
EVENTO MULTIPROFISSIONAL



Caro colega pneumologista,

As Doenças Intersticiais Pulmonares continuam sendo um dos temas 
mais desafi adores da Pneumologia. Além das difi culdades diagnósticas, 
o surgimento de agentes antifi bróticos adicionou novas questões clíni-
cas relacionadas com a sua terapia.

O XIII Curso de Doenças Intersticiais Pulmonares da SBPT abordará mui-
tos desses aspectos, de forma dinâmica e didática, reservando tempo 
adequado para discussões e esclarecimento de dúvidas. Na presente 
edição, atenção especial será reservada à pneumonite de hipersensibili-
dade, importante condição em nosso meio. Como é próprio desse curso, 
será dada ainda grande ênfase na apresentação de casos clínicos ilustra-
tivos. Um grupo seleto de radiologistas torácicos, patologistas e clínicos 
experientes irá garantir a qualidade e o interesse dessas discussões.

Reserve, desde já, os dias 22 e 23 de março de 2019, para esse importan-
te evento científi co em sua agenda. 

Estamos esperando os pneumologistas brasileiros em São Paulo, para 
vivenciarmos juntos aprendizado, congraçamento e diversão.

  

Diretoria SBPT



22/03/2019
Sexta-feira

07h50 - 08h00 Abertura

Módulo I 

 Coordenador - Adalberto Rubin (RS)

08h00 - 08h30 Conferência -  Novas diretrizes para o diagnós� co da FPI: Fleisch-
ner Society e ALAT/ERS/JRS/ALAT 
Palestrante - Carlos Alberto de Castro Pereira (SP) 

08h30 - 08h45 Discussão

08h45 - 09h15 Conferência Internacional - Gené� ca das doenças pulmonares 
fi brosante
Palestrante - Bruno Crestani (França) 

09h15 - 09h30 Discussão

09h30 - 10h00 Conferência -  Fibrose Pulmonar Familiar
Palestrante - José Antônio Baddini Mar� nez (SP) 

10h00 - 10h15 Discussão

10h15 - 10h45 Intervalo

Módulo II

Coordenador - Marcelo Palmeira Rodrigues (DF) 

10h45 - 11h15 Caso clínico 1
Apresentador - Fernanda Maciel de Aguiar (BA)
Discu� dor Patologista - Ellen Caroline Toledo do Nascimento (SP) 
Discu� dor Radiologista - Marcio Sawamura (SP) 

11h15 - 11h45 Caso clinico 2
Apresentador - Marcelo Palmeira Rodrigues (DF) 
Discu� dor Patologista - Rimarcs Ferreira (SP) 
Discu� dor Radiologista - Marcio Sawamura (SP) 

11h45 - 12h15 Caso clínico 3
Apresentador - Eliane Mancuzo (MG) 
Discu� dor Patologista - Ester Nei Aparecida Mar� ns Cole� a (SP) 
Discu� dor Radiologista - Marcio Sawamura (SP) 

12h30 - 13h30 Simpósio satélite - Boehringer Ingelheim



Módulo III 

Coordenador - Eliane Mancuzo (MG) 

14h00 - 14h30 Conferência - Sarcoidose: recentes avanços
Palestrante - Claudia Henrique da Costa (RJ) 

14h30 - 14h45 Discussão

14h45 - 15h15 Conferência - Doenças inters� ciais tabaco relacionadas 
Palestrante - Mariana Silva Lima (SP) 

15h15 - 15h30 Discussão

15h30 - 16h00 Intervalo

Módulo IV 

Coordenador - Mariana Sponholz Araujo (PR) 

16h00 - 16h30 Caso clínico 4
Apresentador - Silvia C. S. Rodrigues (SP) 
Discu� dor Patologista - Ester Nei Aparecida Mar� ns Cole� a (SP)
Discu� dor Radiologista - Gustavo Meirelles (SP)

16h30 – 17h00 Caso clínico 5
Apresentador - Adalberto Rubin (RS) 
Discu� dor Patologista - Rimarcs Ferreira (SP) 
Discu� dor Radiologista - Marcio Sawamura (SP) 

23/03/2019
Sabado

Módulo V 
Mesa redonda - Pneumonia de hipersensibilidade 
Coordenador - Fernanda Maciel de Aguiar (BA) 

08h00 - 08h25 LBA e biópsia (Btb, Crio e VATS) na PH 
Palestrante - Alexandre Todorovic Fabro (SP) 

08h25 - 08h50 Tomografi a na PH 
Palestrante - Gustavo Meirelles (SP) 

08h50 - 09h15 Avaliação de exposições
Palestrante - Andréa Gimenez (SP) 

09h15 - 09h30 Discussão 



09h30 - 10h00 Caso Clínico 6 
Apresentador - Alexandre Franco Amaral (SP) 
Discu� dor Patologista - Ester Nei Aparecida Mar� ns Cole� a (SP) 
Discu� dor Radiologista - Gustavo Meirelles (SP) 

10h00 - 10h30 Intervalo 
Módulo VI 
Coordenador - Adalberto Rubin (RS) 

10h30 - 11h00 Conferência internacional  - Critérios diagnós� cos de PH 
Palestrante - Evans Fernándes Pérez - EUA

11h00 - 11h15 Discussão 
11h15 - 11h45 Caso clínico 7 

Apresentador - Regina Célia Carlos Tibana (SP) 
Discu� dor Patologista - Ellen Caroline Toledo do Nascimento (SP) 
Discu� dor Radiologista - Gustavo Meirelles (SP) 

12h30 - 13h30 Simpósio satélite - Roche
Módulo VII 
Coordenador - Carlos Alberto de Castro Pereira (SP) 

14h00 - 14h30 Conferência internacional - Tratamento da PH do afastamento das 
exposições aos an� fi bró� cos
Palestrante - Evans Fernándes Pérez - EUA

14h30 - 14h45 Discussão 
14h45 - 15h15 Caso clínico 8

Apresentador  - Fabio Eiji Arimura (SP) 
Discu� dor Patologista - Rimarcs Ferreira (SP) 
Discu� dor Radiologista - Marcio Sawamura (SP) 

15h15 - 15h45 Intervalo 
Módulo VIII 
Coordenador - Bruno Guedes Baldi (SP) 

15h45 - 16h15 Caso clínico 9 
Apresentador - Mariana Sponholz Araujo (PR) 
Discu� dor Patologista - Alexandre Todorovic Fabro (SP) 
Discu� dor Radiologista - Marcio Sawamura (SP) 

16h15 - 16h45 Caso clínico 10 
Apresentador - Gustavo Fraza� o Medeiros de Miranda (SP) 
Discu� dor Patologista - Ellen Caroline Toledo do Nascimento (SP) 
Discu� dor Radiologista  - Marcio Sawamura (SP) 



INSCRIÇÃO
Regras

Inscrições
1.1 - A inscrição no evento poderá ser transferida para outros profi ssionais, desde que:
1.2 - As categorias sejam iguais.
1.3 - Se categorias diferentes, somente se o valor da inscrição da categoria que irá 
receber o crédito for menor, sendo formalizado por e-mail para SBPT  
fi nanceiro@sbpt.org.br.
1.4 - Nas transferências efetuadas para categorias de menor valor, não haverá de-
volução da diferença.
1.5 - O não comparecimento ao evento não gera crédito junto à SBPT e não será 
reembolsável.
1.6 - A inscrição ao qual seja contemplada em pacotes de empresas, para reembol-
so solicitado pelo inscrito, será tratada conforme os itens anteriores.
1.7 - Não serão emitidos recibos individuais para inscrições feitas através de paco-
tes pela indústria farmacêutica.
1.8 - Pensando no desenvolvimento sustentável e na preservação do meio ambien-
te, a SBPT não fornecerá mais bolsas, blocos e canetas nos seus cursos a partir de 
2019. Incentivamos os participantes a utilizarem meios eletrônicos de anotação, 
aproveitando que a SBPT oferece acesso à internet em todos os eventos.

Cancelamento
2.1 - O cancelamento da inscrição somente será aceito se solicitado até quinze (15) 
dias antes do início do evento e formalizado por e-mail: fi nanceiro@sbpt.org.br.
2.2 - Após o prazo estipulado para solicitação de cancelamento/desistência, não 
haverá reembolso.

Reembolso
3.1 - Não haverá reembolso de inscrições em caso de não comparecimento ao Cur-
so de Doenças Intersticiais, ainda que por motivo de força maior e caso fortuito 
que não dependa da SBPT, como atrasos aeroportuários e rodoviários, fortes chu-
vas ou quaisquer outros desastres naturais.
3.2 - Inscrições feitas em duplicidade, serão reembolsadas, se comprovadas, em 
até (15) quinze dias após a realização do Evento.
3.3 - O reembolso do cancelamento da inscrição terá uma retenção de 50% (cinquen-
ta por cento), a título de taxa de administração, desde que observado o item 2.1.
3.4 - O reembolso será realizado em até trinta dias após o término do congresso.
3.5 - Não há reembolso para a inscrição que foi efetuada em categoria errada.

Inscrições
 www.sbpt.org.br/dip2019 

 0800 61 6218



VALORES
Inscrições até 19/02/2019 (Vagas limitadas)
Forma de pagamento: boleto, cartão de crédito ou transferência bancária

Categoria Sócio Não sócio

Médico R$ 300,00 R$ 635,00

Profi ssional da saúde não médico R$ 250,00 R$ 350,00

Residente* R$ 250,00 R$ 300,00

Remido R$ 300,00 —

Pós-graduando* R$ 350,00

* Envio obrigatório de documento comprobatório de escolaridade 

Inscrições até 20/02/2019 até no local do evento
Forma de pagamento: cartão de crédito ou transferência bancária

Categoria Sócio Não sócio

Médico R$ 350,00 R$ 685,00

Profi ssional da saúde não médico R$ 300,00 R$ 400,00

Residente* R$ 300,00 R$ 350,00

Remido R$ 350,00 —

Pós-graduando* R$ 400,00

* Envio obrigatório de documento comprobatório de escolaridade 

Lead Meeting Planner
Congress and Events

ademir@activiaconfereces.com | www.activiaconfereces.com

Hotel Diária SGL Diária DBL

Comfort Suites Oscar Freire R$282,00* R$322,00*

Mais taxa de serviço 10% e 5% Iss

Política de cancelamento
1 – Cancelamentos serão aceitos somente com 90 dias de antecedência e serão feitos mediante retenção 
de 30% do valor pago a título de despesas operacionais. Após esta data não serão feitos reembolsos 
devido à compromissos com os fornecedores;

2 – O não comparecimento ao hotel por motivo de força maior e caso fortuito que não dependa da Acti-
via Turismo, como por exemplo: atrasos aeroportuários e rodoviários, fortes chuvas ou outros desastres 
naturais, os valores pagos não serão reembolsados, devido a compromissos contratuais assumidos com 
os fornecedores.

Forma de pagamento
1 – Boleto bancário
2 – Cartão de crédito Visa, Mastercard e American Express.

*Sujeito a disponibilidade, tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. A política de CHD (Criança) deverá 
ser consultada. Diária inclui café da manhã. Deverá ser acrescido 10% de taxa de serviço e 5% de ISS. 
Check in as 14h e check out as 12h




