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O 33° Congresso Brasileiro de Patologia ocorre, pela pri-
meira vez, em conjunto com o 26° Congresso Brasileiro de 
Citopatologia e tem como tema “A Patologia no Contexto 
Multidisciplinar”, para expressar a multiplicidade da atua-
ção do médico patologista e a sua interligação com as de-
mais especialidades médicas. 

Será o primeiro grande encontro presencial da SBP após 
dois anos de distanciamento social em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus. A deliberação sobre a realização 
do evento presencial precisou ser tomada ainda em 2020. 
“Decisão difícil e que precisou levar em consideração, em 
seu plano, os diversos e possíveis cenários da Covid-19 no 
Brasil. Um evento dessa magnitude precisa de grande pre-
paração, de mais de um ano, entre concepção do congres-
so, planejamento, escolha de local, contratos, pagamentos 
e convites para palestrantes”, comenta a Dra. Marina De 
Brot, Secretária-Geral da SBP, que faz parte da comissão 
organizadora. 

Os dois congressos, simul-
tâneos, ocorrerão em Foz do 
Iguaçu entre os dias 3 e 6 
de agosto. No mesmo local 
acontecerá a Prova de Título 
de Especialista em Patologia, 
no dia 02/08, e a Assembleia 
Geral Ordinária da SBP, no dia 
06/08, que, dentre outros te-
mas, homologará e anunciará 
os resultados das eleições da 
nova Diretoria Executiva da 
Sociedade, além da escolha 
da sede para o CBPato 2024.  

A programação do evento conta, em seu primeiro dia, 
com três cursos longos, de Patologia Molecular, Derma-
tologia e Citopatologia. E ainda neste dia será dedicado 
espaço para discussões sobre o ensino de Patologia na 
graduação e na residência médica, abordando os princi-
pais desafios e soluções na formação de futuros médicos 
e médicos patologistas. Nesse quesito, a SBP conta com o 
Fórum Permanente de Ensino de Patologia (FEP), aberto a 
professores de Patologia e demais patologistas interessa-
dos, mesmo aqueles que não atuam como professores, que 
poderão participar das várias atividades do FEP, incluindo 
as reuniões periódicas. 

“Para os futuros colegas da área, a SBP desenvolveu ati-
vidades específicas e condições especiais de participação”, 
salienta a Dra. Marina De Brot. 

Para os médicos residentes associados da SBP, além 
de grande desconto na inscrição, serão oferecidas 25 bol-
sas, a partir da seleção dos melhores trabalhos aceitos 
para apresentação no Congresso. “Os trabalhos estão em 
fase de avaliação e o resultado será divulgado até o dia 
01/06/2022. Serão cinco bolsas por região do País, totali-
zando 25 residentes contemplados”, explica a Dra. Marina. 

 Alunos de graduação que pertençam a Ligas Acadêmicas 
de Patologia também terão oportunidades. A SBP está ofe-
recendo três inscrições gratuitas para cada Liga Acadêmica 
de Patologia cadastrada na entidade.

 Durante o evento, ocorrerá o Encontro das Ligas Aca-
dêmicas de Patologia do Brasil, com uma programação es-
pecial que será finalizada com uma gincana no formato de 
quiz. 

Dra. Eva Compérat Dr. Xavier Matias
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Eleições SBP 2022 

O ano de 2022 será marcado por dois grandes temas na 
Sociedade Brasileira de Patologia: o Congresso e a eleição da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Ombudsman da 
entidade, para o período 2023-2024.  

Para votarem e/ou serem votados, os associados preci-
sam estar em dia com suas obrigações financeiras com a 
SBP, incluindo a anuidade de 2022. 

Todas as categorias de sócios podem participar da vota-
ção. Eventuais débitos podem ser pagos até 15/06/2022. 
Já para os que pretendem concorrer no pleito, toda e qual-
quer inadimplência deverá ser quitada até a data-limite para 
a inscrição e homologação das chapas e candidatos, no dia 
08/05/2022. 

Para concorrerem, as chapas devem enviar requerimento 
com o nome dos candidatos aos cargos da Diretoria Executiva 
ou Conselho Fiscal ao Secretário-Geral da SBP. O mesmo 
procedimento deve ser realizado em relação aos candidatos 
a Ombudsman. Somente poderão se candidatar nas eleições 
da SBP os associados Efetivos, que estejam nessa categoria 
há pelo menos dois anos da data do pleito.  

Garanta seu voto 

A votação nas eleições da SBP em 2022 será realizada ex-
clusivamente por meio eletrônico, pela plataforma Eleja On-
line. Assim, para garantir o uso do seu direito ao voto, além 
da adimplência, é de extrema importância que os associados 
estejam com seu cadastro atualizado, pois as senhas de 
acesso ao sistema de votação serão enviadas para o SMS e 
o e-mail que constam no cadastro de cada associado. O Dr. 
Renato Lima de Moraes Jr, membro do Conselho Consultivo, 
aconselha: “Entre na área do associado e confira seus dados, 
altere o que for necessário. É rápido, é simples”.  

“Independentemente da quantidade de chapas 
concorrentes, a participação de cada um é muito importante 
no processo, para legitimar o resultado da eleição”, 
complementa o Dr. Renato. 

O período de acesso ao sistema de votação vai de 18 a 25 
de julho. Antes de ir ao ar, o site para votação será testado 
pela SBP e haverá a homologação da plataforma Eleja Online.  

“O resultado final da eleição será auditado pela Comissão 
Eleitoral e mantido sob sigilo até o dia 06/08, quando será 
divulgado na Assembleia Geral Ordinária, durante o Congres-
so Brasileiro de Patologia, em Foz do Iguaçu”, explica o Dr. 
Renato.  

Será proclamada vitoriosa a chapa que obtiver maioria 
simples dos votos, ou seja, 50% dos votos válidos mais um. A 
posse da nova Diretoria está marcada para o dia 1º de janeiro 
de 2023, na sede da Sociedade Brasileira de Patologia, em 
São Paulo. 
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 Veja como concorrer e como participar

Atividade Data

Data-limite para recebimento de inscrição das chapas

Primeiro envio de e-mail aos associados

Último dia para pagamento da anuidade

Envio de e-mail e SMS aos associados com senha

Segundo envio de e-mail e SMS 
aos associados com senha

Período para acesso ao sistema de votação

Apresentação do resultado

08/05/2022

23/05/2022

15/06/2022

01/07/2022

18/07/2022

18 - 25/07/2022

06/08/2022

Confira aqui os editais de convocação e 
de inscrição: 
HTTP://WWW.SBP.ORG.BR/EDITAL-DE-
CONVOCACAO-ELEICOES-2022/
HTTP://WWW.SBP.ORG.BR/EDITAL-DE-
INSCRICAO-PARA-AS-ELEICOES-2022/






















