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Prezado sócio da SBPT,

Reunir discussões sobre infecções respiratórias (pneumonias, mi-
coses, infeccões virais, bronquiectasias ), incluindo a tuberculose vem 
ao encontro das exigências do mundo real. A relevância destes temas é 
reconhecida, sendo que a atualização dos conhecimentos voltados para 
prevenção, diagnóstico clínico-laboratorial-microbiológico-imagem e 
tratamento, com debates integrativos, certamente aperfeiçoarão nos-
sas condutas. Com tal objetivo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia promove este Encontro.

 No evento haverá a oportunidade de realizarmos também dois 
importantes fóruns, o de Sintomáticos Respiratórios, enfocando aborda-
gens necessárias de condutas práticas e objetivas, bem como o Fórum 
de Bronquiectasias este com uma proposta de otimizar o atendimento 
especializado a esses pacientes , orientar a organização e funcionamen-
to de centros de referência e despertar o interesse para publicações e 
pesquisa nessa doença agora não mais órfã. Ambos com presença de 
representantes de gestão em política de saúde pública.

 
Goiânia é a cidade que muito bem nos receberá, tem localização 

privilegiada, estando equidistante da maioria das cidades brasileiras, 
conta com um povo hospitaleiro, muitos parques e uma gastronomia 
prá lá de saborosa .

Esperamos vocês para esse grande Encontro.
Até lá!

Marcelo Fouad Rabahi
Coordenador da Comissão de Tuberculose SBPT

Mara Rúbia Fernandes de Figueiredo
Coordenadora da Comissão de Infecções Respiratórias e Micose  SBPT

Bernardo Maranhão
Diretor Científico SBPT

Roberto Stirbulov 
Presidente da SBPT
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HORÁRIO TEMA

CURSO - pneumologia na atenção primária
Coord.:Marcelo Rabahi - GO

08:00 - 08:30 CONFERÊNCIA - Em que a estratégia SIR(estratégia PAL da 
OMS) pode ajudar no controle das doenças respiratórias
Antônio Carlos Moreira Lemos - BA

08:30 - 12:00 MESA REDONDA - Abordagem das principais das doenças 
respiratórias
Coord.: Ricardo Luiz de Melo Martins - DF

08:30 - 09:00 Infecções agudas de vias aéreas superiores
Fernando Lundgren - PE

09:00 - 09:30 Pneumonia adquirida na comunidade, o que o clínico 
precisa saber?
Bernardo Maranhão - RJ

09:30 - 10:00 Tuberculose, o controle pode ser atingido?
Sidney Bombarda - SP

10:00 - 10:20 INTERVALO

10:20 - 10:50 Bronquiectasias: o que o clínico precisa saber?
Mara Figueiredo - CE

10:50 - 11:20 Exacerbações de asma e DPOC: quando suspeitar, como 
diagnósticar e como tratar?
Maria Auxiliadora M. do Carmo - GO

11:20 - 12:00 DISCUSSÃO

12:00 - 14:00 INTERVALO

14:00 - 17:00 MESA REDONDA - Estratégias e desafios
Coord.: Marcelo Fouad Rabahi - GO

14:00 - 14:30 Estratégias de busca passiva de doenças 
respiratórias crônicas
Antônio Carlos Moreira Lemos - BA

ENCONTRO  NACIONAL  DE  INFECÇÕES 
RESPIRATÓRIAS  E  TUBERCULOSE

28/6/2012  QUINTA - FEIRA
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14:30 - 15:00 Estratégias de busca ativa de doenças respiratórias 
crônicas
Marcus Conde - RJ

15:00 - 15:20 DISCUSSÃO

15:20 - 15:40 INTERVALO

15:40 - 16:10 Desafio na adesão ao tratamento da tuberculose, asma 
e DPOC
José Laerte Rodrigues da Silva Júnior- GO

16:10 - 16:40 O desafio em ajudar os pacientes a parar de fumar
Fernanda Miranda - GO

16:40 - 17:00 DISCUSSÃO

HORÁRIO TEMA

08:00 - 08:45 CONFERÊNCIA - Avanços no diagnóstico da tuberculose
Fernanda Melo - RJ

08:45 - 09:40 SIMPÓSIO - TB infecção latente 
Coord.: Sidney Bombarda - SP

 

08:45 - 09:05 O que há de novo no tratamento 
Marcus Conde - RJ

09:05 - 09:25 Manejo em candidatos a uso de imunobiológicos  
Daniela Tannus - GO

09:25 - 09:40 DISCUSSÃO

09:40 - 10:00 INTERVALO 

10:00 - 12:00 FÓRUM - Sintomáticos respiratórios 
Coord.: Marcelo Rabahi - GO

10:00 - 10:15 Estratégia SIR(PAL da OMS) 
Ailton Cezário - MG

10:15 - 10:30 Experiência da Bahia 
Antônio Carlos Moreira Lemos - BA

29/6/2012 SEXTA - FEIRA
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10:30 - 10:45 Experiência de Minas Gerais 
Bruno Piassi - MG

10:45 - 11:00 Visão do Ministério da Saúde 
Josué Nazareno de Lima - DF

11:00 - 11:15 Visão da OPAS 
Denise Arakaki - DF

11:15 - 12:00 DEBATE

12:00 - 14:00 INTERVALO

14:00 - 15:40 MESA REDONDA - Pneumonia em foco 
Coord.: Fernando Lundgren - PE

14:00 - 14:20 PAC: atualizando e aplicando condutas 
Mara Figueiredo - CE

14:20 - 14:40 PAC: passos a seguir quando ocorre falha terapêutica 
Miguel Aidé - RJ

14:40 - 15:00 Pneumonia por influenza: prevenção, diagnóstico e 
tratamento, onde estamos? 
Ricardo Luiz de Melo Martins - DF

15:00 - 15:20 Pneumonia nosocomial: estratégia diagnóstica e 
terapêutica recomendada 
Ricardo de Amorim Corrêa - MG

15:20 - 15:40 DISCUSSÃO

15:40 - 16:00 INTERVALO

16:00 - 18:00 FÓRUM - Bronquiectasias 
Coord.: Mara Figueiredo - CE

16:00 - 16:20 Da definição à investigação sistematizada de sua etiologia
Mauro Gomes - SP

16:20 - 16:40 Em não fibrocísticos: medicamentos disponíveis, 
medicamentos necessários 
Alexandre Pinto Cardoso - RJ

16:40 - 17:00 Ação: organizando um ambulatório especializado: O que 
precisamos e qual a rotina? 
Mônica Corso - SP
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17:00 - 17:15 Farmacoeconomia: impacto do tratamento em centros 
especializados 
Oliver Nascimento - SP

17:15 - 17:30 Acesso a medicamentos e exames complementares para 
investigação etiológica em centros de referência do Bra-
sil 
Mara Figueiredo - CE

17:30 - 18:00 DISCUSSÃO

HORÁRIO TEMA

08:00 - 08:30 Mini-conferência - Os mecanismos imunológicos das 
infecções respiratórias e tuberculose 
José Roberto Lapa  - RJ

08:30 - 09:00 Mini-conferência - Pneumonia e tuberculose, os desafios 
do diagnóstico diferencial 
Mauro Gomes - SP

09:00 - 10:30 Simpósio - Interação entre imagem e infecções respirató-
rias Coord.: Domenico Capone - RJ

09:00 - 09:30 Diagnóstico por imagem da tuberculose 
Domenico Capone - RJ

09:30 - 10:00 O que a imagem pode acrescentar no diagnóstico e na 
abordagem das bronquiectasias? 
Pedro Paulo Torres - GO

10:00 - 10:30 A imagem nas doenças fúngicas sistêmicas e ou 
oportunistas 
Domenico Capone - RJ

10:30 - 10:50 INTERVALO

10:50 - 12:00 Simpósio - Atualização no tratamento  
Coord.: Fernanda Miranda - GO

Micobactérias não tuberculosas 
Lúcia Helena Sales - PA

Infecções fúngicas pulmonares 
Miguel Aidé - RJ

12:00 ENCERRAMENTO

30/6/2012 SÁBADO
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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 no 
Setor Comercial Sul, QD. 01, BL. K, salas 203 E 204 - Ed. Denasa - Brasília - DF - CEP: 70398-900

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 
participante 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;
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