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RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDAA  SSOOCCIIEEDDAADDEE  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  DDEE  PPAATTOOLLOOGGIIAA  
 

GGEESSTTÃÃOO  22000077--22000099  
 

11))  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO      
 
Estamos nos encaminhando para o fim do mandato da atual Diretoria Executiva da SBP e nos 
preparando para o Congresso Brasileiro, em Búzios. Várias coisas boas aconteceram nestes 
últimos tempos, entre elas a assinatura de mais duas excelentes revistas, que estão à disposição 
dos associados International Journal of Gynecological Pathology e Histopathology. Com isso, 
agora são cinco grandes revistas que os associados podem consultar, de qualquer parte do país.  
 
Tivemos a gravação de vídeos alusivos ao tema “O patologista, a ética e a lei”, dia cinco de 
agosto, em comemoração ao dia do patologista, com a participação dos doutores Carlos Ramos e 
Carlos Renato, e de duas advogadas especializadas na área do Direito Médico, sob a mediação 
do Dr. Salomão. Foram abordadas importantes questões profissionais: o erro médico, a legislação, 
e outros significantes assuntos correlatos. Vejam no nosso site. 
 
Dando continuidade ao projeto iniciado na gestão anterior, foi lançado o Curso de Hepatites, em 
versão on-line, baseado no estudo de casos. A preparação do Curso de Hepatites permitiu a 
criação de valiosas ferramentas para escaneamento de lâminas e sua difusão através da Internet, 
possibilitando que outros cursos em moldes semelhantes sejam produzidos. Dessa forma, a 
educação continuada poderá ser feita à distância, por associados em qualquer cidade. Com essa 
ferramenta será possível, ainda, melhorar a qualidade do PICQ e divulgar Seminários de Lâminas, 
tanto de Congressos como de Associações Estaduais.  
 
Com relação ao boletim O Patologista houve um aprimoramento das edições, culminando com a 
edição colorida. A idéia, a ser passada para a próxima gestão, é de dar uma atenção e um 
aprimoramento constantes ao O Patologista. 
 
Há perspectivas de que o Congresso Brasileiro de Patologia, de 2011, venha a ser realizado em 
conjunto com a Sociedade Latino-Americana de Patologia (SLAP), em Maceió. O núcleo executivo 
da SBP esteve em contato com o Dr. Fernando Soares (presidente da SLAP) que se mostrou 
disposto a compartilhar com a SBP, esse evento futuro. 
 
O número de sócios efetivos da SBP apresentou um crescimento apreciável, em relação aos anos 
anteriores, em parte explicável por ser este o ano do Congresso. Em 2006 éramos 1.182 sócios, 
passamos para 1.312 em 2007, caímos para 1.277 em 2008 e estamos com 1.343. É prematuro 
atribuir esse aumento no número de sócios a um fator em especial, mas é possível que a 
possibilidade de acesso a periódicos, para sócios não vinculados a instituições de pesquisa, tenha 
contribuído para isso. 
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Uma atividade iniciada este ano e que teve um grande sucesso nas suas cinco edições foi o 
Núcleo de Especialidades. As reuniões foram realizadas aos sábados, durante todo o dia, no 
Departamento de Patologia da Escola Paulista de Medicina. As lâminas dos casos a serem 
discutidos ficam disponíveis na sala de microscopia desde o início da manhã. Na primeira hora 
sempre há uma apresentação teórica, por um convidado especial, e, a seguir, são feitas as quatro 
sessões de discussão dos casos priorizados em consulta feita previamente: mama, pele, gastro e 
imuno. As vagas têm sido sempre preenchidas e a discussão entusiasta, com participação de 
patologistas de vários serviços e locais. 
 
A SBP realizou ou colaborou com a realização de vários eventos, alguns deles com convidados 
internacionais, mantendo o compromisso das gestões anteriores de não deixar de priorizar a área 
científica e permitir aos associados uma oportunidade de, além de manter o conhecimento 
atualizado, manter a pontuação mínima para a revalidação do Título de Especialista. 
 
Segue a listagem das atividades realizadas na Gestão 2007/2009: 
 

 
 

                     
DDIIRREETTOORRIIAA  EEXXEECCUUTTIIVVAA  DDAA  SSOOCCIIEEDDAADDEE  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  DDEE  PPAATTOOLLOOGGIIAA  
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22))  RREEUUNNIIÕÕEESS  DDAA  DDIIRREETTOORRIIAA  EEXXEECCUUTTIIVVAA,,  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  EE  CCOOMMIISSSSÕÕEESS  DDAA  SSBBPP      
 
14/12/07 – Reunião de posse da Nova Diretoria Executiva 
 
18 e 19/01/08 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
29/02/08 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ  
 
07 e 08/03/08 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
07/04/08 - Reunião do Departamento de Assuntos Profissionais 
 
18/04/08 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
09 e 10/05/08 - Reunião da Presidência com Departamentos de Ensino, Científico e 
Especialidades 
 
04/06/08 - Reunião do Departamento de Assuntos Profissionais e associação estadual do RN. 
Natal 
 
27 e 28/06/08 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
04/07/08 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
12/09/08 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
18/09/08 - Reunião do Departamento de Ensino 
 
19/09/08 - Reunião de "Planejamento" do Convênio de Hepatites 
 
19/09/08 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
02 e 03/10/08 - Reunião do Departamento de Ensino  
 
28/11/08 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
28/11/08 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
29/01/09 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
13/02/09 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
03/04/09 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
03/04/09 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
28/05/09 - Reunião para discussão das Modificações Estatutárias 



      Sociedade Brasileira de Patologia _________________________________________________  gestão 2007-2009. Pág.  

 

7 

29/05/09 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
29/05/09 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
01/06/09 - Reunião do Departamento de Assuntos Profissionais 
 
27/08/09 - Reunião para discussão das Modificações Estatutárias 
 
28/08/09 - Reunião da Diretoria Executiva 
 
16/10/09 - Reunião do Conselho Fiscal 
 
16/10/09 - Reunião da Comissão Organizadora do PICQ 
 
 
33))    PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSBBPP  EEMM  RREEUUNNIIÕÕEESS  EE  EEVVEENNTTOOSS  CCOOMM  OOUUTTRRAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  
 
08/11/07 - Fórum de Especialidades Médicas: 7 Anos da Comissão Mista de Especialidades. 
Brasília.   
 
22/11/07 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
29/11/07 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo 
 
12 a 14/12/07 - Reunião Plenária da CNRM. Brasília.  
 
03/03/08 - Reunião conjunta com a SOMERJ. Rio de Janeiro 
 
06/03/08 - Reunião com Dr. Amilcar Giron - Presidente da Câmara Técnica Permanente da 
CBHPM – AMB. São Paulo 
 
14/03/08 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo. Porto Alegre 
 
25/03/08 - Reunião conjunta com a SOMERJ, Central Médica de Convênios, Sociedades de 
Especialidades e Representantes da Bradesco Saúde. Rio de Janeiro 
 
27/03/08 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
04/04/08 - AMB, CFM e USP Seminário: “O Futuro das Escolas Médicas” 
 
29/05/08 - Congresso Nacional. Regulamentação da Emenda Constitucional 29. Brasília 
 
30/05/08 - Reunião do Departamento de Assuntos Profissionais e representantes do Instituto 
Hermes Pardini. São Paulo 
 
04, 05 e 06/06/08 - I Fórum Nacional de Cooperativismo Médico. Brasília 
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20/06/08 - Reunião da Câmara Técnica da CNA. São Paulo 
 
27/06/08 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo. Salvador 
 
02/07/08 - Mesa redonda no 42º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina 
Laboratorial. "Tiss e Relacionamento com Operadoras". São Paulo 
 
03/07/08 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
23/07/08 - Reunião do Departamento de Assuntos Profissionais e representantes do DASA 
 
23/07/08 - Reunião do Departamento de Assuntos Profissionais e representantes do Laboratório 
Memphis 
 
14/08/08 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
22 e 23/08/08 - Reunião Ordinária em comemoração ao Dia do Patologista. Santa Catarina 
 
25/09/08 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
23/10/08 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo 
 
07/11/08 - AMB IV Fórum sobre responsabilidade civil, ética e penal do médico 
 
10 e 11/11/08 - Reunião do Comitê Assessor do Programa Nacional para a Prevenção e o 
Controle das Hepatites Virais. Brasília 
 
12/11/08 - Solenidade de posse do novo diretor da ANVISA. Brasília 
 
19/11/08 - Fórum Nacional das Codames. Brasília 
 
28 e 29/11/08 - Projeto Diretrizes AMB-CFM. São Paulo 

 
11/12/08 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
12/12/08 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo 
 
18/12/08 - Inauguração do Complexo da ANVISA e lançamento do Livro "Vendendo Saúde". 
Brasília 
 
30/01/09 - Reunião com representantes da UNIDAS 
 
26/02/09 - AMB Oficina de Diretrizes 
 
12/03/09 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo 
 
13/03/09 - Reunião Conjunta AMB/CFM 
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19/03/09 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
25 a 27/03/09 - III Conferência Nacional de Ética Médica. Brasília 
 
15/04/09 - ANVISA - Solenidade de Assinatura da Agenda Regulatória. Brasília 
 
17/04/09 – AMB Seminário Internacional "A Implementação de Diretrizes Clínicas na Atenção à 
Saúde". Rio de Janeiro 
 
23/04/09 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
21/05/09 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
28/05/09 - II Fórum Nacional de Especialidades Médicas 
 
19/06/09 - AMB Reunião do Conselho Deliberativo 
 
25/06/09 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
29/06/09 - Reunião com representantes do CREMEPE. Recife 
 
06/07/09 - Reunião com representantes do CREMEPE e do SIMEPE. Recife 
 
23/07/09 - Workshop sobre o manejo clínico na Influenza A H1N1. Brasília 
 
30/07/09 - AMB Reunião do Conselho Científico 
 
31/07/09 a 01/08/09 - AMB Curso de Formação de Líderes 
 
11/08/09 - AMB Reunião Extraordinária do Conselho Científico - Residência Médica 
 
15/08/09 - Sessão de Abertura do 43º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial. Belo Horizonte 
 
25 a 29/08/09 - V Conferência Nacional de Ética Médica 
 
11/09/09 - AMB Oficina de Diretrizes 
 
11/09/09 - Reunião da CBHPM 
 
14/09/09 - Reunião do CREMEPE. Recife 
 
24/09/09 - AMB Reunião das Revistas Científicas das Especialidades 
 
30/09/09 - Defesa Profissional: Reunião com Deputado Federal Eleuses de Paiva. Brasília  
 
01/10/09 – Defesa Profissional: Reunião com Diretor do DATASUS 
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02/10/09 - AMB I Fórum de Defesa Profissional. 
 
 
44))  IINNTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSBBPP  CCOOMM  OOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  
 
o Assessoria de Imprensa - Contratação da empresa RS PRESS Editora, por 2 anos, para 

promover a divulgação jornalística externa da SBP, suas ações e atividades, através da 
elaboração de "press releases" aos veículos de comunicação impressa e eletrônica. 

o Descontos em eventos científicos e congressos 
o Site com informações gerais, comunicações e calendário de eventos 
o Jornal O Patologista 
o Exclusivo serviço de assinatura on-line dos cinco mais importantes periódicos da 

especialidade, disponibilizados gratuitamente para os associados: 
 The American Journal of Surgical Pathology 
 Advances in Anatomic Pathology  
 Pathology Case Reviews 
 Histopathology 
 International Journal of Gynecological Pathology 

o Assessoria jurídica para orientação em situações com demanda jurídica 
o Ouvidoria para orientação de problemas na área profissional (linha telefônica específica) 
o Mobilização permanente para valorização de procedimentos médicos e implantação da 

CBHPM 
o Participação do processo de construção do rol de procedimentos de Patologia, junto à ANS 
o Apoio às Associações Estaduais em litígio ético com operadoras de saúde 
o Publicações diversas (consultar site), entre as quais a Revista de Patologia e Medicina 

Laboratorial, que facilita ao associado a publicação de trabalhos científicos, tão importantes ao 
enriquecimento curricular 

o Representação junto ao Conselho Federal de Medicina para normatização da especialidade, 
inicialmente com a Resolução CFM 1823/2007 

o Participação efetiva no projeto de Lei da Regulamentação da Medicina (Ato Médico) para 
manter a Anatomia Patológica e Citopatologia como ato médico exclusivo 

o Defesa jurídica da especialidade em associação com o CFM contra o exercício irregular da 
Anatomia Patológica por não-médicos 

o O Programa de Incentivo ao Controle de Qualidade - PICQ, que pode inclusive atender 
algumas exigências da Vigilância Sanitária 

o  Intermediação para a concessão de bolsas de estudos junto a diversos organismos 
internacionais 

 
 
55))  AASSSSEESSSSOORRIIAA  DDEE  IIMMPPRREENNSSAA    
 
Durante todo o período de trabalhos da assessoria de imprensa a Sociedade Brasileira de 

Patologia - SBP, até primeira quinzena de setembro, obteve 50 publicações em todas as mídias, 

grande parte delas com circulação em âmbito  nacional  com  um  aproveitamento  da  ordem de 

R$ 82.604,28. A média de publicações por mês no período é de 4,16 com a produção de 12 
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comunicados à imprensa (press releases, avisos e sugestões de pauta), além dos contatos 

periódicos para relacionamento com os jornalistas pessoalmente e por telefone nas redações 

(follow up).  

Na segunda quinzena do mês de setembro foi elaborada uma newsletter com notícias de saúde de 

interesse da classe para a base associada. 

 

Inserções na Mídia 

 
Total de matérias publicadas: 50 

Investimento: R$ 82.604,28* 
*Valor equivalente às veiculações em TV, Rádio, Revista e web sites.  

 
Investimento ($) 

Por mídia 
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Releases x Inserções 

 
Demonstrativo de resultados em ação de divulgação de artigo 
Abaixo, como exemplo de uma ação estratégica reunimos os números dos resultados do trabalho 

de assessoria de imprensa para a divulgação de artigo sobre a especialidade em agosto de 2009. 

No  período (30 dias),  foram obtidas  15 veiculações  com  um  aproveitamento  da  ordem    de 

R$ 18.102,00. Na primeira quinzena de setembro, com a divulgação de 01 release, obtivemos 25 

retornos de inserção, o que equivale a um montante estimado de R$ 13.560,65.  

 
66))  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  //  AARRTTIIGGOOSS  DDEE  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  PPAARRAA  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPAATTOOLLOOGGIIAA  
 
05/08/08  Dr. Luiz Celso Mattosinho França, Dr. Paulo Sérgio Zoppi, Dr. Zilton de Araújo Andrade 

e Dr. Nathanael de Freitas Pinheiro Jr. Vídeo institucional na SBP 
11/02/09 Dr. Emilio Marcelo Pereira e Dr. Luís Vitor de Lima Salomão - ALLTV  
11/03/09 Dr. Alfredo José Afonso Barbosa - RIT TV - Programa: Consulta ao Doutor 
22/04/09 Dr. Marcello Fabiano de Franco - Rádio CBN - Heródoto Barbeiro  
28/04/09 Dr. Luiz Antonio Rodrigues de Freitas – TV Gazeta - Programa: Mulheres 
23/07/09 Dr. Carlos Alberto Fernandes Ramos, Dr. Carlos Renato de Melo, Advogadas: Ivani 

Baptista Santos e Regina Beatriz Silva - Vídeo institucional na SBP 
24/08/09 Dr. Rimarcs Gomes Ferreira - Rádio ABC - assunto: malefícios do cigarro – 

conseqüências no organismo  
13/08/09 Dr. Paulo Sérgio Zoppi - Artigo Diário popular - RS  
 
 
77))  PPUUBBLLIICCAAÇÇÕÕEESS  
 
Patologia, uma especialidade médica que vale a pena - reedição 
Médico Patologista. Você já ouviu falar? - folder 
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88))  RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSBBPP  EEMM  EEVVEENNTTOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS  
 
01 a 07/03/08 - USCAP 97th Annual Meeting 
 
12 a 17/10/08 - XXVIIth Congress of the International Academy of Pathology 
 
07 a 13/03/09 - United States and Canadian Academy of Pathology - 98th Annual Meeting 
 
13 a 15/03/08 - Pathology Update 2009 - in conjunction with XXV WASPaLM 
 
05 a 10/09/09 - 22nd European Congress of Pathology 
 
02 a 06/11/09 - Congresso da Sociedade Latino Americana de Patologia 
 
 
99))  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTIINNUUAADDAA    
 
o Reunião do Clube do Rim 

Data e Local: 14 de dezembro de 2007. São Paulo 
 

o Curso Internacional Mayo Clinic  
Data e Local: 25 de março de 2008. Rio de Janeiro – 53 participantes 
 

o Concurso para obtenção do Título de Especialista em Patologia 
Data e Local: 28 e 29 de março de 2008. São Paulo 
 

o X Seminário em Patologia da Clínica Mayo 
Data e Local: 01 a 03 de maio de 2008. Fortaleza 
 

o Curso de Capacitação e Atualização Clínico-Patológica na Neuro-Aids  
Data e Local: 06 e 07 de julho de 2008. Ribeirão Preto – 17 participantes 
 

o Curso de Capacitação e Atualização Clínico-Patológica em HPV  
Data e Local: 06 e 07 de julho de 2008. Fortaleza – 22 participantes 
 

o Tumores do Sistema Nervoso Central 
Data e Local: 10 de julho de 2008. Rio de Janeiro 
 

o Linfomas no Rio, Uma Jornada com Elaine Jaffe  
Data e Local: 11 e 12 de julho de 2008. Rio de Janeiro – 106 participantes 
 

o II Fórum de Residência Médica em Patologia  
Data e Local: 08 e 09 de agosto de 2008. São Paulo – 33 participantes 
 

o Concurso para Obtenção do Título de Especialista em Patologia – Especial 
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Data e Local: 15 de agosto de 2008. São Paulo 
 

o Curso Nacional de Patologia do Transplante Renal  
Data e Local: 15 e 16 de agosto de 2008. Brasília – 28 participantes 
 

o Reunião A - 225 - APESP (Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo) 
Data e Local: 22 e 23 de agosto de 2008. Botucatu 
 

o Um Dia com Dr. Ricardo Drut 
Data e Local: 13 de setembro de 2008. Recife 
 

o 1º Encontro do Núcleo de Especialidades da Sociedade Brasileira de Patologia Data e 
Local: 20 de setembro de 2008. São Paulo – 37 participantes 
 

o Curso Nacional de Patologia do Transplante Renal  
Data e Local: 26 e 27 de setembro de 2008. São Luís – 14 participantes 
 

o Curso de Atualização em Patologia Cirúrgica 
Data e Local: 26 de setembro a 28 de agosto de 2008. Campinas 
 

o Reedição do Revistão - 2008 – Nordeste  
Data e Local: 10 e 11 de outubro de 2008. Salvador – 27 participantes 
 

o Curso Nacional de Patologia do Transplante Renal  
Data e Local: 24 a 25 de outubro de 2008. Fortaleza – 16 participantes 
 

o Curso de Capacitação e Atualização Clínico-Patológica em HPV  
Data e Local: 24 a 25 de outubro de 2008. Ribeirão Preto – 30 participantes 
 

o Curso de Capacitação e Atualização Clínico-Patológica na Neuro-Aids  
Data e Local: 24 a 25 de outubro de 2008. Recife – 11 participantes 
 

o II Encontro Nacional de Pós-Graduação em Patologia  
Data e Local: 21 de novembro de 2008. São Paulo – 24 participantes 
 

o 227ª Reunião APESP - Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo 
Data e Local: 21 e 22 de novembro de 2008. Ribeirão Preto 
 

o Dermatopatologia Básica  
Data e Local: 28 de novembro de 2008. Rio de Janeiro – 43 participantes 
 

o 2º Encontro do Núcleo de Especialidades da Sociedade Brasileira de Patologia  
o Data e Local: 29 de novembro de 2008. São Paulo – 46 participantes 

 
o Jornada de Neuropatologia  

Data e Local: 13 de dezembro de 2008. Rio de Janeiro – 35 participantes 
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o Jornada de Patologia da APESP - Revistão 2009 
Data e Local: 20 a 22 de março de 2009. Águas de São Pedro 
 

o 3º Encontro do Núcleo de Especialidades da Sociedade Brasileira de Patologia 
Data e Local: 04 de abri de 2009. São Paulo – 28 participantes 
 

o Dermatopatologia para a Rotina do Patologista e Problemas Diagnósticos nas 
Neoplasias da Tireóide 
Data e Local: 18 a 19 de abril de 2009. Recife 
 

o MD Anderson - Update Surgical Pathology 
Data e Local: 24 e 25 de abril de 2009. São Paulo – 168 participantes 

 
o 1º Curso de Histopatologia do Transplante Renal Novartis 

Data e Local: 04 a 08 de maio de 2009. São Paulo 
 

o APESP - Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo 
Data e Local: 09 de maio de 2009. Botucatu 
 

o 4º Encontro do Núcleo de Especialidades da Sociedade Brasileira de Patologia 
Data e Local: 30 de maio de 2009. São Paulo – 54 participantes 
 

o Curso de Atualização em Tumores de Partes Moles 
Data e Local: 11 e 12 de junho de 2009. Recife 
 

o Update in Gynecopathology - Tour Through the Female Gynecologic Tract 
Data e Local: 18 de junho de 2009. Recife – 37 participantes  
 

o Update in Gynecopathology - Tour Through the Female Gynecologic Tract 
Data e Local: 20 de junho de 2009. São Paulo – 128 participantes 
 

o APESP - Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo 
Data e Local: 27 de junho de 2009. São Paulo 
 

o Curso de Atualização em Uropatologia - Prof. Dr. Athanase Billis 
Data e Local: 01 e 02 de agosto de 2009. Campinas 
 

o Patologia das Hepatites Crônicas Virais e Condições Associadas - Curso on-line 
Data e Local: 05 de agosto a 18 de outubro de 2009.  
 

o APESP - Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo 
Data e Local: 22 de agosto de 2009. Ribeirão Preto 
 

o 5º Encontro do Núcleo de Especialidades da Sociedade Brasileira de Patologia 
Data e Local: 29 de agosto de 2009. São Paulo 
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o II FÓRUM DE ENSINO DE GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA 
o Data e Local: 11 de setembro de 2009. Rio de Janeiro - 28 participantes 

 
o XXVII Congresso Brasileiro de Patologia 

Data e Local: 28 a 31 de outubro de 2009. Armação de Búzios 
 

o APESP - Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo 
Data e Local: 28 de novembro de 2009. São Paulo 
 
 

1100))    JJOORRNNAALL  BBRRAASSIILLEEIIRROO  DDEE  PPAATTOOLLOOGGIIAA  EE  MMEEDDIICCIINNAA  LLAABBOORRAATTOORRIIAALL    
 
O período 2008-2009 foi marcado por mudanças em todos os setores responsáveis pelo JBP/ML, 
desde aquelas ocorridas no corpo editorial até grandes melhorias nos mecanismos de julgamento 
dos artigos e editoração dos mesmos. Com a mudança da Diretoria da SBP, em Dezembro de 
2007, o cargo de Editor da área de Patologia (Anatomia Patológica) do JBP/ML passou para 
Alfredo J. A. Barbosa (MG) que envidou esforços permanentes para manter o nível crescente de 
qualidade por que vinha passando a revista nas mãos dos Editores anteriores, os Professores 
Otávio e Venâncio Avancini Ferreira Alves e, posteriormente, Adagmar Andriolo (Medicina 
Laboratorial, SP) como Editor Chefe e Washington LC dos Santos (BA) como Editor da área de 
Patologia. O novo Editor da área de Patologia, com o apoio dos demais editores e das diretorias 
das sociedades promotoras (SBPC/ML, SBC, SBP) confirmou a opção, dos editores anteriores, 
por um jornal voltado para divulgação da produção científica das áreas de interesse das 
sociedades sem sacrifício da qualidade científica dos artigos submetidos à publicação e, tendo 
sempre em mente, a busca da indexação do JBP/ML em registros internacionais de periódicos, 
como o ISI.  Entretanto, os objetivos mais urgentes tornaram-se focalizados com mais atenção e, 
desses, principalmente dois, para serem implementados até o final da gestão, da atual diretoria, 
portanto em tempo relativamente curto de 1 a 2 anos: Campanha para o aumento de contribuições 
ao jornal entre os patologistas e investigadores de áreas correlatas à Patologia e tornar realidade 
a editoração eletrônica do JBP/ML. Acreditamos que estes dois objetivos, no presente momento, 
se ainda não estão totalmente realizados, continuam sendo implementados progressivamente pela 
pronta resposta recebida pelos patologistas, incluindo aqueles ligados à Patologia Bucal, como 
também dos Editores das Sociedades coligadas e do pessoal da área administrativa ligada à 
revista. A partir do início do ano de 2009, a editoração eletrônica começou a se fazer realidade 
através do recebimento progressivo de trabalhos de investigação científica paralelamente àqueles 
que continuam chegando via Correios, mas estes cada vez em menor número. 
Artigos recebidos para análise: 
 
Via eletrônica (Período Fevereiro – Setembro/2009):  
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Artigos recentes aguardando ações, 9 / Em julgamento pelos Referees, 11 (em dia) e 9 
(atrasados); Com revisão concluída, 3; Devolvidos aos AA. para apreciação e resposta, 4; 
Aprovados para publicação, 8; Recusados para publicação no JBPML, 11. Total de artigos 
recebidos eletronicamente, no período, 55. 
 
Via Correios (período Janeiro/2008 – Setembro/2009): 
 
Artigos em análise, 10; Aceitos 36; Recusados para publicação no JBP/ML, 28; Total, 74 
 
Finalizando, para que estes números fossem alcançados houve constante apoio e preocupação 
dos editores e cooperação continuada dos funcionários administrativos da SBP e da SBPC/ML. 
Podemos encerrar este breve relatório dizendo também que a trajetória da revista encontra-se 
atualmente em situação que inspira otimismo, dentro do cenário das publicações científicas 
brasileiras. 
 

1111))  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  ((EEDDIITTOORRIIAA  DDEE  ““OO  PPAATTOOLLOOGGIISSTTAA””))  
 
O Jornal “O Patologista” manteve a sua periodicidade trimestral (sete edições publicadas), 
circulando com edições de doze (nº. 91, 92, 94, 95 e 96) ou dezesseis páginas (nº. 93 e 97). Sua 
editoração gráfica foi remodelada, buscando um design mais moderno, de fácil leitura e com 
identidade visual ao longo de todas as edições. As edições 96 e 97 foram totalmente coloridas.  
O XXVII Congresso Brasileiro de Patologia (Búzios, 2009) foi amplamente divulgado em todas as 
edições, sendo a edição 96, quase que totalmente dedicada ao evento, incluindo um encarte de 8 
páginas com a programação completa.  
O Jornal procurou retratar todas as ações da SBP, dos seus Departamentos e Vice-presidências, 
reservando espaço para as Associações Estaduais (Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
São Paulo). 
As colunas dos Departamentos de Ensino e Científico informaram ao associado as atividades em 
desenvolvimento pela SBP, com cobertura de todas atividades acadêmicas desenvolvidas pela 
SBP. 
O jornal foi ainda um instrumento de valorização profissional, com cobertura de todas atividades 
desenvolvidas em prol da defesa profissional, com ênfase nas questões legais e políticas 
referentes a nossa especialidade. 
Também foram divulgados prêmios e honrarias recebidas por colegas brasileiros, entre eles a 
notícia que o Professor Marcello Franco é o novo Vice-Presidente para a América do Sul da 
International Academy of Pathology e as entrevistas do Dr. Luiz Celso Mattosinho França para a 
revista Época e o programa de TV Fantástico. 
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Receberam homenagens póstumas pelo legado que deixaram à Patologia brasileira e mundial, os 
Drs. José Lopes de Faria, Donald Gleason, Bernard A. Ackerman, Antonio Luisi e Jerônymo 
Stecca. 
A coluna “Consultoria com o Expert” teve contribuição de vários colegas: o Clube do Rim 
participou com um guia prático para a biópsia renal; o Dr. Jorge Reis Filho nos falou sobre sua 
experiência com a patologia molecular; o Dr. Nereu Guerra contribuiu com os Aspectos Médico-
legais do exame cadavérico; A Dra. Angela Cristina Gouvêa Carvalho nos deu uma visão prática 
sobre Doença Inflamatória Intestinal (DII) e o Dr.Oscar Lin falou sobre Algoritmo Diagnóstico em 
Punção Aspirativa por Agulha Fina de Linfadenopatias. 
A comemoração ao Dia do Patologista, dia 05 de agosto, foi o foco principal da edição 93. Nesta 
data, a SBP realizou entrevistas com alguns grandes nomes da patologia, os Doutores Zilton de 
Araújo Andrade, Thales de Brito e Luiz Celso Mattosinho França, que foram transmitidas em nosso 
site e transcritas em nosso jornal, por sua importância histórica. 
Foram criadas as seções “Palavra do Associado”, destinada as mensagens enviadas para nosso 
boletim; “Informática”, com divulgação de cursos on-line, como o de Hepatites, dicas de sites na 
Internet e informações sobre telepatologia, entre outros assuntos; “Associação Médica Brasileira – 
AMB” e “História da Patologia”, que retratou as biografias de Rudolf Virchow, Tomas Hodgkin, 
Dorothy Reed e Pierre Masson. 
As relações da SBP com outras Sociedades Nacionais e Internacionais foram mantidas e 
estimuladas com notícias regulares e destaque ao Congresso da IAP de 2010, em São Paulo, em 
todas as edições. Foi também constantemente atualizada a seção “Agenda”, com divulgação de 
todos os congressos, cursos, jornadas e demais eventos na nossa especialidade. 
 
 
1122))  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  IINNCCEENNTTIIVVOO  AAOO  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  QQUUAALLIIDDAADDEE  ((PPIICCQQ--SSBBPP))  
 
O Programa de Incentivo ao Controle de Qualidade em multimídia da SBP (PICQ-SBP), está no 
seu 10º ano ininterrupto, estabelecendo-se como importante instrumento de incentivo à educação 
continuada e ao controle da qualidade da patologia brasileira. A partir de 2002, a SBP preocupada 
em fornecer um instrumento que auxiliasse a formação e treinamento dos novos patologistas, 
instituiu a assinatura do PICQ Residência Médica. Com esta participação, no futuro a SBP poderá 
avaliar o desempenho das diferentes residências médicas oferecidas no Brasil, detectando 
possíveis deficiências e contribuir na solução destes problemas, conforme resolução / sugestão do 
I Fórum de Ensino. 
Contamos hoje com 424 inscritos, 190 inscrições de pessoas jurídicas, 210 de pessoas físicas e 
24 de residências médicas. Os índices de proficiência são superiores a 70%. 
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A Comissão do PICQ atualmente é composta pelos seguintes membros: Dra. Albina Messias A. 
Milani Altemani (SP), Dr. Carlos Alberto Ribeiro (MG), Dr. Emilio Marcelo Pereira (SP),  
Dr. Gustavo Rubino de Azevedo Focchi (SP), Dr. Jose Carlos Corrêa (MG), Dra. Mariângela 
Esther Alencar Marques (SP), Dra. Sueli Aparecida Maeda Pereira (SP). Contamos eventualmente 
com a participação de importantes colegas especialistas em áreas específicas. A Comissão reúne 
na sede da SBP trimestralmente para discutir, revisar e finalizar cada edição. 
 
 
1133))CCOOMMIISSSSÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCRREEDDIIAAÇÇÃÃOO  ((CCNNAA))  
 
A SBP, como filiada da AMB, participa da Câmera Técnica da Comissão Nacional de Acreditação 
(CNA), criada pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, para 
estabelecer os critérios de reavaliação dos títulos de especialista. Com a centralização das 
atividades de atualização profissionais por estas entidades, as atividades científicas da SBP e de 
outras sociedades afins, passaram a ser pontuadas por estas instituições, sendo o antigo 
PROCEC, que serviu de modelo para o programa de recertificação instituído pela CNA-CAP-AMB-
CFM, substituído pelos critérios de pontuação da CNA. 
Os eventos cadastrados através desta comissão são encaminhados ao representes da SBP para 
uma pontuação preliminar e posteriormente reavaliados pela CNA, que emite a pontuação 
definitiva.  
Para entender a certificação, saber como o especialista pode participar e o sistema de créditos, 
acessar o site www.cna-cap.org.br. 
 
 
1144))DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EENNSSIINNOO  
 
1. Elaboração e envio para a CNRM, atendendo a solicitação do ofício circular Nº 98/2008-

MEC/SESU/DHR/CGRS, Instrumento de Avaliação Relacionados aos aspectos específicos 
da avaliação dos Programas de Residência Médica em Patologia. 

2. Realização do 1º Levantamento de dados das Residências Médicas em Patologia a partir das 
respostas de 32 dos 51 Programas de Residência Médica contatados 

3. Emissão de Pareceres referentes a assuntos das Residências Médicas em Patologia. 
4. Realização do II FÓRUM DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PATOLOGIA São Paulo, 08 e 09 de 

agosto de 2008, Anfiteatro do Hospital de Rim e Hipertensão UNIFESP/EPM. 
5. Elaboração e envio para a CNRM do Programa Mínimo da Residência Médica em Patologia. 
6. Elaboração e envio para a CNRM as Diretrizes Programáticas da Área de Atuação em 

Dermatopatologia. 
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7. Elaboração e envio para a CNRM, atendendo a solicitação do Ofício Circular n° 
72/2008/MEM/SESu/DIR/CGRS, de 01 de julho do corrente ano, as Diretrizes programáticas 
em Citopatologia, área de atuação em Patologia, ano opcional/R4, respeitando a Resolução 
CFM nº 1.785/06. 

8. Realização do II Encontro Nacional de Pós-Graduação em Patologia, São Paulo, 21 de 
novembro de 2008, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

9. Realização do II FÓRUM DE ENSINO DE GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA, Rio de Janeiro, 
11 de setembro de 2009. 

10. Elaboração e envio para 132 Faculdades/Escolas Médicas do questionário O Ensino de 
Patologia/Anatomia Patológica na Graduação.  

11. Emissão de Pareceres referentes a assuntos da Pós-Graduação em Patologia. 
12. Emissão de Pareceres referentes a assuntos da Graduação em Patologia. 
 
 
1155))DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS  
 
Uma atividade iniciada este ano e que teve um grande sucesso nas suas cinco edições foi o 
Núcleo de Especialidades. As reuniões foram realizadas aos sábados, durante todo o dia, no 
Departamento de Patologia da Escola Paulista de Medicina. As lâminas dos casos a serem 
discutidos ficam disponíveis na sala de microscopia desde o início da manhã. Na primeira hora 
sempre há uma apresentação teórica, por um convidado especial, e, a seguir, são feitas as quatro 
sessões de discussão dos casos priorizados em consulta feita previamente: mama, pele, gastro e 
imuno. As vagas têm sido sempre preenchidas e a discussão entusiasta, com participação de 
patologistas de vários serviços e locais. 
 
 
1166))  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 
O Departamento de informática, dando continuidade ao trabalho da gestão anterior, promoveu a 
interseção de todos os setores administrativos e executivos, ligando o banco de dados do sistema 
da secretaria ao sistema do site, permitindo assim, a utilização do site pelos sócios para realização 
on-line de cadastramento e/ou troca de senhas, alteração de dados pessoais, verificação de status 
do sócio, inscrição em eventos, comunicação ágil com a secretaria, envio de casos, divulgação de 
eventos, etc.  
Foram realizadas constantes alterações no site, no sentido de melhorar a navegação e 
disponibilizar mais recursos de interação e pesquisas. Foi dada ênfase na atualização constante 
de notícias relacionadas à patologia, no intuito de facilitarmos o acesso a informações importantes.  



      Sociedade Brasileira de Patologia _________________________________________________  gestão 2007-2009. Pág.  

 

21

Foi criada uma seção com o Caso do mês, onde mensalmente é apresentado um caso interativo, 
onde o participante pode opinar sobre o diagnóstico e ter acesso a imagens, discussão e 
bibliografia dos mesmos e, através do banco de dados, de casos de meses anteriores. 
Foi elaborada uma seção de Assuntos Profissionais com documentos e pareceres relacionados à 
atividade profissional. 
A seção do Núcleo de especialidades está sendo desenvolvida e permitirá aos sócios ter acesso 
aos casos de diferentes especialidades apresentados por diferentes profissionais nas reuniões 
durante o ano. 
Em breve teremos um setor do site dedicado ao público em geral, onde haverá informações a 
respeito da especialidade médica, do patologista e sobre algumas doenças de interesse.  
Sem dúvida, de grande importância foi a disponibilização aos sócios adimplentes de periódicos 
importantes na área da patologia através do site na seção Revistas on-line, por acesso restrito 
através de senha. 
Foi com grande satisfação que lançamos o primeiro curso on-line de patologia hepática. A 
Sociedade Brasileira de Patologia e o Programa Nacional de Hepatites Virais/MS se associaram 
para oferecer uma nova versão, agora on-line, do Curso de Atualização em Patologia Hepática 
para os profissionais médicos envolvidos nesta área de atuação. O material de estudo foi 
disponibilizado on-line, em área específica e, apresentado sob a forma de textos, fotos, 
preparados histológicos apresentados com recursos de telepatologia dinâmica e casos 
anatomoclínicos. Ao final do curso serão emitidos certificados aos inscritos que participarem de 
todos os módulos. 
Conhecendo as facilidades que hoje a informática oferece aos usuários, podemos afirmar que o 
trabalho e as atividades desenvolvidas nesta área têm contribuído com a atividade acadêmica e 
profissional dos associados. 
Pretendemos, com isso, abrir cada vez mais a possibilidade de comunicação facilitada e rápida 
dos associados com a SBP e oferecer mais recursos de aprendizado e educação continuada à 
distância.  
 
 
1177))  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  
 
O Departamento Científico teve o grande desafio de promover eventos de qualidade acessíveis a 
diversas regiões do País, como forma de incentivo à atualização científica e metodológica dos 
médicos patologistas. O período de 2007-2009 foi de intenso trabalho, com mais de 40 atividades 
promovidas/apoiadas pela SBP (veja a lista das atividades na seção de “Programa de Educação 
Continuada” deste documento). Um aspecto importante na elaboração da nossa programação 
científica foi a preocupação em obter credenciamento da maior parcela possível dos eventos junto 
à CNA – Comissão Nacional de Acreditação – entidade da AMB e CFM encarregada de reger o 
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processo de obtenção do CAP – Certificado de Atualização Profissional. A obtenção do CAP é 
obrigatória para os médicos que obtiveram seus certificados de especialista ou de área de atuação 
a partir de 2006, devendo ser renovado a cada 5 anos através de obtenção de pontuação 
adequada, sendo facultativo para os certificados anteriores a esta data.  Desde o início do 
processo em 2006, a especialidade de Patologia possui mais de 1000 pontos em eventos para os 
patologistas interessados na renovação/atualização de seus títulos. 
Demos continuidade aos projetos já iniciados em gestões anteriores, com a reedição dos cursos 
de HPV e NeuroAIDS, além de firmarmos novas parcerias com o Ministério da Saúde para a 
formulação de novos cursos, como o Curso Nacional de Patologia dos Transplantes Renais, que 
foi também levado a diferentes regiões do País.  
Merece destaque entre nossas atividades o Curso de Patologia das Hepatites Crônicas Virais e 
Condições Associadas, organizado pela SBP e apoiado pelo Programa Nacional da Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde. O Curso foi elaborado totalmente no formato on-line, que permitiu 
grande alcance mesmo em regiões remotas do país e obtendo o impressionante número de mais 
de 503 participantes. 
Outra inovação que surgiu por demanda dos próprios associados foi a assinatura de periódicos 
eletrônicos. Temos no momento 5 periódicos disponíveis na homepage da SBP para consulta 
pelos associados.  
Gostaríamos de destacar também a atividade científica programada para o XXVII Congresso 
Brasileiro de Patologia (Búzios, Rio de Janeiro, 28 a 31 de Outubro de 2009). O Congresso possui 
um formato inovador, onde é dada grande ênfase à correlação clínico-patológica e à aplicabilidade 
das inovações científicas da nossa área, sem deixar de abordar as tecnologias de ponta e os 
novos métodos em Patologia. Temos até o momento 633 participantes inscritos e 698 trabalhos 
científicos foram submetidos (635 aceitos), sendo 71 trabalhos selecionados para apresentação 
oral. 
Em esforço conjunto com vários outros Departamentos e com a Vice-Presidência para Assuntos 
Profissionais, o Departamento Científico teve participação ativa no Projeto Diretrizes da AMB, 
responsável pela elaboração das Diretrizes médicas das diversas especialidades. A participação 
da SBP neste Projeto foi fundamental para assegurarmos que as diretrizes envolvendo 
procedimentos e exames de Patologia sejam escritas por nós, patologistas. 

 

1188))  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  DDEEFFEESSAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  ((vviiccee--pprreessiiddêênncciiaa  ppaarraa  aassssuunnttooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss,,  
ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  ddeeffeessaa  pprrooffiissssiioonnaall  ee  ccoommiissssããoo  ddee  ddeeffeessaa  pprrooffiissssiioonnaall))  
 
1) Defesa dos honorários médicos na especialidade 
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• Revisão da CBHPM - aprovada em Câmara Técnica da AMB, ampliando o rol de 
procedimentos diagnósticos aceitos pelos planos de saúde 

• Negociações com a Agência Nacional de Saúde (ANS) para ampliação do rol de 
procedimentos e eventos no capítulo de Patologia 

• Convocação dos patologistas brasileiros para participação da classe na Consulta Pública da 
ANS, para ampliação do rol de procedimentos e eventos  

• A terceira edição (2009) da Cartilha de Instruções da CBHPM será publicada e 
disponibilizada para todos os patologistas brasileiros (aguardando publicação final do novo 
rol da ANS e da TUSS – Terminologia Unificada para Serviços de Saúde) 

• Manual de Instruções de Solicitação de Exames Anatomopatológicos e Citopatológicos, 
para orientação da classe médica, a ser publicada no XXVII Congresso Brasileiro de 
Patologia (Búzios). 

• Reuniões com diretorias de vários convênios (UNIMEDs, UNIDAS, BRADESCO, 
SULAMÉRICA), com objetivo de implantação da CBHPM 

 
2) Apoio à seccional do Rio Grande do Norte para acordo com grupo UNIDAS, finalizando dissídio 
ético, após cinco anos de descredenciamento de todos os patologistas do estado: 

• Reuniões (UNIDAS, CREMERN, AMRN, Ministério Público, CRF) para impedir a 
terceirização de exames para outros estados, via laboratórios clínicos. 

• Depoimentos à imprensa 
• Elaboração de documentos de defesa e exposições de motivo 
• Divulgação de moção de apoio 
• Denúncia da situação ao Conselho Federal de Medicina e no IX Encontro Nacional de 

Entidades Médicas (ENEM) 
• Reuniões com diretores nacionais do grupo UNIDAS 
• Assinatura de termo de acordo, em 13 de fevereiro de 2008 
 

3) Assistência à SBP-PE, (processo judicial) - Além do preparo de peças de defesa, 
participação em reuniões com advogados e audiência em fórum. 
4) Assistência a associados de vários estados, em virtude de processos jurídicos ou éticos. 
 
5) Ouvidoria por telefone/e-mails - orientações sobre TISS, convênios, CBHPM, laboratórios, 
terceirizações, processos éticos ou judiciais, gestão laboratorial, etc. 
 
6) Mobilizações de classe - Utilização de internet em função de consultas públicas da ANS, 
ANVISA, ato médico, TISS, CBHPM, Revisão do Código de Ética Médica, etc. 
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7) Elaboração de vários pareceres e esclarecimentos em resposta à consulta de associados e da 
população em geral, sobre o exercício profissional da especialidade, com divulgação no site da 
SBP e também em fórum virtual (PATOCITO). 
 
8) Orientações a associados para regularização de laboratórios com a Vigilância Sanitária, 
inclusive para elaboração de PGRSS (disponibilização de modelos) 
 
9) Atuação no Conselho Federal de Medicina (CFM): 

• Reuniões em defesa do ato médico e para elaboração de ações judiciais em defesa da 
Patologia como especialidade privativa da Medicina 

• Reuniões em defesa do Projeto de Regulamentação da Medicina, incluindo audiência na 
Câmara dos Deputados. 

 
10) Defesa do Ato Médico, em Patologia 

• Participação de audiências no Conselho Federal de Medicina e Câmara dos Deputados 
• Convocações de classe em defesa do ato médico, em Patologia (PATOCITO, reuniões 
• associativas, eventos diversos). 
• Defesa e argumentação para manutenção do exame anatomopatológico como de 

exclusividade 
• médica no PL 7703/2006, em tramitação na Câmara dos Deputados. 
• Encontro com o Deputado Edinho Bez (relator do PL 7703/2006) para entrega de exposição 

de motivos para manter a Patologia como ato médico exclusivo, resultando no inciso VIII do 
artigo 4º do PL 7703/2006, que dispõe “São atividades privativas do médico – emissão dos 
diagnósticos anatomopatológicos e citopatológicos”. 

• Denúncias aos CRMs de médicos por infração à Resolução CFM 1718/2004, que proíbe o 
ensino de atos médicos privativos a não-médicos 

 
13)  Contribuições para a revisão do Código de Ética Médica 

• Participação como delegado da SBP nas III e IV CONEM (Conferência Nacional para 
Revisão do Código de Ética Médica 

• Pronunciamentos em plenário e participação em comissões da III e IV CONEM 
• Participação de reuniões da Comissão Estadual para Revisão do Código de Ética Médica, 

no CRM-PB 
• Convocação dos patologistas brasileiros por internet (PATOCITO) para apresentação e 

discussão de propostas para revisão do Código de Ética Médica 
• Apresentação de várias propostas para revisão do Código de Ética Médica com objetivo de 

enfatizar a importância do patologista no cenário médico e no combate à mercantilização de 
procedimentos diagnósticos. 
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14)  Campanhas para divulgação e aplicação da Resolução CFM 1823/2007 

• Divulgação em internet (PATOCITO, sites da SBP e ABRALAPAC) 
• Cartas a todos os Conselhos Regionais de Medicina e Associações Médicas Estaduais 
• Artigos publicados na imprensa, em sites e boletins de entidades médicas (conselhos, 

associações, sindicatos), no Jornal o Patologista, em informes da ABRALAPAC 
• Convocação de diretores de laboratórios terceirizadores para instruções sobre as 

determinações da Resolução 
15)  Participação no Conselho Deliberativo da Associação Médica Brasileira (AMB) 

• Denúncia sobre mercantilização de exames anatomopatológicos por megalaboratórios 
brasileiros 

• Solicitação para AMB colaborar com campanhas sobre a Resolução CFM 1823/2007 
• Depoimentos sobre problemas da exclusão da Anatomia Patológica da grade curricular do 

Curso de Medicina] 
• Apoio às políticas da AMB em defesa do SUS  
• Apoio ao CFM e AMB contra o reconhecimento governamental dos diplomas de médico 

expedidos pela Escola Latinoamericana de Medicina de Cuba 
 

16)  Publicações no prelo 
• Manual de Instruções de Solicitação de Exames Anatomopatológicos e Citopatológicos, 

para orientação da classe médica, a ser publicada no XXVII Congresso Brasileiro de 
Patologia (Búzios) 

• A terceira edição (2009) da Cartilha de Instruções da CBHPM será publicada e 
disponibilizada para todos os patologistas brasileiros (aguardando publicação final do novo 
rol da ANS e da TUSS – Terminologia Unificada para Serviços de Saúde) 

• Guia do Patologista (manual de orientação ética e jurídica) 
• Pareceres da SBP (atualmente disponíveis on-line) 
 

15) Palestras de Defesa Profissional 
• O Que Todo Patologista Deve Saber, no IX Encontro de Laboratórios da ABRALAPAC 
• Erro Diagnóstico em Patologia, na 27a. Reunião da APESP 
• Defesa do Ato Médico, na Reunião na Associação dos Patologistas do Estado de Santa 

Catarina (APESC) 
• As dificuldades do exercício da Patologia no Brasil – Há Soluções?, no Encontro com 

Presidentes das Associações Estaduais, no XXVII Congresso Brasileiro de Patologia 
• Novas Reflexões sobre o Erro Médico em Patologia (Mesa Redonda), no XXVII Congresso 

Brasileiro de Patologia 
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16) Projeto Diretrizes da AMB 
• Organização e coordenação de comissão para elaboração de diretrizes em Patologia, em 

colaboração com a Associação Médica Brasileira 
• Participação em oficinas promovidas pela Associação Médica Brasileira para elaboração de 

diretrizes 
• Participação em reuniões e eventos promovidos pela Associação Médica Brasileira e 

Agência Nacional de Saúde (ANS) para divulgação do projeto brasileiro de diretrizes 
médicas, em razão de convênio da AMB, CFM e ANS 

 
 
1199))  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  RREELLAAÇÇÕÕEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS  
 
O Departamento de Assuntos Internacionais tem trabalhado intensamente na organização do 
XXVIII Congresso Internacional da IAP, a ser realizado em São Paulo, Outubro 10-15, 2010.  
A coordenação está a cargo da SBP e da Divisão Brasileira da IAP. A Comissão Organizadora 
conta com 10 membros e a SOMA é a agência encarregada da parte funcional e das instalações 
do congresso no Hotel Transamérica. 
As atividades científicas do congresso estão divididas em 26 sub-especialidades, cada uma com 
um grupo de conveners para a organização dos seminários de lâminas, cursos, simpósios e 
workshops. 
Já estão confirmados os conferencistas das key-notes lectures assim como das sessões planárias. 
No total, já há a confirmação de cerca de 350 speakers convidados. 
A grade científica de todas as atividades, distribuídas dia a dia, sala a sala, já está quase 
finalizada. 
O orçamento total do evento está orçado em US$ 1. 200 000,00. Os possíveis sponsors estão 
agora sendo contatados. 
Membros da Comissão Organizadora têm comparecido em todos os congressos nacionais e 
internacionais de Patologia para divulgar o evento. 
Em todas as reuniões da Diretoria da SBP, temos comparecido para informar os dirigentes da 
Sociedade do desenvolvimento das atividades relacionadas com a organização do Congresso. 
Além das atividades relacionadas com o Congresso, o Departamento de Assuntos Internacionais 
não tem poupado esforços para trazer convidados estrangeiros para ministrar cursos, participar 
das atividades da APESP e de outras associações estaduais de Patologia. 
 
 
2200))  TTEESSOOUURRAARRIIAA  
 
O trabalho da Tesouraria da atual gestão 2007-2009 seguiu o formato utilizado nas gestões 
passadas, preservando todo o processo contábil interno e externo já implantado. No início de 
nossa gestão foi feita uma auditoria externa tanto contábil quanto patrimonial, visando ajustar 
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todas as rotinas de controladoria, cotações e registros. Recebemos por parte da empresa 
contratada – BDO Trevisan – um relatório que atestava a normalidade de nossas operações, com 
pequenas recomendações e ajustes, de pouca significância. No restante procuramos focar os 
gastos necessários para o bom andamento da estrutura da SBP, de maneira econômica e 
organizada”. 
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BALANCETE 
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BALANCETE 
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BALANCETE 
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BALANCETE 
Folha 4 
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2211))  CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL  
  
  

A participação no Conselho Fiscal restringiu-se  à  aprovação das contas  de 2008 e 2009, 
facilitada pelas orientações da Auditoria patrimonial e fiscal realizada em 2008.  
A última reunião para fechamento do Conselho Fiscal será no dia 16 de Outubro de 2009. 
 
 
 
 
 



      Sociedade Brasileira de Patologia _________________________________________________  gestão 2007-2009. Pág.  

 

33

HHOOMMEENNAAGGEEMM  AAOOSS  SSÓÓCCIIOOSS  EEMMÉÉRRIITTOOSS  22000099  
 

 
Dra. Waldete Cabral Moraes 

 
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, 
MG, de 1959 a 1964. 
Residência Médica em Anatomia Patológica na Unidade de Anatomia 
Patológica do HDB/FHDF (atualmente HBDF/SES), em 1965. 
Foi a primeira residente do DF. 
Estágio no Departamento Of Pathology of Newscastle General Hospital, 

Inglaterra em 1972-1973  
Especialista em Patologia pela AMB e SBP desde 1967. 
Chefe do Núcleo de Anatomia Patológica e Citopatologia do Hospital de Base do DF até abril de 
2008 quando se aposentou. 
Coordenadora do Programa de Residência Médica do Hospital de Base do DF de 2001 a 2008 
Professora do Curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde da Secretaria de 
Saúde (SES) do DF desde agosto de 2001. 
Algumas palavras de quem tem a oportunidade e a honra de conviver com essa respeitável 
patologista: 
Prestou relevantes serviços a Patologia do DF, pois foi preceptora por excelência de todos os 
patologistas que obtiveram sua formação no DF, principalmente daqueles que fizeram RM no 
Hospital de Base do DF. É uma estrela de primeira grandeza nesse “sistema solar” patológico 
brasiliense. Prima pela competência e foi sempre uma defensora contumaz de necropsias e 
reuniões anatomoclínicas. 
Esteve presente em praticamente todas as reuniões internas da Patologia do HBDF e durante 
muitos anos à frente, como chefe da Unidade.  
Muito severa quando precisava e extremamente maternal quando julgava necessário. Acima de 
tudo, sempre soube conhecer o momento em que o “sonho termina e a realidade começa”, mesmo 
quando isso lhe foi muito penoso, como no momento de aposentar-se compulsoriamente, 
deixando o Núcleo de Patologia do Hospital, onde trabalhou por mais de 30 anos. 
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Dr. José de Souza Andrade Filho 
 

Dr. José de Souza Andrade Filho, esse grande 
patologista, nasceu em Bias Fortes (MG), no dia 16 de junho de 1936. 
Formou-se em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais no ano de 1960. Desde os tempos de faculdade, José 
de Souza demonstrava sua predileção pelo estudo da Patologia, 
tendo recebido dos colegas de turma o apelido “José Boyd”, já que 

estava sempre lendo o compêndio de William Boyd. Foi monitor das disciplinas de Patologia Geral 
e Anatomia Patológica. Fez residência no serviço do Prof. Moacyr Junqueira, entre 1960 e 1963. 

Antes de se formar, entre 1959 e 1960, período em que foi interno acadêmico no Hospital 
Felício Rocho, aproveitava para, além das atividades de rotina, frequentar o serviço de patologia 
desse hospital, na época sob a direção do Dr. José Carlos Prates e do Dr. Hugo Junqueira 
Silviano Brandão. Embora com precoce interesse pela patologia, José de Souza não descuidou de 
sua formação como médico, no sentido amplo do termo. Ainda acadêmico, atuava bem em outras 
áreas, tendo assistido a dezenas de partos e cirurgias, a ponto de ser requisitada, pelos residentes 
da obstetrícia da Santa Casa, a sua assistência nos “partos difíceis”. 

Com a ida dos Drs. José Carlos Prates e Hugo Junqueira Silviano Brandão para Ribeirão 
Preto, José de Souza Andrade assume, no ano da sua formatura (1960), o Laboratório de 
Anatomia Patológica e Citopatologia do Hospital Felício Rocho. Ao longo desses quase 50 anos, 
está a frente do serviço, exercendo as funções de rotina, sempre com a mesma disposição e 
entusiasmo. 

Frequentou o Laboratório do Dr. Cláudio Lemos no Rio de Janeiro, com a finalidade de 
adquirir maiores conhecimentos na área de patologia óssea, tornando-se referência na área. 
Publicou numerosos trabalhos, em revistas nacionais e estrangeiras. Seus artigos, na maioria, 
eram produzidos a partir dos casos raros ou inusitados, observados na rotina. Muitos deles estão 
citados nos livros-textos em patologia. Até mesmo alguns publicados em português, em revistas 
nacionais, puderam ser rastreados pelos autores dos livros de referência internacionais. 

Professor nato! Adora dar aulas. E é professor que não se preocupa apenas com o 
conteúdo, mas com a formação dos jovens médicos. Foi docente da disciplina de Patologia Geral 
da UFMG, a convite e indicação do amigo e então titular da disciplina, o Prof. Dr. Roberto 
Junqueira Alvarenga. Ainda hoje, o seu compromisso com os alunos o faz desligar o microscópio e 
dirigir-se a Faculdade de Ciências Médicas para dar aulas de patologia; não sem antes se esmerar 
no preparo das mesmas no computador, bolando inovações audiovisuais e estratégias didáticas 
para motivar os estudantes. É raro não estar entre os professores homenageados pelas turmas de 
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formatura. Criou o Pato-Show, uma atividade extracurricular, que completou 10 anos, onde os 
alunos descobrem e apresentam temas extraordinários da patologia. 

Além das atividades da rotina diagnóstica e didáticas, não deixa de dar sua contribuição às 
nossas associações de classe. Foi Presidente da Associação dos Patologistas de Minas Gerais 
(APEMG), conselheiro do CRM-MG e faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores (SOBRAMES) e da atual diretoria da Academia Mineira de Medicina. 
Recebeu comendas e medalhas de Honra: Medalha Carlos Chagas, recebida na cidade de 
Oliveira/MG; Medalha de Honra “Centenário de Guimarães Rosa”, em 2007; Medalha de Honra 
“Centenário Dr. Lucas Machado”, FCMMG; Palma Acadêmica, em 2002; Colar do Mérito da Corte 
de Contas Ministro José Maria Alkimim; Anatomista do Ano, UFMG, 2008, entre outras. 

Pessoa de vasta cultura, é também escritor. Escreveu um livro de aforismas, com muito 
humor, intitulado “Exsudativas”. Vê a medicina como arte e, atualmente, faz arte escrevendo e 
desvendando os termos médicos através das “Analogias em Medicina”. 
Leitor e intérprete reconhecido da obra de João Guimarães Rosa, apresentou palestras com o 
nome “Guimarães Rosa e a Medicina – Doenças em Grande Sertão: Veredas”. 
Criador do “pato-cordel”, narrou com rima rica e métrica perfeita, muitas histórias da patologia. 
Descrever toda essa trajetória, contudo, ainda não faz justiça à figura humana de José de Souza 
Andrade Filho. Pessoa extremamente dedicada ao exercício da patologia, no cuidado diagnóstico. 
Sabe, como poucos, extrair da morfologia, o máximo de informação possível, e oferecer ao médico 
assistente uma interpretação meticulosa desses achados, dentro de cada contexto, para cada 
paciente. No exercício da patologia, é cuidadoso com a sinceridade na hora de descrever os 
achados. Às vezes ligava para o macroscopista, um residente ou acadêmico em medicina, para 
dizer que a mucosa daquela vesícula biliar não podia estar aveludada, como se houvesse sido 
descrita pelo hábito, não pela observação. Compreende a necessidade de manter um canal de 
comunicação aberto, com os médicos assistentes e os demais patologistas. No caso difícil ou 
discordante, sempre encontra a melhor saída, seja na redação do laudo, seja conversando ao 
telefone. Como modo de vida, sempre primou pela ética, sem fazer disso alarde. É de se admirar o 
valor que reconhece em seu trabalho: o de construir diagnósticos. Também admirável é o respeito 
ao paciente e a dedicação com que trabalha nesta construção diagnóstica. Com sólida formação 
médica e vasta experiência em patologia, conhece profundamente as implicações de seu 
diagnóstico, na condução do caso. 
Muitos colegas, como eu, tivemos o privilégio de usufruir desse convívio diagnóstico, e nossa 
formação, certamente, está marcada pelos ensinamentos recebidos. Não me arrisco a produzir 
uma lista, pois, com certeza, haveria omissões. Mesmo os que não participaram de um convívio 
diário e efetivo no seu serviço, tiveram oportunidade de aprender com ele, seja levando uma 
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lâmina para consulta, seja ouvindo dele algum conselho. Poucos são os patologistas mineiros que 
não passaram por essa situação. 
Por fim, Zaíra – com quem José de Souza faz a inseparável dupla Zá e Zé – sua esposa, 
companheira, e também nossa parceira no laboratório. Ela quem me lembra: o Zé orgulha-se de 
ter o coração alvinegro e de ser torcedor fanático do glorioso Clube Atlético Mineiro, “com muita 
raça e amor”, como no hino do Galo. 
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Dra. Kunie Iabuki Rabello Coelho 

 
Nascida em Itapetininga/SP onde estudou em escolas 

públicas até o termino do curso ginasial. 
Saiu do seio de sua família e da comunidade japonesa em 1956 
quando foi estudar em São Paulo, cursando o 2º grau, também, 
em escola pública. 
Graduou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de 

Sorocaba, PUCSP em 1965. Lá foi aluna do Professor Walter E. Maffei, que plantou a primeira 
semente de futura patologista. 
Em 1966 fez residência em pediatria no Hospital Infantil Darcy Vargas em São Paulo, onde 
conheceu o professor Thales de Brito, então patologista daquele Hospital. Ele a convidou para 
acompanhar o seu serviço nos períodos que não tivesse atividades clinicas como residente. No 
final daquele ano foi convidada para ir a Botucatu como docente do Depto de Patologia da 
Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, pelo Prof. Mario Rubens Montenegro, 
para quem o importante não era saber patologia no momento, mas gostar e querer aprender 
patologia.  
A sua formação em patologia baseou-se em estágios em diferentes serviços:  

• Depto de Patologia da Faculdade de Medicina da USP sob orientação dos Professores 
Marcello Franco e Kiyoshi Iriya. 

• Serviço de Patologia do Hospital do Servidor Público do estado de São Paulo sob 
orientação do Dr. L. C. Matozinho França 

• Depto de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia sob 
orientação dos Professores Zilton Andrade e Sônia Andrade 

Em 1973 obteve o titulo de Doutor com o trabalho experimental em Paracoccidioidomicose que 
deu origem ao grupo multidisciplinar de Paracoccidioidomicose em Botucatu. 
De 1978 a 1980 fez estagio Pós-doutorado no laboratório de Virologia do East Birmingham 
Hospital UK sob orientação do Dr. T. H. Flewett. 
De 1980 a 1981 foi chefe do Depto de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. 
Em 1989 foi coordenadora do Curso de Pós-graduação em Patologia da FMB-UNESP, instalado 
naquele ano. 
Em 1992 foi contratada como Professor Visitante do Instituto de Pesquisa de Fungos Patogênicos 
de Chiba University no Japão. 
Em 1996 instalou o Laboratório de Microscopia Eletrônica da FMB/UNESP. 
Durante décadas, com algumas janelas foi Preceptora dos Residentes da FMB/UNESP, atividade 
que exerce até hoje.  
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Dr. Francisco Valdeci de Almeida Ferreira 
 

Nascido em Mauriti - Ceará, em 18/10/1938, Graduado em Medicina 
pela Universidade Federal do Ceará (1964). Fez Estágio tutorial com o Prof. 
Luigi Bogliolo (BH), em 1965 e 1966, com o apoio da CAPES. Seguiu como 
Professor das disciplinas de Patologia Geral, Anatomia Patológica Especial, 
Anatomo-fisio-patologia, Medicina Legal e Bioética em nível de graduação e 

Pós-graduação no DPML da UFC desde março 1967. Fez doutorado em Patologia na 
Universidade de São Paulo - RP (1986) e Estágio de pós-doutorado na Universidade do Porto 
(PT), com o apoio do CNPq (1994). Prof. Adjunto IV (Propap) da Universidade Federal do Ceará 
(desde 1995).  Foi pesquisador-bolsista do Instituto do Câncer do Ceará (1998-2008). Tem 
experiência na área de Medicina, com ênfase em Anatomia Patológica e Patologia Clínica, 
atuando principalmente nos seguintes temas: anatomia patológica e patologia molecular, com 
destaque em imunohistoquímica e hibridização. Executor dos convênios da UFC-ICC-
Universidade do Porto, Universidade do Minho, Instituto Português de Oncologia-Porto, com a 
Mayo Clinic (Rochester-USA) e com a Universidade de Saskatchwan-Saskatoon (CA). 
 
Prêmios e títulos:  
2006 Melhor Tema Livre - Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional - CE.  
2004 Melhor trabalho - Sociedade Brasileira de Mastologia - Ceará.  
2003 Melhor trabalho - SOCEGO.  
1999 Melhor tema apresentado no congresso Luso-Brasileiro de Cancerologia, Sociedade 

Brasileira de Cancerologia e Instituto de Português de Oncologia.  
1998 Medalha Jurandir Picanço, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará.  
1997 Menção Honrosa. XXI Congresso Brasileiro de Patologia, Sociedade Brasileira de 

Patologia.  
1994 Melhor trabalho científico - X Outubro Médico, Centro Médico Cearense.  
1994 Melhor trabalho científico - UFC. XII EUIPC.  
1993 IX Outubro Médico - melhor trabalho científico. Centro Médico Cearense.  
1991  Medalha de relevantes serviços prestados ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão,        

Universidade Federal do Ceará/UFC.  
   Homenageado, também, pela Pós-Graduação da UFC como o 1º monitor da Fac. Med da 

UFC (Patologia). 
 

A - Produção intelectual:  
Publicações completas em periódicos indexados nacionais e estrangeiros: 59 



      Sociedade Brasileira de Patologia _________________________________________________  gestão 2007-2009. Pág.  

 

39

Resumos publicados em periódicos indexados e anais: 154 
Orientações concluídas: 27 (senso estrito). 
Participação em Bancas de Conclusão: 43. 
B - Consultor do CNPq, da UNB e da UF Goiás. 
C - Membro do Corpo editorial do J Bras de Patologia e Med Laboratorial. 
D - Administração: 
1 - Chefe do Departamento de Patologia e Medicina Legal da UFC (1980 a 1984). 
2 - Diretor do Centro de Ciências da Saúde/UFC: 1987 a 1992 (Medicina, Odontologia,             
Enfermagem, Farmácia e Complexo Hospitalar). 
3 - Chefe do Laboratório de Patologia do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) de 1998 a 2008.  
Obs.: no período, foi coordenador de pesquisa da Escola de Oncologia do Ceará-ICC, 
liderou a  implantação de um Programa Dinter-Minter (CAPES) com a Fundação Antônio  
Prudente e de um Banco de Tumores (Rede Brasileira de Bio-repositórios). 
Inseriu o ICC em Convênios Nacionais e Internacionais, dos quais era e é o Executor local. 
Coordenou 14 seminários internacionais em Fortaleza (1998 a 2008). 
4 - Diretor do Labtech: Anatomia Patológica e Patologia Molecular (desde 2004). 
E - Atividades atuais: 
Professor Aposentado Pesquisador (PROPAP) da UFC: Pós-graduação (Orientador). 
RENORBIO (Rede Norte e Nordeste de Biotecnologia): Prof. Orientador. 
Executor local, na área da saúde, de convênios com Portugal, USA, Canadá,  
Consultor de CNPq, CAPES, UNB, UFG. Líder de Diretório de Pesquisa. 
Membro do Corpo Editorial do JBPML. 
Diretor do Labtech (Anatomia Patológica e Patologia Molecular), em Fortaleza/Ceará. 
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Dr. Kalil Madi 
 

Nascido em onze de julho de 1937, em Pederneiras, São Paulo. 
Cursou o primário em escola pública, em Avaré, São Paulo e o ginásio e 
secundário em colégio interno, em Jacarezinho, Paraná. 
Graduou-se em medicina na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Paraná em 1963. 
De 1964 a 1966, fez Residência Médica no Hospital dos Servidores do 

Estado, no Rio de Janeiro, sob orientação de Francisco Duarte, Domingos De Paula, Anadil 
Roselli e Leônidas Braga Dias . 
De 1966 a 1968 foi Visiting Fellow no AFIP (Washington D.C) e em 1967, durante 6 meses, no St. 
Christopher’s Hospital for Children  na Filadelfia. 
Em 1969, voltou para o Brasil em pleno Ato Institucional nº 5. Neste mesmo ano foi aprovado 
como docente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
assumindo a chefia do Laboratório de Patologia Edith Potter no Instituto de Pediatria e Puericultura 
da UFRJ.   
Em 1971, obteve o título de Doutor apresentando tese de Livre Docência em Patologia 
Experimental da Desnutrição, desenvolvendo posteriormente modelos de infecção versus 
desnutrição. 
De junho de 1974 a junho de 1975 fez Pós-Graduação como Visiting Scientific na Universidade de 
Londres, Escola de Medicina Tropical, Departamentos de Nutrição e Doenças Infecciosas. 
De 1975 a 1978 foi responsável pela organização do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 
Universitário da UFRJ, atualmente Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, juntamente com 
Prof. De Paula e Prof. Francisco Duarte. Após a inauguração do Hospital Universitário, exerceu 
por vários períodos as chefias do Serviço de Anatomia Patológica e do Departamento de Patologia 
da Faculdade de Medicina da UFRJ, foi ainda coordenador do curso de Pós-Graduação em 
Patologia da UFRJ, além de atividades docente  e profissional. 
Professor Titular aposentado da Faculdade de Medicina da UFRJ, tem atuação importante na 
patologia pediátrica, digestiva, pulmonar e de doenças infecciosas. Permanece até os dias atuais 
como Professor Colaborador no Departamento de Patologia da UFRJ, envolvido em atividades de 
pesquisa e ensino. 
Atualmente, é coordenador do setor de Anatomia Patológica do Laboratório Sérgio Franco. 

 
 


