


A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
oferece mais uma edição do consagrado Curso Nacional 

de Atualização em Pneumologia

Nesta sua décima terceira edição, o curso acontecerá na cidade do Rio de 
Janeiro, palco futuro de vários eventos de âmbito nacional e internacio-
nal. A cidade do Rio de Janeiro é intercalada com São Paulo, para sediar 
o curso.

Neste ano foi escolhido o Hotel Windsor Atlântica. Um recém inaugurado 
hotel de cinco estrelas localizado na Praia de Copacabana e que oferece 
um conforto sem igual para o congressista. Com várias opções de quartos, 
suítes, piscinas panorâmicas, saunas, academia e tantos outros serviços, 
o Windsor Atlântica também fica próximo do aeroporto Santos Dumont.

A grade foi montada de acordo com vários tópicos de interesse tanto do 
médico pneumologista, quanto para o clínico, pneumopediatra, oncolo-
gista, etc.

O Rio de Janeiro continua lindo!

Até lá.

Dr. Bernardo Henrique F. Maranhão
Diretor Científico SBPT

Dr. Roberto Stirbulov
Presidente SBPT



08h00 - 08h15 ABERTURA

INFECÇÕES
08h15 - 08h40 PAC - novas recomendações

Mara Rúbia Fernandes de Figueiredo - CE

08h40 - 09h05  Biomarcadores da PAC - presente e futuro
Paulo José Zimermann Teixeira - RS

09h05 - 09h30  Como investigar e tratar síndromes aspirativas pulmonares
Mauro Gomes - SP

09h30 - 09h55  Tratamento das bronquiectasias não 
fibrocísticas - onde estamos e para onde iremos 
Mônica Corso Pereira - SP

09h55 - 10h10 DISCUSSÃO

10h10 - 10h30 INTERVALO

ASMA
10h30 - 10h55  Tratamento personalizado da asma

Márcia Margareth M. Pizzichini - SC

10h55 - 11h20  Asma da sala de emergência à UTI
Marcelo Alcântara Holanda - CE

11h20 - 11h45  Tiotrópio na asma - uma nova opção?
Adalberto Sperb Rubin - RS 

11h45 - 12h00 DISCUSSÃO

12h00 - 13h15 ALMOÇO

TUBERCULOSE
13h15 - 13h40  Interação tuberculose - tabagismo - DPOC

Marcelo Fouad Rabahi - GO

13h40 - 14h05 Avanços no diagnóstico da TB
Tatiana Senna Galvão Nonato Alves - BA

14h05 - 14h30 Atualização no tratamento da TB
Marcus Barreto Conde - RJ

14h30 - 14h40 DISCUSSÃO

PATOLOGIA
14h40 - 15h05 Métodos diagnósticos em anatomia 

patológica: biópsia e citologia
Rimarcs Gomes Ferreira - SP

15h05 - 15h30 O que é imunohistoquímica e qual o seu impacto como 
marcador prognóstico? 
Vera Luiza Capelozzi - SP



TABAGISMO
08h15 - 08h40 Como prepararo paciente para o dia D? quais são os 

recursos para enfrentar a síndrome de abstinência? 
Alberto José de Araújo - RJ

08h40 - 09h05  Quais são as estratégias para aconselhamento mais 
eficazes de acordo com a motivação do paciente?
Carlos Alberto de Assis Viegas - DF

09h05 - 09h30  Qual é a melhor momento para iniciar os medicamentos? 
Qual a duração ideal do tratamento do tabagismo? 
Suzana Erico Tanni - SP

09h30 - 09h55  Quais são as evidências atuais quanto à eficácia e cuidados 
no uso da vareniclina, bupropiona e TRN no tabagismo
Cristina Maria Cantarino Gonçalves -  RJ

09h55 -10h10 DISCUSSÃO

10h10 -10h30 INTERVALO

DPOC
10h30 - 10h55  GOLD 2011- os sintomas e o risco futuro devem ser valorizados?

José Roberto de Brito Jardim - SP

10h55 - 11h20  Prevenção do risco cardiovascular na DPOC
Roberto Stirbulov - SP

11h20 - 11h45  Aplicabilidade prática do manejo e mensuração da 
inflamação na DPOC
Emilio Pizzichini - SC

11h45 - 12h00 DISCUSSÃO

12h00 - 13h15 ALMOÇO

15h30 - 15h40  DISCUSSÃO

15h40 - 15h55   INTERVALO

DPA
15h55 - 16h20 Tratamento da dispnéia refratária

Valeria Maria Augusto - MG

16h20 - 16h45 Assistência ventilatória no domicílio
Marco Antônio Soares Reis - MG

16h45 - 16h55 DISCUSSÃO

16h55 - 18h00 TOUR RADIOLÓGIO - Introdução à radiologia simples do tórax 
Dante Escuissato - PR



CÂNCER
13h15 - 13h40  Rastreamento do câncer de pulmão - podemos usar no 

consultório? 
Ilka Lopes Santoro - SP

13h40 - 14h05 Ecobroncoscopia (EBUS) no estadiamento do câncer de pulmão
Mauro Musa Zamboni - RJ

14h05 - 14h30 O tratamento da dor no paciente com câncer de pulmão
Guilherme Jorge Costa - PE

14h30 - 14h40 DISCUSSÃO

ENDOSCOPIA
14h40 - 15h05 Sonoendoscopia

Marcelo Gervilla Gregório - SP

15h05 - 15h30 Diagnóstico da discinesia de pregas vocais 
Ascedio José Rodrigues - SP

15h30 - 15h40  DISCUSSÃO

15h40 - 15h55   INTERVALO

PLEURA
15h55 - 16h20 Pleurodese minimamente invasiva

Evaldo Marchi - SP

16h20 - 16h45 Conduta para o diagnóstico da causa da síndrome de 
derrame pleural
Cyro Teixeira da Silva Júnior - RJ

16h45 - 16h55 DISCUSSÃO

16h55 - 18h00 TOUR RADIOLÓGIO - Interpretação radiológica das 
imagens de hipertransparência 
Mauro Esteves - RJ

DOENÇAS INTERSTICIAIS
08h15 - 08h40 Doenças pulmonares eosinofílicas - visão geral para o 

pneumologista
Alexandre de Melo Kawassaki - SP

08h40 - 09h05  Diagnóstico diferencial das doenças granulomatosas pulmonares
Leticia Barbosa Kawano Dourado - SP

09h05 - 09h30  Acompanhando a sarcoidose - o que mensurar? 
Eduardo Pamplona Bethlem - RJ

09h30 - 09h55  Utilização de imunossupressores e agentes biológicos nas 
pneumopatias intersticiais associadas às colagenoses 
Ronaldo Adib Kairalla - SP



09h55 -10h10 DISCUSSÃO

10h10 - 10h30 INTERVALO

SONO
10h30 - 10h55  O papel dos exames portáteis no diagnóstico dos distúr-

bios respiratórios do sono
Christiano Perin - RS

10h55 - 11h20  Qual é o melhor tratamento para SAOS? 
Geraldo Lorenzi Filho - SP

11h20 - 11h45  Sindrome Overlap - diagnóstico e tratamento
Marília Montenegro Cabral - PE

11h45 - 12h00 DISCUSSÃO

12h00 - 13h15 ALMOÇO

HIPERTENSÃO PULMONAR
13h15 - 13h40  Quando iniciar o tratamento do tromboembolismo 

pulmonar - diagnóstico de certeza x probabilidade
Fabrício Martins Valois - MA

13h40 - 14h05 Opções terapêuticas para o TEP no paciente estável e no grave
Frederico Thadeu Assis Figueiredo Campos - MG

14h05 - 14h30 Cateterismo cardíaco é indispensável no manejo da HAP? 
Daniel Waetge - RJ

14h30 - 14h40 DISCUSSÃO

FIBROSE CÍSTICA
14h40 - 15h05 Fatores de piora da função pulmonar na fibrose cística

Fabíola V. Adde - SP

15h05 - 15h30 Medicamentos para o manejo pulmonar da fibrose cística
José Dirceu Ribeiro - SP

15h30 - 15h40  DISCUSSÃO

15h40 - 15h55   INTERVALO

FUNÇÃO PULMONAR
15h55 - 16h20 Atualização em broncoprovocação farmacológica em exercício

Roberto Rodrigues Jr - SP

16h20 - 16h45 Teste de exercício cardiopulmonar: como analisar
Luiz Eduardo Nery - SP

16h45 - 16h55 DISCUSSÃO

16h55 - 18h00 TOUR RADIOLÓGIO - Interpretação radiológica das imagens 
de hipotransparência
Domenico Capone

18h00 ENCERRAMENTO



NOTA DE EMPENHO

2. Pagamento via nota de empenho, o valor cobrado será o valor da inscrição no local;

2.1. A inscrição por nota de empenho será aceita até quinze dias antes do início do evento;

2.2. O órgão/instituição financiador da nota de empenho, deverá enviar para a SBPT o documento 
com: nome da instituição, responsável, telefone, e-mail, endereço completo e os dados completos do 
participante com a respectiva categoria e atividade em que foi inscrito;

2.3. Será obrigatório o envio da nota de empenho para que a inscrição seja concretizada;

2.4. O empenho deverá ser emitido em nome de: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
entidade sem fins lucrativos, CNPJ 90.742.362/0001-40, CF-DF 07.494.316/001-87, com sede na SEPS 
714/914, Bloco E, Sala 220/223, Brasília-DF, 70390-145;

2.5. A nota de empenho deverá ser enviada para a sede da SBPT no endereço mencionado acima;

2.6. Não serão consideradas notas de empenho rasuradas ou que contenham valores diferentes ou 
divergentes destas orientações;

2.7. O não recebimento da nota de empenho até o prazo mencionado no item 2.2, a inscrição do parti-
cipante somente será realizada no site ou no local do evento;

2.8. Duplicidade de pagamento (nota de empenho e inscrição paga pelo servidor), a devolução será 
efetuada pelo menor valor pago e de acordo com as regras de inscrição;

2.9. Não serão aceitas Nota de Empenho do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e de 
outros órgãos públicos que exijam a apresentação de Nota Fiscal.
 Para casos omissos neste regulamento, a Diretoria da SBPT poderá deliberar a qualquer instante.

REGRAS DE INSCRIÇÃO
Inscrições / Reembolsos / Cancelamentos 

1. A inscrição no evento poderá ser transferida para outros profissionais, desde que:
 1.1.a – As categorias sejam iguais;
 1.1.b – Se categorias diferentes, somente se o valor da inscrição da categoria que irá 
receber o crédito for menor;

1.2. Transferências efetuadas para categorias de menor valor, não haverá devolução da diferença;

1.3. O não comparecimento ao evento não gera crédito junto a SBPT e não será reembolsável;

1.4. O cancelamento da inscrição no evento somente será aceito se solicitado até quinze dias antes do 
início do evento, sendo formalizado por carta ou e-mail para a SBPT;

1.5. O reembolso do cancelamento da inscrição terá uma retenção de 50% (cinqüenta por cento), a 
título de taxa de administração;

1.6. O reembolso será realizado em até trinta dias após o término do curso;

1.7. Após o prazo estipulado para solicitação de cancelamento/desistência, não haverá reembolso;

1.8. Não há reembolso para a inscrição que foi efetuada em categoria errada;

1.9. A inscrição ao qual seja contemplada em pacotes de empresas, para reembolso solicitado pelo 
participante, será tratada conforme os itens anteriores;

1.10. Não serão emitidos recibos individuais para inscrições feitas através de pacotes pela indústria;

1.11. Inscrições feitas em duplicidade, serão reembolsadas, se comprovadas, em até 15 dias após a 
realização do curso;

1.12.- O não comparecimento ao curso por motivo de força maior e caso fortuito que não dependa 
da SBPT, como por exemplo: atrasos aeroportuários e rodoviários, fortes chuvas ou outros desastres 
naturais, as inscrições não serão reembolsáveis;

* Sujeito a vagas;








