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Época de 
mudanças

Ricardo Artigiani
Departamento de Comunicação Social

Estamos vivendo em meio a pro-
testos, manifestações e projetos 

polêmicos, com ganhos e incertezas 
diárias. Mais uma vez, agora de forma 
expressiva, médicos saíram às ruas e 
nós, anátomo-patologistas, saímos de 
nossos laboratórios para reivindicar-
mos condições de trabalho adequadas 
e os direitos  da população.

Observei com muita felicidade 
a nossa presença em Brasília, no 
Congresso Nacional, e também de 
nossos residentes falando alto e forte 
para multidões, em grandes avenidas, 
em nossas cidades. Discutimos ativa-
mente o sofrimento de pacientes, os 
rumos da profissão e do País.

Celebramos o dia do Patologista 
com a regulamentação da medicina e 
a manutenção do exame anatomopa-
tológico como ato médico. Algo que 
sempre assumimos, de enorme res-
ponsabilidade, perante a população e 
toda a classe médica.

Em dados de 2013 do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), de um 
total de 207.879 médicos com alguma 
especialização, somos 2.006 patolo-
gistas no País, na proporção de 1,03 
a cada 100.000 habitantes. A maioria, 
do sexo feminino (54,5%), em idade 
média de 47,69 anos e com 23,79 anos 
de formados, e concentrada na região 
sudeste (1.072 ou 54,44%). Em contras-
te, a região Norte tem 64 profissionais 

(3,19%). Podemos até não concordar 
com tais números, mas é assim que o 
CFM, órgãos governamentais e nossos 
Conselhos nos veem.

Esperando por isso temos o XXIX 
Congresso Brasileiro de Patologia. Com 
o uso de redes sociais, em espe-
cial grupos como o PATOCITO e o 
PATOBOOK temos discutido os mais 
variados assuntos, desde a opinião 
sobre imagens histopatológicas e até  
artigos científicos. Relacionamo-nos 
agora como nunca antes. 

Hoje o uso das redes sociais é tão 
intenso que deixamos de encontrar 
os amigos pessoalmente. Isto torna o 
Congresso de Florianópolis especial, 
além da atualização técnica. Será uma 
rara oportunidade de reunião “offline”, 
conhecida como meetup. Isso justifica 
em parte o grande número de inscri-
ções (mais de 500!) até agora. Assim, 
nada melhor do que deixarmos nossos 
computadores e microscópios de lado e, 
por alguns dias, nos reunirmos em uma 
bela e ensolarada cidade.
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O mês de junho surpreendeu 
a todos os analistas do com-

portamento humano, quando foi 
possível presenciar milhares de bra-
sileiros, com divulgação das redes 
sociais, se mobilizando e saindo às 
ruas em todas as cidades do País. Os 
objetivos dessas mobilizações eram 
protestar sobre temas que, até então, 
estavam fora da pauta de reivindica-
ções de massa. 

Algumas das reivindicações eram 
ingênuas ou totalmente irrealizáveis, 
mas muitas tinham grande significa-
do para as pessoas honradas, como 
as questões da PEC-37 e da cura dos 
homossexuais, para citar apenas dois 
exemplos que tiveram desfechos fa-
voráveis. O governo e os políticos 
souberam tirar proveito da situação 
e rapidamente passaram a defender 
as mesmas pautas. Em muitos casos, 
concordar com o adversário é uma tá-
tica eficaz para desarmá-lo. 

O governo central usou a descul-
pa do clamor das ruas por saúde de 
mais qualidade como um aval para 
sua proposta de importar médicos, 
sobretudo especialistas cubanos, 
para cobrir as regiões desassistidas 
do País. Nunca se falou em importar 
cérebros, como fizeram os Estados 
Unidos há algumas décadas e que 
tanto beneficiaram nossa especiali-
dade. Alguns dos patologistas mais 
conhecidos em atuação naquele país 

foram importados de vários países 
latino-americanos, incluindo o Brasil. 
Por aqui, nossa especialidade está 
livre dessa importação, em virtude 
da escassez mundial de patologistas; 
além disso, é importante ressaltar 
que patologistas não são necessários 
em todas as cidades.

Um duro golpe foi desferido pela 
presidente ao anunciar o aumento 
de dois anos no currículo dos cur-
sos de medicina, que deverão rea-
lizar trabalho obrigatório na rede 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
No final desse período, qual seria a 
percentagem que optaria por fazer 

residência médica em patologia, se 
este ano já tivemos vários serviços 
que não preencheram vagas na pri-
meira chamada? É muito provável 
que essa medida venha a ser derru-
bada e que não exista mais quando 
o leitor estiver lendo este texto, mas 
serve de alerta para o perigo que os 
governos podem representar para 
um grupo profissional como o nosso. 
Aguardemos com apreensão. 

Palavra do presidente

Carlos Renato Almeida Melo
Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia
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XXIX Congresso 
Brasileiro de Patologia
Mensagem da presidente da comissão científica

A ideia para esta edição do jornal 
era divulgar toda a programa-

ção científica do nosso Congresso. 
Entretanto, por questão de espaço, 
não há como apresentar todo o pro-
grama – questão de fácil solução em 
tempos de internet, onde tudo o que 
se procura pode ser encontrado e 
compartilhado. No link www.congres-
sodepatologia.org.br/ProgramacaoSite, 
vocês poderão conferir todo o pro-
grama, temas, palestrantes e divisão 
das especialidades pelos quatro dias 
e horários.

Estamos a poucos meses do 
Congresso, e trabalhando desde o 
início de 2012 para fazer um grande 
evento, não só em termos da quali-
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sos selecionados para o Seminário de 
Lâminas dos Residentes, escolhidos dos 
14 casos inscritos. 

Com relação à elaboração da gra-
de científica, procuramos saber quais 
foram as especialidades e atividades 
científicas que tiveram maior procura 
nos Congressos de 2007, 2009 e 2011 
a partir do número de inscritos, da-
dos estes obtidos com a Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP). A partir 
dessas informações, a carga horária 
das especialidades variou de um pe-
ríodo mínimo de 2h30 a até 11h de 
atividades, distribuídas em: curso 
longo, curso curto, seminário de lâ-
minas, simpósios menores e confe-
rências, contemplando o tema central 

Patologia na Prática Médica: Ciência em 
Benefício do Paciente, com ênfase nos 
avanços técnico-científicos aplicados 
ao diagnóstico e à correlação com as 
demais especialidades médicas, que 
atuam de forma direta com cada área 
da anatomia patológica.

Uma atividade inédita, denomina-
da Como eu Diagnostico, foi criada com 
o objetivo de que um ou mais temas 
que oferecem dificuldades diagnósti-
cas possam ser debatidos entre pato-
logistas convidados, e na qual teremos 
a oportunidade de saber que nuances 
ou detalhes são mais valorizados para 
o diagnóstico diferencial. Não esque-
cemos o ensino em patologia e nem a 
atividade profissional, ambas apresen-
tadas sob a forma de mesa-redonda. 
A atividade profissional contará com a 
participação de Ivani Pereira Baptista 
Santos, advogada que presta assesso-
ria jurídica para a SBP, e será realizada 
sob a forma de sessão interativa.

A atividade, sessão interativa, 
coordenada por Celso Rubens Vieira 
e Silva e Tulio Geraldo de Souza e 
Souza está de volta.

ficação científica, mas para que seja 
também um momento prazeroso, 
alegre, de reencontros e novos conhe-
cimentos. E Florianópolis dispensa 
apresentação - é uma linda cidade 
que vale a pena conhecer ou rever.

Já podemos prever que teremos um 
excelente Congresso. Foram inscritos 
643 trabalhos científicos, dos quais 223 
têm como primeiro autor um residen-
te, destacando-se a maioria pela exce-
lência. Conforme divulgado anterior-
mente, serão oferecidos certificados e 
prêmios em dinheiro aos 10 melhores 
trabalhos selecionados para apresen-
tação oral, aos 10 melhores trabalhos 
dos médicos residentes apresentados 
sob a forma de pôster e aos seis ca-

Uma atividade inédita, denominada 
Como eu Diagnostico, foi criada com o 
objetivo de que um ou mais temas que 
oferecem dificuldades diagnósticas possam 
ser debatidos entre patologistas convidados, 
e na qual teremos a oportunidade de 
saber que nuances ou detalhes são mais 
valorizados para o diagnóstico diferencial
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Tal como em Búzios, em 2009, e 
em edições anteriores, a sessão inte-
rativa tem a seguinte dinâmica: sob 
a forma de imagens projetadas, mu-
lheres versus homens respondem às 
perguntas e ganha quem mais acertos 
tiver. Ocorre que no meio de pergun-
tas sérias e de conhecimento cientí-
fico, há a inserção de imagens com 
perguntas típicas de cultura geral, e 
algumas “pérolas” que não sabemos 
de onde os coordenadores as tiraram. 
É um momento onde aprendemos de 
forma lúdica, extremamente alegre, 
agendado para ser a última atividade 
da sexta-feira, dia 15. Imperdível! 

Estamos organizando ainda o 1º 
Encontro das Ligas de Patologia. Por 
meio da SBP, foi enviado e-mail para 
todos os coordenadores das Ligas ca-
dastradas no site da Sociedade ofere-
cendo duas inscrições gratuitas para 
seus acadêmicos membros. Dessa 
forma, 14 acadêmicos representantes 
das Ligas participarão do Congresso. 
Palestras sobre o exercício da patolo-
gia estão sendo programadas - reser-

vamos uma sala para os acadêmicos, 
de modo que eles tenham um espaço 
próprio para discussão e participem 
das diversas atividades científicas do 
Congresso. Temos certeza de que será 
um momento de descobertas, novos 
conhecimentos e grande aprendiza-
do, para eles e para nós.

Muitos já perguntaram o que des-
tacaríamos do conteúdo científico ou 
quem destacaríamos dentre os con-
vidados internacionais. Já refletimos 
algumas vezes e concluímos que não 
teríamos como destacar esta ou aque-
la atividade ou algum convidado, pois 

tanto as atividades científicas quanto 
os convidados são de excelente quali-
dade. Conforme já divulgamos, serão 
28 convidados internacionais, sendo 
14 apoiados pelo Congresso. Os de-
mais palestrantes internacionais estão 
vindo por meio de apoio obtido pelos 
coordenadores, e são das seguintes 
especialidades: patologia cardiovas-
cular, patologia mamária, patologia 
pediátrica/feto-placentária, patologia 
óssea/partes moles e uropatologia.

E aproveitando que estamos citan-
do essas especialidades, mais uma vez 
queremos deixar públicos os nossos 

Na sua 29ª edição, o Congresso 

Brasileiro de Patologia será 

sediado no Centro de Convenções 

de Florianópolis – Centro Sul, 

entre os dias 13 e 16 de novembro
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agradecimentos a todos os coordena-
dores pela inestimável contribuição 
na organização da parte científica da 
especialidade sob sua responsabili-
dade. Nossos agradecimentos devem 
ser estendidos, também, a todos que 
trabalham na secretaria da SBP, onde 
boa vontade, comprometimento com 
o trabalho e atenção com todas as 
nossas demandas sempre foram a 
tônica. E não podemos nos esquecer 
da Interevent, empresa organiza-
dora do Congresso, nas figuras de 
Erica Bohmgahrem, Jéssica Lorena e 
Renata Arruda. Para Carmen Varoli, 

secretária-executiva da SBP, e Renata 
Arruda, da Interevent, um agrade-
cimento especial: são elas que parti-
lham conosco, desde o início, toda a 
organização do Congresso.

Esperamos por vocês entre 
13 e 16 de novembro, no Centro 
de Convenções de Florianópolis! 
Venham participar! Temos certeza de 
que será um grande evento, com um 
programa imperdível e a oportuni-
dade de rever colegas e aproveitar as 
belezas naturais da região.

Até lá!

Myriam Dumas Hahn
Presidente da comissão científica e 

da coordenação da comissão científica do 
XXIX Congresso Brasileiro de Patologia
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lhes, organizado de forma criteriosa 
para oferecer um conteúdo científico 
atualizado em espaço físico adequado 
e rede hoteleira com preços acessíveis 
a todos. As comissões organizadora e 
científica trabalharam por dois anos 
juntamente com a empresa de eventos 
para que tudo estivesse pronto e fun-
cionando no dia do evento.

o Patologista – O que os palestran-
tes internacionais podem agregar 
para os participantes?

Eles trarão suas experiências profis-
sionais e científicas, pois são considera-
dos referências nas áreas para as quais 
foram convidados a ministrar aulas.

da comissão organizadora local e da 
comissão científica.

o Patologista – O que destaca da 
programação científica?

Todo o conteúdo programático me-
rece destaque e cada colega poderá op-
tar pelas palestras, seminários e cursos 
nas áreas de interesse que lhe agradam. 
A grade foi construída durante meses 
e os detalhes foram pensados pela 
comissão científica para que todos 
possam usufruir das atividades.

o Patologista – O que os congressis-
tas podem esperar do Congresso? 

Um Congresso pensado em deta-

o Patologista – Qual a importância 
de presidir o Congresso? 

O Congresso é um evento bie-
nal, o maior da nossa especialidade, 
e tem como objetivo reunir gran-
des nomes da patologia brasileira e 
mundial durante quatro dias para 
que todos os colegas, não só brasi-
leiros, mas também da América do 
Sul, possam atualizar conhecimen-
tos, aprender novas nomenclaturas, 
classificações, estadiamentos, entre 
outros.  Felizmente pude dividir essa 
responsabilidade com o presidente 
da SBP, Carlos Renato Almeida Melo, 
a presidente da comissão científica, 
Myriam Hahn, e os demais membros 

Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), o presidente do XXIX Congresso Brasileiro de 
Patologia, Gianfranco Luigi Colombeli, destaca o que 
os congressistas podem esperar do evento e como a 
programação foi organizada. Confira a seguir:

Entrevista com 
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eleições 2011Coordenadores das especialidades / Comissão científica adjunta

ATIVIDADe ProFISSIonAl
Carlos Alberto Fernandes Ramos (PB)
Rosemary Nascimento (RJ)

AuTÓPSIA 
Leda Viegas de Carvalho (SP) 
Thais Mauad (SP) 

CIToPAToloGIA
Luiz Martins Collaço (PR)
Sueli Aparecida Maeda Pereira (SP)

DermAToPAToloGIA
Enoi Vilar (RJ)
Mayra Rochael (RJ)
Ricardo Macarenco (SP)

enSIno em PAToloGIA
Alexandre Cavalca Tavares (DF)
Graça Helena Maia do Canto Teixeira (RJ)

GeSTÃo lABorATorIAl
Beatriz Hornburg (SC)

hemAToPAToloGIA
José Carlos Oliveira de Morais (RJ)
Maria Cláudia Nogueira Zerbini (SP)
Monica Blaya de Azevedo (RS)

neFroPAToloGIA
Denise Maria Avancini Costa Malheiros (SP)
Marcello Fabiano Franco (SP)
Maria Lúcia Ribeiro Caldas (RJ)

neuroPAToloGIA
José Eymard Pittella (SP)
Luciano Neder (SP)

PAToloGIA CArDIoVASCulAr
Fábio Rocha Fernandes Távora (CE)

PAToloGIA CIrÚrGICA
Carlos Renato Melo (RS)
Emílio Pereira (SP)

PAToloGIA De CABeçA e PeSCoço/
PAToloGIA orAl
Albina Messias A. Milani Altemani (SP)
Eliane Pedra Dias (RJ)

PAToloGIA enDÓCrInA
Maria Beatriz Sampaio Lopes (EUA)
Patrícia Sabino de Matos (SP)

PAToloGIA GASTroInTeSTInAl
Aloísio Souza Felipe da Silva (SP)
Luciana Rodrigues de Meirelles (SP)
Ricardo Artigiani Neto (SP)

PAToloGIA GIneColÓGICA
Gustavo Rubino de Azevedo Focchi (SP)
Renata De Marchi Triglia (SP)

PAToloGIA hePÁTICA
Adriana Marques Caroli de Freitas Bottino (RJ)
Venâncio Avancini Ferreira Alves (SP)

PAToloGIA InFeCCIoSA
Leonardo Pereira Quintella (RJ)
Washington Luis Conrado dos Santos (BA)

PAToloGIA mAmÁrIA
Felipe Correa Geyer (SP)
Leonard Medeiros da Silva (SP)

PAToloGIA moleCulAr
Leonard Medeiros da Silva (SP)
Nathalie Henriques Silva Canedo (RJ)

PAToloGIA ÓSSeA/ PArTeS moleS
Fred Ellinger (SP)
Ricardo Kalil (DF)
Roberto Falzoni (SP)
Siderley de Souza Carneiro (GO)

PAToloGIA PeDIÁTrICA/
FeTo-PlACenTÁrIA
Elyzabeth Avvad Portari (RJ)
Francy Reis da Silva Patrício (SP)
Maria Teresa de Seixas Alves (SP)

PAToloGIA PulmonAr
Carlos Alberto Ribeiro (MG)
Irene Vieira Souza (SC)

SemInÁrIo DoS reSIDenTeS
Alexandre Cavalca Tavares (DF)
Graça Helena Maia do Canto Teixeira (RJ)
Leonard Medeiros da Silva (SP)

SeSSÃo InTerATIVA
Celso Rubens Vieira e Silva (BA)
Tulio Geraldo de Souza e Souza (BA)

uroPAToloGIA
Athanase Billis (SP)
Katia Ramos Moreira Leite (SP)
Romulo Loss Mattedi (SP)
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Dia do Patologista

No Brasil, o Dia do Patologista é comemo-
rado em 5 de agosto, data em que foi fun-
dada a Sociedade Brasileira de Patologia 
(SBP). Em 2013, a SBP tem um motivo 

extra para comemorar. A publicação 
da Lei nº 12.842/2013, do Ato Médico, 
estabelece o exame anatomopatoló-
gico (AP) como atividade privativa do 
médico. Em defesa do cumprimento 
da Lei, a SBP e a Associação Brasi-
leira de Laboratórios de Anatomia 
Patológica e Citopatologia (Abralapac) 
convocam os patologistas brasileiros 
a se mobilizarem e compartilharem 
comunicado emitido pelas entidades, 
que adverte sobre o recebimento des-
ses exames em estabelecimentos sem 
estrutura operacional e médico pato-
logista para a realização dos procedi-
mentos diagnósticos.

Curtas

A SBP convocou seus associados 
para a eleição da diretoria executi-
va, do conselho fiscal e ombudsman 
para o biênio 2013 – 2015. Os interes-
sados tiveram até 16 de agosto para 
se candidatar. A eleição será realizada 
por correspondência. A apuração dos 
votos ocorrerá durante a assembleia 
geral do XXIX Congresso Brasileiro de 
Patologia, em 15 de novembro. 

O tema Influência da Judicialização na 
Gestão do Sistema de Saúde norteou 
as apresentações e os debates realiza-
dos durante o Fórum de Judicialização 
na Saúde, realizado na sede da Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM), 
em 5 de agosto. Na ocasião, foram 
discutidas as dificuldades de acesso a 
medicamentos garantidos pela Cons-
tituição, distorções em solicitações de 
medicamentos via judicial e iniciativas 
capazes de reduzir o impacto econô-
mico que essas solicitações judiciais 
de medicamentos trazem à saúde pú-
blica, suplementar e ao próprio usuá-
rio do Sistema Único de Saúde (SUS).

eleições 2013

Fórum de
Judicialização na Saúde

AconteceuAconteceu

reunião da Apesp reúne mais de 160 participantes

Aproximadamente 160 patologistas parti-
ciparam da 251ª Reunião da Associação dos 
Patologistas do Estado de São Paulo (Apesp), 
realizada na Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), nos dias 21 e 22 de junho. 
Na ocasião, a convidada internacional Elizabeth 
Montgomery, do Johns Hopkins Hospital, de 
Baltimore (EUA), abordou aspectos ligados à 
patologia gastrointestinal e partes moles, e dis-
cutiu casos com os residentes médicos dos ser-
viços da Santa Casa de São Paulo e da Unifesp. 
Segundo o presidente da SBP, Carlos Renato 

Almeida Melo, o dinamismo das apresenta-
ções da convidada e sua empatia com a au-
diência garantiram o sucesso dos debates, 
que abordaram temas práticos para a rotina 
diagnóstica dos patologistas cirúrgicos.
O diretor do departamento de comunica-
ção social da SBP, Ricardo Artigiani Neto, 
considerou a reunião uma oportunidade de 
intercâmbio educacional e científico para os 
especialistas brasileiros, ao aproximá-los de 
uma das maiores especialistas em patologia 
gastrointestinal do cenário internacional.
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5 a 8/09 - 8th Asia Pacific
IAP Congress
local: Busan Exhibition &
Convention Center – Coreia do Sul
Info: www.apiap2013.org

13 e 14/09 – 4ª Reunião da
Associação dos Patologistas
do Estado de São Paulo (Apesp)
local: Salomão Zoppi
Diagnósticos – São Paulo (SP)
Info: www.patologiapesp.org.br/novo

18 a 20/09 - VI Congreso Uruguayo 
de Anatomía Patológica
local: Centro Cultura Bastión del 
Carmen – Colonia del Sacramento 
– Uruguai

28/09 - 18º Encontro do Núcleo
de Especialidades da Sociedade
Brasileira de Patologia
local: Departamento de
Oftalmologia da Unifesp –
Anfiteatro Boris Casoy –
São Paulo (SP)
Info: www.sbp.org.br

Para mais informações, 
visite a seção de eventos 
no site www.sbp.org.br.

Censo médico 2013

Para conhecer o novo perfil dos médicos 
brasileiros e coletar dados aprofunda-
dos da classe médica do Brasil, a Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) lançou 
recentemente o Censo Médico AMB 
2013, em parceria com a consultoria 
Ernst & Young. A iniciativa também deverá 
auxiliar o desenvolvimento de novas po-
líticas de saúde, além de estabelecer o 
número real de profissionais com título 
de especialista e os que têm interesse 
em obtê-lo. Com aproximadamente 50 
questões, o questionário foi aplicado 
de maneira individual e confidencial no 

site www.amb.org.br/censoamb2013 e 
a previsão é que estivesse disponível 
até 31 de agosto.

na mídia

No dia 26 de julho, o diretor de comu-
nicação social da SBP, Ricardo Artigiani 
Neto, concedeu entrevista ao programa 
Jornal da Manhã, da emissora de rádio 
Boa Vontade, de São Paulo, sobre a apro-
vação do Ato Médico no Senado Federal. 
Na ocasião, o patologista considerou po-
sitivo o reconhecimento da regulamen-
tação do exercício da medicina, que asse-
gura o exame anatomopatológico como 
atividade exclusiva do médico, mas enfa-
tizou ainda ser fundamental a inclusão do 
exame citopatológico no texto.
Artigiani também concedeu entrevista 
para a equipe de reportagem do programa 

Notícias & Mais, da Rede CNT, sobre o pa-
pel do médico patologista no diagnóstico 
e definição de tratamentos. A matéria foi 
ao ar em 5 de agosto, Dia do Patologista.

eleições 2011Agenda

Aconteceu

Lançamento do Censo Médico AMB 2013, em 

parceria com a consultoria Ernst & Young 

Ricardo Artigiani Neto, em entrevista ao 

programa Notícias & Mais, da Rede CNT
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