bernardo Henrique Ferraz Maranhão. Agradeço ao nosso Presidente Dr. Roberto Stirbulov
pelo apoio em todas as atividades que propomos em sua gestão. E, agradeço ao presidente do Congresso Brasileiro, Dr. Renato Maciel por ter ampliado a participação da Pleura em um
congresso da SBPT.
Cyro Teixeira da Silva Junior
Coordenador da Comissão de Pleura

Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais
A Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais (CDRAO) esteve atuante durantes os anos de 2011
e 2012 em várias frentes de trabalho, com alguns destaques
neste relatório.
A CDRAO participou da adequação da NR7-MTE no que
se refere à Interpretação Radiológica da OIT para exames
radiológicos periódicos de tórax e a normatização para a radiologia digital, com a contribuição na Nota Técnica número
372/2010 DSST/SIT - Diretrizes e condições mínimas para a
realização e interpretação de radiografias de tórax, visando o
uso do padrão OIT.
A comissão está representada no grupo de trabalho em
Leitura Radiológica (GT-LR), constituído pelas Sociedades
SBPT, ANAMT, CBR, pelos Ministérios da Saúde e Trabalho e
por três Leitores B brasileiros.
Durante a gestão foram realizados quatro cursos de leitura radiológica, dois em 2011 e dois em 2012, coordenados
pelo Dr. Algranti da FUNDACENTRO, esses cursos de LR foram
realizados pela FUNDACENTRO/SRMG/UFMG/UNICAMP com
apoio da CDRAO da SBPT, CBR e ANAMT. Além desses cursos,
foi realizado o curso avançado de radiologia para pneumoconioses, seguido do exame qualificado, em parceria com a Universidade de Fukui e a Organização Internacional do Trabalho
(OIT). No curso avançado de LR foi realizado exame de Certificação AIR-Pneumo, com um total de 12 alunos participantes
e 12 aprovações.
Dentre as atividades de colaboração com o SUS e o Minis-
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tério da Saúde, através da coordenação de Saúde Ambiental
e Saúde do Trabalhador, foram realizadas atividades durante
a RIO+20 participando da construção e dos debates sobre os
impactos poluidores dos grandes empreendimentos na saúde
respiratória. Esta colaboração estava relacionada à proposta
de parceria com a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador
(RENAST) do Ministério da Saúde.
Membros da nossa comissão participaram de uma audiência pública nos dias 24 e 31 de agosto de 2012 no debate convocado pelo STF sobre a viabilidade do banimento do
amianto crisotila no Brasil. O objetivo foi fornecer os elementos para o banimento do amianto no país, com vistas ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) da lei de
São Paulo que proíbe o uso da fibra nesse Estado da federação.
Seis pneumologistas membros de nossa sociedade foram
convidados a apresentar seus estudos, pesquisas e argumentos em defesa do banimento ou em defesa do uso controlado do amianto-crisotila. O julgamento das ações referentes à
inconstitucionalidade da Lei Federal 9055 que permite o uso
do amianto crisotila e a ADI da Lei de São Paulo deverá ser
julgada pelos Juízes da Suprema Corte no início do mês de
novembro de 2012.
Os membros da CDRAO agradecem a atual diretoria pelo
incentivo e apoio dado as nossas atividades realizados no biênio.
Hermano Albuquerque de Castro
Coordenado da DRAO da SBPT
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SPIRIVA®
Reduz exacerbações
e hospitalizações em
pacientes com DPOC.1

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

2 puffs

consecutivos,
uma vez
ao dia 6

Vida. Será melhor...3
suste

ntad

a

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

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

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

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

Comissão de INFECÇÃO RESPIRATÓRIA

A Comissão de Infecção Respiratória e Micose da
SBPT tem o orgulho de apresentar suas atividades durante esses dois anos com quase totalidade de metas alcançadas foram dois anos intensos com trabalho árduo
e muitas conquistas.
Eventos
1- Programa de Educação Continuada (PECs) realizados em Teresina (PI) – Abril 2011 , Recife (PE) – Junho
2011 , São Luiz (MA) Junho 2012, Campo Maior (RJ)
Maio 2012 , Brasília (DF) agosto de 2012 foram realizados
pela CIRM e Diretoria Científica com participação e avaliação positiva .
2- O Curso Nacional de Atualização - São Paulo abril
- 2011 e Rio de janeiro abril- 2012 teve nossa Comissão
representada com apoio integral ao evento.
3- O Curso Pré-congresso de Infecção no Congresso
Brasileiro Asma DPOC foi bem avaliado com 188 inscritos presentes e solicitação de permanência de modelo
pela CIRM nos próximos congressos Asma, DPOC e Tabagismo. O Prêmio Médico Residente - Doença Pneumocócica em sua segunda edição realizado neste evento teve
a organização também de nossa Comissão.
4- Foi aprovado em fevereiro de 2011 pela diretoria o retorno do nosso Curso Nacional de Infecções
Respiratórias em um modelo inovador conjunto a
Comissão de Tuberculose e com o Tema Encontro Nacional de Infecções Respiratórias e Tuberculose, que
ocorreu em Goiânia - 28 a 30 de Junho de 2012. Realizado neste evento o primeiro fórum de Bronquiectasias - SBPT, levantando um problema nacional e propondo melhorias no atendimento a esses pacientes, já
disponível no site da SBPT gerando demanda de inúmeras atividades sobre o assunto para esses próximos
semestres.
5- O Congresso Brasileiro sediado em Minas Gerais
também teve o empenho e colaboração da CIRM em sua
grade científica com o lançamento neste evento do Manual de Bronquiectasia.
6- A CIRM participará de programação científica do
Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva em Fortaleza
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(CE) em novembro de 2012, representando junto a Comissão de Terapia Intensiva à SBPT neste evento.
Publicações e documentos:
1- Contribuimos com abastecimento de nosso site
da SBPT com material como o SIREVA II , além de artigos
discutidos pelas subcomissões, casos clínicos e outros
documentos afins.
2- Participação na elaboração de questões para a
Prova de Titulo TE-SBPT nos anos 2011 e 2012 .
3- Trabalhamos junto a Associação Médica Brasileira
em duas diretrizes: Pneumonia Adquirida na Comunidade em processo de conclusão e Vacinação na prevenção de Infecções Respiratórias finalizada em dezembro
2011, porém ainda aguardando publicação.
4- O Manual de Bronquiectasias nos promete ser um
documento que irá trazer enorme benefício a pneumologia brasileira e provável embrião de recomendações
e diretrizes futuras sobre o assunto visto ser o primeiro
documento nessa linha em nosso país.
5- Iniciamos em agosto de 2012 junto a SBIM - Sociedade Brasileira de Imunizações reuniões para início
de elaboração de um documento com recomendações
de vacinação ao pneumopata além de um calendário
vacinal redigido pelas duas sociedades com previsão de
término para o primeiro semestre de 2013.
Reuniões e Imprensa:
A CIRM representou a SBPT junto ao Ministério da
Saúde em reuniões relacionadas a Influenza distribuição
de antivirais e campanha vacinal .
Foram fornecidas entrevistas a imprensa e auxilio
científico através de respostas de e-mails à sócios e leigos em assuntos relacionados a Infecções Respiratórias
Participamos anualmente fevereiro 2011 e 2012 das
reuniões coordenadas pela diretoria da SBPT desta gestão com apresentação de projetos e de trabalhos prestados por esta Comissão, sendo avaliada e programada
com metas cumpridas em quase totalidade.
Mara Rúbia Figueiredo
Coordenadora da Comissão de Infecção Respiratória
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Alguns pacientes com asma

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

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

Componentes
Parcerias
confiáveis2

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

Dispositivo2
fácil de usar

A dosag
e

m
certa p
ara cad
pacient 2 a
e

Dados

es
o padrõ5
definind
to
n
e
m
de trata

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

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

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

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

REPENSE BR/SFC/0080/11 – FEV/12

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

Apresentações: Seretide® é apresentado em dois inaladores distintos: Seretide® Diskus e Seretide® Spray, ambos para inalação oral
apenas. Seretide® Diskus é apresentado na forma de pó, acondicionado em um dispositivo plástico em forma de disco, contendo um strip com
60 doses. O Diskus é lacrado em um invólucro laminado metálico que deve ser aberto apenas quando o medicamento for usado pela primeira
vez. Possui as seguintes apresentações: 50/100 mcg; 50/250 mcg; 50/500 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® Diskus
50/100 xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 100 mcg. Seretide® Diskus 50/250
xinafoato de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg. Seretide® Diskus 50/500 xinafoato
de salmeterol 72,5 mcg (equivalente a 50 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 500 mcg. Excipiente: lactose qsp 1 dose. Seretide®
Spray é um aerossol para inalação, consistindo de uma suspensão de salmeterol e propionato de fluticasona no propelente HFA134A (sem
CFC). A suspensão está contida em um recipiente de liga de alumínio lacrado com uma válvula medidora, contendo 120 doses. Possui as
seguintes apresentações: 25/50 mcg; 25/125 mcg; 25/250 mcg. Composição: cada dose contém: Seretide® Spray 25/50 xinafoato de
salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 50 mcg; propelente HFA134A qsp 75 mg. Seretide® Spray
25/125 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 125 mcg; propelente HFA 134A qsp
75 mg. Seretide® Spray 25/250 xinafoato de salmeterol 36,3 mcg (equivalente a 25 mcg de salmeterol); propionato de fluticasona 250 mcg;
propelente HFA 134A qsp 75 mg. Indicações: Seretide® está indicado no tratamento das doenças obstrutivas reversíveis do trato respiratório,
incluindo asma, em adultos e crianças, e no tratamento de manutenção da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), incluindo bronquite
crônica e enfisema pulmonar, e foi demonstrado que reduz a mortalidade resultante de todas as causas. Doses recomendadas: Seretide®
deve ser utilizado regularmente, mesmo quando os pacientes estejam assintomáticos. Pacientes devem ser reavaliados regularmente a fim de
manter a concentração de Seretide® na faixa ótima. Adultos e adolescentes acima de 12 anos: Seretide® Diskus: uma inalação de
50/100, 50/250 ou 50/500 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) na dose 50 mcg/500 mcg, duas vezes ao dia, foi demonstrado que o Seretide® reduz a mortalidade por todas as causas.
Seretide® Spray: duas inalações de 25/50, 25/125 ou 25/250 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Crianças
acima de 4 anos: Seretide® Diskus: uma inalação de 50/100 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Seretide®
Spray: duas inalações de 25/50 mcg de salmeterol/propionato de fluticasona, duas vezes ao dia. Contraindicações: o uso de Seretide®
é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. Precauções: Seretide® não deve ser
usado no alívio dos sintomas agudos. Nessa circunstância, deve ser utilizado um broncodilatador de ação rápida (salbutamol, por exemplo).
O paciente deve ser avisado para manter sua medicação de alívio sempre disponível. Quando a dose usual de Seretide® torna-se
ineficaz no controle das doenças obstrutivas reversíveis das vias respiratórias, o paciente deve ser reavaliado pelo médico
e, caso seja necessário, a administração sistêmica de corticosteroides e/ou antibióticos, em casos de infecção, deve ser efetuada.
A deterioração súbita e progressiva do controle da asma é potencialmente perigosa e deve ser avaliada a necessidade de aumento da
dose de corticosteroide. O tratamento com Seretide® não deve ser suspenso abruptamente. Como com toda e qualquer medicação que
contenha corticosteroides, Seretide® deve ser administrado com cautela a pacientes portadores de tuberculose pulmonar ativa ou quiescente.
Broncodilatadores adrenérgicos devem ser prescritos com cautela a pacientes portadores de tireotoxicose. Verificou-se um aumento da notificação
de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC que receberam salmeterol/propionato de fluticasona. Efeitos cardiovasculares, como
aumento da pressão sanguínea sistólica e frequência cardíaca, podem ocasionalmente ser observados. Pode ocorrer uma diminuição passageira
do potássio sérico. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com quaisquer corticosteroides inalatórios, especialmente quando altas doses são prescritas
por longos períodos. No entanto, esses efeitos são menos prováveis de ocorrer do que com o uso de corticosteroides orais. Alguns efeitos
sistêmicos prováveis incluem supressão adrenal, retardo no crescimento de crianças e de adolescentes, diminuição na densidade óssea, catarata
e glaucoma. Pacientes sob transferência de terapia com esteroides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e de monitorização
regular da função adrenocortical. A suspensão da terapia sistêmica deve ser gradual e pacientes podem necessitar de terapia complementar com
corticosteroides em caso de crise. Houve relatos raros de aumento nos níveis de glicose sanguínea. Foi demonstrado um aumento significativo
das mortes relacionadas à asma em pacientes que receberam xinafoato de salmeterol (estudo SMART). Interações medicamentosas: sob
circunstâncias normais, baixas concentrações plasmáticas do propionato de fluticasona são alcançadas após inalação. Portanto, é improvável a
ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. O uso concomitante com ritonavir deve ser evitado. Aconselha-se cautela
ao coadministrar inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex., cetoconazol), pois pode aumentar a exposição sistêmica à fluticasona. Da mesma forma,
pode haver aumento significativo da concentração plasmática de salmeterol. Isso pode levar a um prolongamento do intervalo QTc. A segurança
do uso de salmeterol e de propionato de fluticasona durante a gravidez não foi estabelecida. Reações adversas: candidíase de boca e garganta,
pneumonia em pacientes com DPOC, cefaleia, irritação na garganta, rouquidão, reações cutâneas de hipersensibilidade, angioedema, sintomas
respiratórios e reações anafiláticas, síndrome de Cushing, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, mudanças comportamentais. Arritmias
cardíacas, como fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extrassístoles, podem ocorrer, normalmente em pacientes suscetíveis. Como em
outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, com aumento na dificuldade de respirar, após a dose. Esse quadro deve
ser imediatamente revertido com o uso de um broncodilatador de ação rápida e o uso de Seretide® deve ser interrompido. Superdosagem:
não existem relatos de superdosagem com o uso de Seretide®. Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, enxaqueca
e taquicardia. A inalação de propionato de fluticasona em doses muito acima daquelas recomendadas pode levar à supressão temporária da
função
adrenal.SBPT
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_disk_spra_GDS
26 IPI12_v1
e GDS24_IPI12_v3.
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DAXAS.USOORAL,ADULTO.INDICAÇÕES:tratamentodemanutençãodepacientescomdoençapulmonarobstrutivacrônica(DPOC)grave(VEF1pós-broncodilatador
< 50% do valor previsto) associada a bronquite crônica (tosse e expectoração crônicas) com histórico de exacerbações (crises) frequentes, em complementação ao
tratamento com broncodilatadores. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao roflumilaste ou a qualquer dos componentes da formulação. Este medicamento é
contraindicado para pacientes com insuficiência hepática moderada e grave (classes ‘B’ e ‘C’ de Child-Pugh), pois não existem estudos sobre o uso do roflumilaste nestes
pacientes. PRECAUÇÕES: DAXAS deve ser administrado apenas por via oral. DAXAS não é indicado para melhora de broncoespasmo agudo. Os comprimidos de
DAXAS contêm 199 mg de lactose. Perda de peso: nos estudos de 1 ano (M-124, M-125), houve redução mais frequente do peso corporal em pacientes tratados com
DAXAS versus placebo. Após a descontinuação de DAXAS, a maioria dos pacientes recuperou o peso corporal após 3 meses. Na ocorrência de perda de peso inexplicada
e pronunciada, deve-se descontinuar a administração de DAXAS, se julgado necessário. Intolerância persistente: apesar das reações adversas como diarreia, náusea,
dor abdominal e cefaleia serem transitórias e se resolverem espontaneamente com a manutenção do tratamento, o tratamento com DAXAS deve ser revisto em caso
de intolerância persistente. Gravidez e lactação: as informações disponíveis sobre o uso de DAXAS em gestantes são limitadas, mas não indicaram eventos adversos
do roflumilaste sobre a gestação ou a saúde do feto/recém-nato. Não são conhecidos outros dados epidemiológicos relevantes. Estudos em animais demonstraram
toxicidade reprodutiva. O risco potencial para humanos ainda não está estabelecido. DAXAS não deve ser administrado durante a gestação. É possível que o roflumilaste
e/ou seus metabólitos sejam excretados no leite materno durante a amamentação; estudos em animais (ratos) em fase de amamentação detectaram pequenas
quantidades do produto e seus derivados no leite dos animais. Categoria B de risco na gravidez – este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que
estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Idosos: os cuidados com o uso de DAXAS por pacientes idosos devem ser os mesmos para os
demais pacientes; não são recomendados ajustes na dosagem da medicação. Pacientes pediátricos (crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade): o produto não
é recomendado para este grupo de pacientes, pois não há dados disponíveis sobre a eficácia e a segurança da administração oral de DAXAS nesta faixa etária. Insuficiência
hepática: não é necessário ajuste da dosagem para pacientes com insuficiência hepática leve (classe ‘A’ de Child-Pugh). No entanto, para pacientes com insuficiência
hepática moderada ou grave (classes ‘B’ e ‘C’ de Child-Pugh), o uso deste medicamento não é recomendado, pois não existem estudos sobre o uso nesses pacientes.
Insuficiência renal: não é necessário ajuste da dose para pacientes com insuficiência renal crônica. Fumantes com DPOC: não é necessário ajuste da dose. Habilidade
de dirigir e operar máquinas: é improvável que o uso desse medicamento cause efeitos na capacidade de dirigir veículos ou de usar máquinas. Pacientes com doenças
imunológicas graves, infecciosas graves ou tratados com imunossupressores: deve-se suspender ou não iniciar o tratamento com DAXAS nesses casos. Pacientes com
insuficiência cardíaca classes III e IV (NYHA): não existem estudos nessa população de pacientes, portanto não se recomenda o uso nesses pacientes. Pacientes com
doenças psiquiátricas: DAXAS não é recomendado para pacientes com histórico de depressão associada com ideação ou comportamento suicida. Os pacientes devem
ser orientados a comunicar seu médico caso apresentem alguma ideação suicida. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: estudos clínicos de interações medicamentosas
com inibidores do CYP3A4 (eritromicina e cetoconazol) não resultaram em aumento da atividade inibitória total de PDE4 (exposição total ao roflumilaste e ao N-óxido
roflumilaste); com o inibidor do CYP1A2 fluvoxamina e os inibidores duplos CYP3A4/1A2 enoxacina e cimetidina, os estudos demonstraram aumento na atividade
inibitória total de PDE4. Dessa forma, deve-se esperar aumento de 20% a 60% na inibição total de PDE4 quando o roflumilaste for administrado concomitantemente
com potentes inibidores do CYP1A2, como a fluvoxamina, embora não sejam esperadas interações com inibidores do CYP3A4, como cetoconazol. Não são esperadas
interações medicamentosas clinicamente relevantes. A administração de rifampicina (indutor enzimático de CYP450) resultou em redução na atividade inibitória total de
PDE4 de cerca de 60% e o uso de indutores potentes do citocromo P450 (como fenobarbital, carbamazepina, fenitoína) pode reduzir a eficácia terapêutica do roflumilaste.
Não se observou interações clinicamente relevantes com: salbutamol inalado, formoterol, budesonida, montelucaste, digoxina, varfarina, sildenafil, midazolam. A
coadministração de antiácidos não altera a absorção nem as características farmacológicas do produto. A coadministração com teofilina aumentou em 8% a atividade
inibitória sobre a fosfodiesterase 4. Quando utilizado com contraceptivo oral com gestodeno e etinilestradiol, a atividade inibitória sobre a fosfodiesterase 4 aumentou 17%.
Não há estudos clínicos que avaliaram o tratamento concomitante com xantinas, portanto não se recomenda o uso combinado a esse fármaco. REAÇÕES ADVERSAS:
DAXAS foi bem avaliado em estudos clínicos e cerca de 16% dos indivíduos apresentaram reações adversas com o roflumilaste versus 5,7% com o placebo. As reações
adversas mais frequentemente relatadas foram diarreia (5,9%), perda de peso (3,4%), náusea (2,9%), dor abdominal (1,9%) e cefaleia (1,7%). A maior parte dessas reações
foram leves ou moderadas e desapareceram com a continuidade do tratamento. Os eventos adversos classificados por frequência foram: Reações comuns (> 1/100 e <
1/10):perda de peso, distúrbios do apetite, insônia, cefaleia, diarreia, náusea, dor abdominal. Reações incomuns (> 1/1.000 e < 1/100): hipersensibilidade, ansiedade, tremor,
vertigem, tontura, palpitações, gastrite, vômitos, refluxo gastroesofágico, dispepsia, erupções cutâneas, espasmos musculares, fraqueza muscular, mal-estar, astenia,
fadiga, dor muscular, lombalgia. Reações raras (> 1/10.000 e < 1/1.000): depressão e distúrbios do humor, ginecomastia, disgeusia, hematoquesia, obstipação intestinal,
aumento de Gama – GT, aumento de transaminases, urticária, infecções respiratórias (exceto pneumonia), aumento de CPK. POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: a dose
recomendada de DAXAS é de um comprimido uma vez ao dia. Não é necessário ajuste posológico para pacientes idosos, com insuficiência renal ou com insuficiência
hepática leve (classes ‘A’ de Child-Pugh). DAXAS não deve ser administrado a pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave (classe ‘B’ou ‘C’ de Child-Pugh). Os
comprimidos de DAXAS devem ser administrados com a quantidade de água necessária para facilitar a deglutição e podem ser administrados antes, durante ou após as
refeições. Recomenda-se que o medicamento seja administrado sempre no mesmo horário do dia, durante todo o tratamento. Este medicamento não deve ser partido
ou mastigado. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0639.0257.
DX_0710_0211_VPS . *Marca Depositada.
Referências: 1. Rabe KF. Update on roflumilast, a phosphodiesterase 4 inhibitor for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.Br J Pharmacol. 2011;163(1):53-67
Antes de prescrever DAXAS, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas sobre o produto.

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

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

A Comissão de Tabagismo participou de diversas
atividades envolvendo as políticas de controle do tabaco no Brasil, tanto as focadas na prevenção do tabagismo passivo – a luta por ambientes livres de tabaco sem
fumódromos – quanto na discussão de temáticas relacionadas à capacitação de médicos pneumologistas e
pela extensão de cobertura dos programas de cessação
do tabagismo, seja em nível do SUS ou da rede suplementar, com proposição de um rol de procedimentos
para a CBHM/AMB, com vistas à ANS.
Entretanto, a atuação da CT-SBPT não se limitou a
estas áreas capitais, tendo destaque o papel de Advocacy pela implementação de políticas públicas para o
tabagismo, para as medidas de redução das doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT) – com grande carga
atribuível ao tabaco – além de participação ativa e liderança na mobilização dos médicos, das outras sociedades de especialidades, da AMB e do CFM para envio de
cartas e moções direcionadas ao Congresso, ao Executivo e ANVISA nas votações de temas decisivos, quanto
o PL 315/08, Lei 12.546/11 e as Consultas Públicas da
ANVISA sobre a proibição de aromatizantes no fumo e
a proibição de publicidade nos pontos de venda.
A Comissão de Tabagismo procurou consolidar, ao
longo destes 2 anos, o trabalho iniciado em gestões anteriores e, empoderar os pneumologistas para as ações
de controle e tratamento do tabagismo, fortalecer os
laços entre a SBPT e as demais instituições de saúde envolvidas com o controle do tabaco – ANVISA, CONICQ/
INCA, MS, MDA, ENSP/Fiocruz –, trabalhar em parceria
e em rede com as ONGS (ACT, DESER), e as sociedades/
entidades médicas – particularmente as de Cardiologia,
Pediatria, Oncologia Clínica, ABEAD, AMB, CFM – nas demandas relacionadas ao tabagismo e das doenças relacionadas ao tabaco.
Entre as principais realizações neste período, gostaríamos de destacar:
Organização e realização do Fórum das Entidades
Médicas sobre Ambientes Livres de Tabaco no Senado
Federal (31/5/2011), com 98 participantes, com a leitura
da “Carta de Brasília”.
Organização do Manual de Condutas & Práticas em
Tabagismo, lançado pela SBPT, em abril/12, durante o
CNAP, o qual contou com a colaboração de 104 especialistas de diversas especialidades, sendo 48 deles da
pneumologia.
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Coordenação de pesquisa sobre “Ambientes Livres
de Tabaco” encomendado pela OPAS/OMS e pela CONICQ/INCA, em parceria com o Paulo César Silva (MG), o
qual gerou uma publicação denominada “Respira Brasil
– A Legislação de Ambientes Livres de Tabaco nas 5 regiões do Brasil”, que foi lançada no “Seminário de Sustentabilidade das Políticas de Controle do Tabagismo”, em
Recife no dia 16/10/2012.
Participação de membros da CT-SBPT na elaboração e revisão das “Diretrizes do Tabagismo como subsídios para o Poder Judiciário”, com previsão de finalização para outubro de 2012 e, lançamento para março
de 2013.
Elaboração e revisão da proposta de procedimentos
para o tratamento do tabagismo para a Comissão de Revisão de Honorários Médicos da AMB, visando a inserir o
tratamento na tabela AMB (2/2013), com vistas a encaminhar para a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
em fase de finalização na primeira semana de novembro
de 2012.
Participação como colaborador na pesquisa sobre
o Custo Brasil com o Tabagismo apoiada pela ACT e coordenada pela economista Márcia Pinto do IFF/Fiocruz,
concluída em maio de 2012.
Participação em diversos eventos para discussão de
políticas públicas e eventos científicos locais, regionais,
nacionais e internacionais, tais como:
Oficinas de trabalho no INCA sobre políticas de controle do tabagismo: preços do tabaco, advertências, tratamento do tabagismo etc.
Seminários da OPAS/OMS sobre estratégias para o
controle do tabaco; Painel: Tabaco e DCNT; Lançamento
do Relatório Global de Tabagismo – MPOWER, 2011, com
a SBPT participando da mesa de abertura do evento, e
participação no Seminário da Diversificação do Cultivo
do Fumo.
Oficinas do Ministério da Saúde sobre as DCNT; Encontro da Rede CARMEN (Rede Latino-americana de países para o controle das DCNT).
Congresso da LALCA e na Coalizão Latino-Americana para o Controle do Tabagismo; Abertura do Congresso de Clínica Médica de Goiás, Simpósio da SBACV,
IPPMG-UFRJ, ABEAD etc.
Participação nas Audiências e Reunião do Colegia-

DEZEMBRO / 2012

29

COMISSÃO DE TABAGISMO

do referente às consultas públicas 117 e 124 da ANVISA:
proibição de adição de aromatizantes no tabaco e de publicidade nos pontos de venda.
Seminário Anual Alianças Estratégicas para o Controle do Tabagismo no Brasil, promovido pela Tobacco
Free Kids e Aliança de Controle do Tabagismo.
Audiência Pública com Pres. Congresso Nacional –
Senador Marco Maia, em 9/2011.
Audiências Públicas sobre Controle do Tabagismo
(PA, MS, MG, SP, PR, MT)
Dias: Mundial sem Tabaco (31/5) e Nacional de Combate ao Fumo (29/8).
Participação na organização e coordenação de cursos de capacitação/atualização em tabagismo:
Curso de Atualização e Capacitação em Tabagismo, em conjunto com a Sociedade Capixaba de Pneumologia, UNIMED, Hospital Evangélico, Santa Casa e
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, evento com
16h e 400 participantes de 16 municípios do Sul Capixaba, em 2011.
Curso Pré-Congresso de Tabagismo da SOPTERJ,
6/2011, 8h, com 115 participantes.
Construção das grades do CNAP e dos Congressos
de Asma, DPOC e Tabagismo (2011) e dos CNAP e Congresso Brasileiro da SBPT, com consulta aos membros do
Fórum e da CT-SBPT.
Atividades de Advocacy: Câmara e no Senado, pela
aprovação do PL 315/08 (lei dos ambientes livres de tabaco) e pela supressão de emendas que traziam retrocesso
ao controle do tabagismo na MP 540/2011 (aumento de
impostos e taxas do tabaco) votada na Câmara Federal e
depois no Senado Federal como Lei 12.546/2011 (ainda
não regulamentada pelo governo).
Participação nas Diretrizes da AMB para: Ca de Boca,
Crack, Maconha e de Tabagismo para o Judiciário.
Elaboração de parecer técnico sobre o uso da monoximetria no tabagismo para a UNIMED-Santos (01/2011).
Dinamização do Fórum de Tabagismo, atualmente
com 274 membros ativos:
Inclusão de especialistas de outras áreas (Cardiologia, Pediatria, Oncologia, Psiquiatria, Psicologia)
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Postagem de Artigos Científicos Originais e de Revisão;
Cartas-modelo para requerer apoio aos parlamentares para as votações de matérias no Congresso.
Postagem de casos clínicos para discussão.
Postagem de notícias relevantes sobre tabagismo
ou de temas de interesse dos médicos.
Participação na discussão sobre a inserção em caráter obrigatório do Tabagismo na grade curricular da graduação e dos programas de residência médica.
Elaboração banco de questões para o TEP.
Elaboração e inserção de “Guia de Orientação sobre
Passos para Deixar de Fumar” na página Saúde Respiratória da SBPT, material pronto sendo editado para inserção em 11/2011, com seção perguntas & respostas direcionada ao público em geral.
Atendimento às demandas da imprensa para matérias sobre tabagismo solicitadas por diversos órgãos de
imprensa, sites, revistas, rádios e canais de televisão (por
questões de espaço não citaremos os programas, emissoras e temas abordados).
Elaboração e submissão à Iniciativa Bloomberg de
projeto de mídia: “Respire Brazil – medical tobacco network to support environment free Brazilian Law”, sob a
liderança da SBPT (o projeto foi aprovado no 1a. rodada
da Bloomberg em 2012, sendo selecionado com outros
18 projetos de todo o mundo para a fase final, quando
recebeu recomendações, mas não teve a aprovação do
financiamento pretendido).
Apresentação de proposta de cooperação técnica
com a CONPREV/INCA para capacitação de pneumologistas no tratamento do tabagismo e certificação pelo
INCA (em processo de negociação) e para a reimpressão
e divulgação do Manual de Condutas & Práticas em Tabagismo.
“O mais importante da vida não é a situação em que
estamos, mas a direção para a qual nos movemos.”
Oliver Wendell Holmes
Alberto José de Araújo
Coordenador da Comissão de Tabagismo da SBPT
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Comissão de terapia intensiva

A Comissão de Terapia Intensiva realizou o Curso de
Ventilação Mecânica da SBPT em São Paulo em março
de 2012, evento realizado em conjunto com a Comissão
de Sono. Esse evento foi planejado com a ideia de que o
pneumologista não intensivista necessita de um conhecimento sólido de ventilação mecânica que lhe proporcione acompanhar com confiança os seus pacientes críticos. Para alcançar tal objetivo foi desenhada uma grade
de tópicos focando os aspectos básicos da ventilação
mecânica criando assim conhecimentos que habilite o
pneumologista a iniciar e monitorar a VM do seu paciente, interpretando ondas, reconhecendo as dificuldades
de interação e promovendo o desmame de ventilação.
Uma sessão especial de atividade prática com simulação
de VM, usando ventiladores especialmente fornecidos
pela indústria para este fim muito acrescentou para os
objetivos do curso e foi um dos pontos altos do evento.
O Curso de Ventilação Mecânica de 2012 contou com a
presença fundamental de palestrantes membros da SBPT
de reconhecida competência nesta área, aos quais essa

comissão em nome da nossa Sociedade muito agradece.
O apoio da indústria muito contribuiu para o sucesso do
evento. Acreditamos que o conceito de abordagem prática da VM com maior aperfeiçoamento dos recursos da
simulação deva continuar nos próximos cursos.
2. Este ano a SBPT participará do Congresso Brasileiro
de Terapia Intensiva, com simpósios conjuntos denominados “Simpósios AMIB/SBPT” com palestras proferidas por
membros da nossa Sociedade com interface em Terapia
Intensiva. Esse evento ocorrerá de 7 a 10 de novembro em
Fortaleza e contará com a presença de vários palestrantes
da SBPT. Esta participação da SBPT neste evento da AMIB
representa uma aproximação natural e muito bem vinda
entre as Sociedades que têm áreas de interesse comum.
Neste período que se encerra a Comissão de Terapia
Intensiva agradece a participação ativa de seus membros, assim como o apoio da Diretoria Cientifica da SBPT.
Octavio Messeder
Coordenador da Comissão de Terapia Intensiva.

Comissão de tuberculose

O segundo semestre de nossa gestão frente à Comissão de Tuberculose foi marcado pela intensa participação cientifica nas atividades da SBPT. Com o contínuo
e incansável apoio dos membros da comissão e a organização cada vez mais estruturada de nossa sociedade
conseguimos consolidar o posicionamento de vanguarda em ações ligadas à Tuberculose.
Dentro dessa vertente foram realizadas as seguintes
atividades:
Reunião com diretoria da SBPT e todos os coordenadores de comissões em São Paulo para planejamento
anual das atividades.
Participação na XV Assembleia Ordinária do Mecanismo Coordenador de Pais - MCP/Brasil , realizada em
Brasília, no dia 4 de abril.
Participação efetiva na programação científica do V
Encontro Nacional de Tuberculose, realizado em Brasília
no período de 29 de maio a 1º de junho, organizado pelo
PNCT-SVS-Ministério da Saúde.
Debate com a Diretoria Executiva do Observatório
Tuberculose Brasil para aproximação de ações conjuntas
entre ONGs ligadas a Tuberculose e SBPT.
Realização do Encontro Nacional de Infecções
Respiratórias e Tuberculose em Goiânia no período de
28 a 30 de junho, onde foi debatida a abordagem da
saúde respiratória na atenção primária, com ativida-
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des de infecções e tuberculose em caráter integrativo, e a realização de dois importantes Fóruns: Fórum
sobre sintomáticos respiratórios (uma oportunidade
para discussão com gestores e representantes do MS)
e Fórum sobre Bronquiectasias. Esse evento que contou com mais de 300 inscritos consolidou a cooperação entre as Comissões de Tuberculose e de Infecção
sinalizando para a efetivação desse evento no calendário oficial da SBPT.
Participação na elaboração da programação científica do Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia.
Participação na Programação de Educação Continuada (PEC) da SBPT. A comissão participou de atividades
em Salvador com a Comissão de Imagem e Aracaju em
conjunto com a Comissão de Doenças Intersticiais.
Participação constante em entrevistas para mídia
sobre assuntos ligados à Tuberculose.
Apoio efetivo ao associado, esclarecendo dúvidas sobre casos de Tuberculose e principalmente
condutas práticas frente a situações do dia a dia do
consultório.
Planejamento dos temas sobre Tuberculose para o
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia – 2013.
Marcelo Fouad Rabahi
Coordenador da Comissão de tuberculose
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NACIONAIS

EVENTOS 2012
IV Curso Nacional de Circulação Pulmonar
Data : 28 e 29 de junho de 2013
Local : Hotel Novotel Jaraguá - São Paulo - SP
Informações: SBPT 080061 6218 sbpt@sbpt.org.br

XIV Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Data : 11 a 13 de abril de 2013
Local : Hotel Renaissance – São Paulo/SP
Informações: SBPT 0800616218 sbpt@sbpt.org.br

XIII Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia de Tórax
DATA: 8,9 e 10 de Agosto de 2013
LOCAL: Associação Médica de Minas Gerais
Informações:SMPCT (31) 3213-3197 E.mail: smpct@smpct.org.
br Site: smpct.org.br

XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
Data: 17,18,19, e 20 de abril de 2013
Local: Centro de Convenções de Vitória-ES
Organização: Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e
Comissão Organizadora Regional
Informações: BM Eventos : (27) 3229-8176, 3229-7641 bruno@
bmeventos-es.com.br

INTERNACIONAIS
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IX Curso Nacional de Doenças Intersticiais
Data : 22 e 23 de março de 2013
Local : Hotel Novotel Jaraguá - São Paulo – SP
Informações: SBPT 080061 6218 sbpt@sbpt.org.br

IX Congresso Brasileiro de Asma
V Congresso Brasileiro de DPOC e Tabagismo
Data : 21 a 24 de agosto de 2013
Local : Centro de Convenções de Vitória, Vitória/ES
Informações: SBPT 0800616218 sbpt@sbpt.org.br

XV Congresso Norte Nordeste de Pneumologia e Tisiologia
Data: XX a XX de maio de 2013
Local: Hotel Praia Centro – Fábrica de Negócios
Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Praia de Iracema –
Fortaleza – CE
Informações: Site: www.scpt.org.br

Pneumo in Rio
XIV Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio
de Janeiro
Data: 27 a 29 de setembro de 2013
Local: Hotel Atlântico Búzios - Armação de Búzios-RJ
Informações: Método Eventos – (21)25485141 E.mail:
pneumo2013@metodorio.com.br

Congresso Gaucho de Pneumologia
Data: 06 a 08 de junho de 2013
Local: Porto Alegre/RS
Informações: (51)3384-2889 (manhã) E.mail: sptrs@terra.
com.br

15º Congresso Paulista de Pneumologia e Tsiologia
Data: 14 a 17 de novembro de 2013
Local: Centro FECmercio de Eventos
Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – São Paulo, SP
Informações: SPPT - 0800171618 sppt@sppt.org.

ATS 2013
Data: 17-22 de Maio de 2013
Local: Filadélfia/USA
Informações: www.thoracic.org

ERS 2013
Data: 7-11 de Setembro de 2013
Local: Barcelona, Espanha
Informações: www.ersnet.org
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NOME
ADELIA OLIVEIRA DA SILVA
ADELIANE CASTRO DA COSTA
ADRIANA CRISTINA DE SALES
ADRIANA SALES DA SILVA
ALESSANDRA FERREIRA TIBES
ALEXANDER PAULO
ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO
ANA CAROLINA ALVES CAPORALI PEREIRA
ANA CÉLIA DE PAIVA MOREIRA
ANDREA CORREA
ANDREIA FAGUNDES JOCKYMANN
ANDREZA ELISANDRA MANAS
ANGELA MARIA DA SILVA REIS
ANGELITA ABADE DUTRA
BRUNA LUANA BARBOSA DE QUEIROZ
BRUNO RICARDO CIVIDANES BRANDT
CARLA ADRIANA DE OLIVEIRA AMARAL
CATARINA LINS E SILVA CURTI
CELIA REGINA COSTA SOARES
CINTHIA VALÉRIA ALVES DA SILVA
CINTIA BISPO LIMEIRA PESSANHA
CLARISSA BENTES DE ARAUJO MAGALHÃES
CLEONILDA RODRIGUES DE ASSIS
CLEONISSE KLANN
CRISTIAN RONCADA
DAIANE LIMA RIBEIRO
DAYANE PAULA BUENO
DELIAN MARCELINO DE OLIVEIRA
DIRCE LEDA DE MORAES
EDILENE DE MORAIS
ELLEN CARINE VILLARINHO
ELOISE ANDRADE ARRUDA
EMILENE LAFORTUNA DE FARIAS
ESTHER DA SILVA ROCHA
FABIANA FELICI
FABIO GUEDES DA CUNHA
FERNANDA BARCELOS DOS SANTOS MARTINS
FERNANDA SALLA
GERALDO CONSONNI
HÉLIDA CRISTINA AQUINO
HELOISA FALEIRO
HUGO COSTA PIERRE
IRACEMA PERINAZZO
JANAÍNA DANIELI PESSI
JOSÉ APOLINÁRIO SILVA NEVES JÚNIOR
JOSÉ WILLIAM ZUCCHI
JOSIEL FREITAS NASCIMENTO
JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS
JULIANA FONSECA ROCHA
JULIANA GOULART MILANI
JULIO CESAR PAGANI
KELI SIMONE CARNEIRO
LARISSA FRESCHI
LARISSA MARIA LORENZETTI QUIM
LEILA DE ASSIS GOMES FERREIRA
LIANA PIZARRO LEMES SILVA
LIDIANE MATIAS DE LIMA
LIVIA DIAS MARTINIS
LORENA GUEDES BRAVO
LUCIANA JERONIMO DA SILVA
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arubin@terra.com.br
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CHEST 2013
Data: 26 a 31 de outubro de 2013
Local: Chicago/EUA
Informações: www.chestnet.org

Nº NOME
61 LUMA SOUSA PESSOA
62 MANISA ARAÚJO DO CARMO AIRES
63 MANOELA CRISTINA DE CARVALHO PERESI
64 MANOELA GANANÇA LUCENA
65 MANUELLA RODRIGUES DE MELO
66 MARCELA INGRID COSCIONI FERIGATTO
67 MARCIO MACHADO AFONSO
68 MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVA
69 MARIA APARECIDA MELO DE SOUZA
70 MARIA DE JESUS MADALENA DE S. JESUS SOUSA
71 MARIA ROSINEI KOTKONSKI BUBA
72 MARIA SÔNIA RIBEIRO DA SILVA
73 MARIO JORGE AUGUSTO GONÇALVES
74 MAYRA CRISTINA FRASSON DE TOLEDO LEME
75 MICHELE ALCINA DE OLIVEIRA
76 MICHELE MAIR BERTÉ
77 MIRTA FLORES DE ARAUJO
78 MÔNICA DE AZEVEDO LACERDA
79 MUNIQUE ÉGLE DONÁ
80 NARA ELIANE GALVÃO DA SILVA
81 NEUMA NICEA SOUZA PEIXOTO
82 NILVA COELHO LOPES
83 PATRICIA DIREITO DA SILVA
84 PATRICIA PIRES FERREIRA
85 PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA
86 PÁTRICK YOUSSEF ANAISSI DE PAIVA
87 PEDRO GOULART JUNIOR
88 RAISSA FREITAS DE OLIVEIRA
89 RAPHAELA MOTA FEITOSA
90 REINALDO JESUS DE SOUZA
91 RENAN OLIVEIRA COSTA
92 RENATA SOUSA MODA
93 RITA DE CÁSSIA ALVES GONÇALVES MARTINS
94 RITA MARIA PORTO CÂMARA
95 RODRIGO SOUZA MUNIZ OLIVEIRA
96 ROSÉLIA SUELI BORGES DE LIMA
97 ROSILENE DA SILVA MORAES
98 RUTINEIDE QUEIROZ PANTOJA
99 SAMARA MENABÓ ROCHA BRITO
100 SELMA BARBOSA TAVARES
101 SHEILA ALVES PEREIRA
102 SILVIA ALMEIDA DA COSTA
103 SILVIO CESAR MODESTO
104 STEPHANIE PAULINO ALVES
105 SWAMI LOPES DE SOUZA
106 TATIANE APARECIDA DE SOUZA LEITE
107 TATIANE PREVIDES ROQUE
108 THAÍS GARCIA
109 THAMIRES MACHADO PEREIRA
110 THAYANA FRONTEN DE SOUSA VICENTE
111THAYS LEIDIANE SILVA
112 THAYZA DA SILVA BARROS
113 VANESSA ANDRADE DA SILVA
114 VANESSA ANTUNES CARVALHO
115 VANIA APARECIDA DE PAULA BARROS E PAULA
116 VERA APARECIDA SANTOS DE ARAUJO
117 VIVALDO GALVÃO DE SOUZA
118 WANIA MENEZES MIRANDA
119 WILLIANE FERREIRA CORDEIRO
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