
Relatório de Atividades 
 

Gestão 2020 – 2022 

 

 

 



DIRETORIA EXECUTIVA 2020-2022 

 

COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS 

Comunicação Social Gerusa Biagione Tiburzio - SP 

Especialidades Igor Campos da Silva - BA 

Científico Daniel Abensur Athanazio - BA 

Ensino Felipe D’Almeida Costa – SP 

Informática Fábio Daniel Molinari - SP 

Defesa Profissional Thiago Barreto Frederigue - SP 

Controle de Qualidade Larissa Cardoso Marinho - GO 

Relações Internacionais Fábio Rocha Fernandes Távora - CE 

 

 

CONSELHO FISCAL 

Daniel Cury Ogata – SC 

Valquíria de Araújo - SP 

Verônica Resende Lima - RJ 

Raquel Silva Araújo – SP 

  

 

CONSELHO CONSULTIVO 

Clóvis Klock - RS 

Fernando Augusto Soares - SP 

Renato Lima de Moraes Jr. – SP 

 

 

Presidente Kátia Ramos Moreira Leite - SP 

Vice-Presidente para Assuntos Acadêmicos Isabela Werneck da Cunha - SP 

Vice-Presidente para Assuntos Profissionais Emilio Augusto Campos P. de Assis - MG 

Secretário Geral Marina De Brot - SP 

Secretário Adjunto Romulo Loss Mattedi - SP 

Tesoureiro  Carlos Augusto Moreira Silva - PA 

  



 ASSESSORIAS ESPECIAIS 

  

CFM/SUS Clóvis Klock - RS 

Comunicação Social 

Aline Caldart Tregnago - RS  

Gisele Lumy Iguma - MS 

Lêda Rufino - DF 

Leonardo Lordello - SP/França 

Monique Freire Santana - AM 

Especialidades     Daniel Abensur Athanazio - BA 

Graduação Monique Freire Santana - AM 

Pós-graduação Ellen Caroline T. do Nascimento - SP 

Ligas Acadêmicas Juliana Arôxa Pereira Barbosa - AL  

Representante dos Residentes Hellen Meiry Grosskopf Werka - RS 

CNRM 
Fernando Augusto Soares - SP 

Antônio Hugo José F. Marques - SP 

ANS Rosemary Nascimento - RJ  

Relações Internacionais Luciana Schultz Amorim - SP  

S.V.O. Regina de Paula Xavier Gomes - PR 

  

 

SURGICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY 

Editor Chefe Fernando Augusto Soares - SP 

 

 

COMISSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

Felipe D'Almeida Costa - SP 

José Cândido Xavier Jr. - SP 

Cleto Nogueira Dantas - CE 

Daniel Cury Ogata - SC 



Daniel Abensur Athanazio - BA 

Geanete Pozzan - SP 

Vitor Ribeiro Paes - SP 

 

COMISSÃO DO PACQ 

Larissa Cardoso Marinho - GO (Coordenadora) 

Alex Moisés Pimenta - PR 

Beatriz Hornburg - SC 

Carlos Augusto Moreira Silva - PA 

Emílio Augusto P. de Assis - MG 

Renato Lima de Moraes Jr. - SP 

 

COMISSÃO DO PICQ 

Giuliano Stefanello Bublitz - SC (Coordenador) 

Arthur Conelian Gentili - SC  

Gilliatt Hauer Queiroz Telles - PR 

Jefferson Crespigio - PR 

Karla Patricia Casemiro - SC 

Luiz Guilherme Cernaglia A. de Lima - SP 

Raimundo Gerônimo da Silva Jr. - PI 

Siderley de Souza Carneiro - GO 

 

COMISSÃO DO FÓRUM DE ENSINO DE PATOLOGIA - FEP 

Geraldo Brasileiro Filho - MG (Coordenação geral) 

Monique Freire Santana - AM (Coordenação bases pedagógicas) 

Luiz Carlos de Lima Ferreira - AM (Coordenação bases pedagógicas) 

Nathalie Henriques Silva Canedo - RJ (Coordenação avaliação de aprendizagem) 

Denis Masashi Sugita - GO (Coordenação metacognição, estratégias e recursos de ensino-aprendizagem) 

Geanete Pozzan - SP (Material didático e disponibilização de material institucional) 

Fabiana Toledo Bueno Pereira - SP (Material didático e disponibilização de material institucional) 

 

 

PRESIDENTE DO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA 

Regina de Paula Xavier Gomes – PR 



 

ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS – PRESIDENTES 

 

1 Alagoas Ana Paula Fernandes Barbosa 

2 Amazonas Luiz Ferreira 

3 Ceará Denise Nunes Oliveira 

4 Distrito Federal Marcos Emanuel de Alcântara Segura 

5 Espírito Santo Vinicius Freitas Borlot 

6 Mato Grosso Neiva Pereira Paim 

7 Mato Grosso do Sul Gustavo Ribeiro Falcão 

8 Minas Gerais Mauricio Buzelin Nunes 

9 Pará Carlos Augusto Moreira Silva 

10 Paraíba Eduardo Moreira de Queiroga 

11 Paraná  Avelino Ricardo Hass  

12 Pernambuco Mércia Maria Pereira da Costa Albuquerque 

13 Piauí Raimundo Gerônimo da Silva Jr.  

14 Rio de Janeiro Cristiane Bedran Milito 

15 Rio Grande do Norte Alexandre de Oliveira Sales 

16 Rio Grande do Sul Pedro Guilherme Schaefer 

17 Santa Catarina Giuliano Stefanello Bublitz 

18 São Paulo Sydney Correia Leão 

19 Sergipe Mônica Lima de Araújo 

20 Tocantins Virgílio Ribeiro Guedes 

 

 

 

  



ÍNDICE 

 

Sumário 

PALAVRA DA PRESIDENTE ........................................................................................... 6 

ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA....................................................................................... 7 

Relatório de atividades 2020 – 2022 .............................................................................. 7 

Congresso Brasileiro de Patologia ................................................................................. 7 

Ensino a distância .................................................................................................. 8 

Ensino de patologia ................................................................................................ 8 

Surgical and Experimental Pathology (SAEP) ...................................................................... 9 

Ações profissionais ................................................................................................. 9 

Qualidade .......................................................................................................... 9 

Participação internacional ......................................................................................... 9 

Ação social ........................................................................................................ 10 

Assessoria de Imprensa ........................................................................................... 10 

E-book  ............................................................................................................................................................ 10 

SECRETARIA EXECUTIVA .......................................................................................... 13 

Participações de representantes da SBP em reuniões, como convidados (presenciais e on-line): ........... 108 

Reuniões SBP (Presenciais e On-line) ........................................................................... 112 

ATIVIDADES DA TESOURARIA ..................................................................................... 16 

Balanço Patrimonial 2020 – 2022 ................................................................................. 18 

CONSELHO FISCAL ................................................................................................. 24 

CONSELHO CONSULTIVO .......................................................................................... 28 

VICE-PRESIDÊNCIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS .............................................................. 29 

Eventos 2020 a 2022 .............................................................................................. 29 

VICE-PRESIDÊNCIA PARA ASSUNTOS PROFISSIONAIS, DEFESA PROFISSIONAL  E INFORMÁTICA ............... 90 

DEPARTAMENTO DE ENSINO E ESPECIALIDADES ................................................................ 51 

SBP ON-LINE ....................................................................................................... 51 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO ..................................................................................... 52 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PATOLOGIA ........................................................................ 53 



GRADUAÇÃO ...................................................................................................... 54 

RESIDÊNCIA MÉDICA .............................................................................................. 55 

Relatório da pesquisa sobre residência médica em patologia ................................................... 55 

ASSESSORIA DAS LIGAS ACADÊMICAS ............................................................................ 83 

FÓRUM DE ENSINO DE PATOLOGIA .............................................................................. 86 

SURGICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY – SAEP ............................................................ 88 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE – PACQ ....................................................... 93 

PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONTROLE DE QUALIDADE - PICQ .............................................. 95 

Dados do PICQ (dados dos registros da SBP) ..................................................................... 96 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL .................................................................... 90 

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS .............................................................. 105 

CONTEÚDOS IMPORTANTES – SBP ............................................................................. 114 

ANEXO 1. PROGRAMAÇÃO: 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA E 26º CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CITOPATOLOGIA, FOZ DO IGUAÇU/PR .......................................................................... 115 

ANEXO 2.  FOLDER – A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO ..................................................... 117 

 

 

 

 



6 
 

PALAVRA DA PRESIDENTE 

Estimados Colegas, 

Após a épica crise sanitária que o mundo enfrentou, estamos retomando a preparação de nosso novo encontro 

nacional. 

O tema desse congresso será a Era da Multidisciplinaridade. Sabemos que a boa patologia se faz no contexto 

multidisciplinar e que o patologista deve se manter ao lado de clínicos, oncologistas, cirurgiões, radiologistas e 

radioterapeutas tendo como resultado comum o bom atendimento aos pacientes. 

Esse conceito não é atual, longe disso, Virchow atuava como clínico e a sala de autópsia era onde ocorria o 

aprendizado. O que causou a doença? Como e qual órgãos afetou? Essa foi a inauguração da Anatomia 

Patológica e da Patologia Celular que agora inclui a Patologia molecular, todas com papel fundamental para o 

diagnóstico preciso e a escolha do tratamento mais eficaz. 

Assim, as sessões manterão esse conceito com outros especialistas participando das discussões, para que o 

aprendizado seja completo. 

Ainda, continuando nossa filosofia de união, este será o primeiro congresso brasileiro a unir as Sociedades de 

Patologia e Citopatologia. Isso ocorreu depois de entendermos que somos duas sociedades gêmeas, onde a 

maioria dos patologistas atua de modo igualitário. Essa será uma oportunidade única para o aprendizado da 

patologia atual, dinâmica e essencial para o exercício da boa medicina. 

Convidamos todos a enviarem seus resumos que serão apresentados nas sessões de cada especialidade, o que 

permitirá maior visibilidade dos trabalhos e oportunidade de interação com os colegas da área.  

Esperamos ansiosamente a presença de todos, para que possamos novamente nos confraternizar após esse 

período nebuloso que nos afetou profundamente.  

Abraço fraterno. 

Kátia Ramos Moreira Leite 
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 ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA 
 

Relatório de atividades 2020 – 2022 

No início de nossa gestão como presidente da SBP fomos surpreendidos com uma pandemia sem precedentes 

históricos, o que fez com que fossemos obrigados a encontrar alternativas para nossa missão como sociedade 

de especialidade. 

 

Congresso Brasileiro de Patologia 

O nosso principal evento, o Congresso Brasileiro de Patologia seria realizado no ano de 2020 e teve que ser 

adiado para o início de agosto de 2022 na cidade de Foz do Iguaçu. Será um congresso em conjunto com a 

Sociedade Brasileira de Citopatologia, o que permitirá um reencontro entre os especialistas de todo o Brasil.  

Felizmente, essa alteração de data nos proporcionou a retomada do evento com grande apoio de patrocinadores 

e entusiasmo dos nossos convidados nacionais e internacionais.  

A meta de patrocínio foi superada, assim como o interesse dos palestrantes. Temos mais de 45 convidados 

internacionais e uma programação científica de alta qualidade. Essa manutenção da qualidade científica, desde 

os congressos anteriores que organizamos em Belo Horizonte e Fortaleza, tem tornado o Congresso Brasileiro 

de Patologia um dos eventos internacionais mais importantes. Pelo menos essa é a opinião da maioria de nossos 

convidados internacionais.  

Mais de 450 trabalhos foram enviados, sendo 85% deles aprovados para apresentação oral e em forma de 

pôster.  

Serão premiados 10 trabalhos orais, 10 posters, 10 trabalhos apresentados por residentes e 10 por acadêmicos, 

além dos prêmios especiais conferidos ao melhor trabalho de citopatologia oferecido pela Kolplast e ao melhor 

trabalho apresentado pela patologia do Estado de São Paulo, conferido pela Associação de Patologia do Estado 

de São Paulo (APESP).  

Além disso, serão oferecidas bolsas para 5 residentes de cada região do Brasil num total de 25 bolsas para a 

participação do congresso.  

Para estreitar nosso relacionamento com a África, os patologistas provenientes daquele continente terão suas 

inscrições fornecidas gratuitamente.  

Temos grande expectativa em relação a esse evento e nossos esforços têm sido muito grandes para o seu 

sucesso.  
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Ensino à distância 

 

Como alternativa aos eventos presenciais, impedidos pela pandemia, tivemos que organizar eventos virtuais.  

SBP online é um programa que já ministrou 109 aulas nas diversas especialidades com uma média de 

participantes de 64/dia. 

Essa atividade tem sido patrocinada pela indústria farmacêutica, que garante a realização de uma transmissão 

de qualidade, sem ônus a SBP.  

Com a retomada da rotina, há o planejamento de eventos presenciais itinerantes após o congresso, nos meses 

de setembro a dezembro, nas áreas de melanoma e mama versando sobre as alterações de BRAF no melanoma 

e sobre o novo conceito de HER2-low. Ambos os eventos patrocinados pela indústria farmacêutica (Novartis e 

AstraZenecca, respectivamente).  

A Astellas também tem uma verba de R$180.000,00 destinada a educação continuada de patologistas em 

marcadores preditivos de resposta a terapia em câncer gástrico. 

Além das atividades de rotina e a volta dos cursos itinerantes, tivemos a oportunidade de disponibilizar no nosso 

site cursos de citologia cérvico-vaginal em base líquida, com toda a despesa de estúdio, gravação, edição etc. 

patrocinadas pela Kolplast.  

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo organizou e ministrou um curso de Autópsia que 

fez um enorme sucesso e já teve sua segunda edição, demonstrando a necessidade de eventos sobre o tema 

para o ensino dos nossos residentes e recém-egressos.  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro também ministrou um curso completo de dermatopatologia que se 

encontra à disposição dos associados no nosso site.  

Foi disponibilizada, no site da SBP, uma versão on-line do Curso Cheat Sheet Pré-Prova de Título de Especialista, 

mantendo seu enorme sucesso.  

Também houve a oportunidade de várias aulas on-line e transmissão de reuniões departamentais aumentando 

a disponibilidade de informação de qualidade aos nossos associados.  

 

Ensino de patologia 

 

Temos mantido o Fórum Permanente de Ensino de Patologia (FEP) que busca garantir a qualidade do ensino em 

patologia e atrair alunos de medicina para nossa especialidade.  

A Presidência participou pessoalmente de vários eventos com alunos, transmitindo a importância do 

patologista, as boas perspectivas do mercado de trabalho, e principalmente quão gratificante e interessante é 

o exercício da especialidade.  
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Surgical and Experimental Pathology (SAEP) 

 

Nossa revista entrou em processo de avaliação para indexação no MEDLINE, após 5 anos de manutenção de um 

número adequado de boas publicações.  

Aguardamos o resultado ansiosamente.  

 

Ações profissionais 

 

No final de 2020 fomos atendidos na nossa reivindicação de 12 anos de correção da tabela de preços de 

procedimentos em anatomia patológica, o que melhorou consideravelmente nossa remuneração junto ao SUS, 

dando margem ainda a renegociações com os planos de saúde.  

Também, estamos mantendo uma ação incisiva para que sejam pagos de forma adequada procedimentos 

preditivos de resposta a terapias alvo no câncer.  

Vários cursos de gerenciamento e gestão financeira foram oferecidos online.  

 

Qualidade 

 

O PICQ foi totalmente reformulado e permite um aprendizado constante de nossos associados.  

O PACQ tem se tornado cada vez mais robusto com aumento do interesse dos laboratórios em obtê-lo. Tem 

recursos interessantes e inovadores na avaliação da qualidade dos serviços e estamos próximos a obter uma 

certificação internacional para que ele se torne uma plataforma de avaliação de qualidade de laboratórios não 

só no Brasil, mas em toda a América Latina.  

 

Participação internacional 

 

A participação da patologia brasileira no cenário internacional tem aumentado e é, a nosso ver, uma 

obrigatoriedade e uma missão da SBP.  

Participamos do Board da ICCR, o que tem nos dado oportunidade de fazer parte na execução dos guidelines 

internacionais e de nos destacamos na patologia mundial. 

Recentemente, o Prof. Fernando Soares foi pelo período de 3 anos Standing Member do Board da WHO/IARC 

Blue Books, e, atualmente, eu me encontro nesse board. Essa é uma oportunidade única de não só apresentar 

e incluir patologistas de todas as especialidades na literatura mundial, como para garantir que as doenças que 

eventualmente possuam peculiaridades na nossa região estejam presentes nos livros.  
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Ação Social 

 

No início da pandemia em 2020, houve grande prejuízo a economia e um aumento da pobreza. A SBP foi ativa 

nesse momento, arrecadou e distribui cestas básicas a população carente em regiões do Brasil indicadas por 

nossos associados.  

Também distribuímos EPIs a serviços de autópsia no Brasil com condições precárias de atuação.  

Durante os anos de 2021 e 2022 participamos de uma campanha para rastreamento do Câncer do colo uterino 

na população indígena em conjunto com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde. 

Foram 13 laboratórios voluntários que receberam citologias cérvico-vaginais e prestaram serviço gratuitamente 

para essa população tão carente de cuidados. A SBP recebeu uma homenagem da SESAI e uma placa para marcar 

definitivamente essa ação.  

 

Assessoria de Imprensa 

 

Temos tentado manter uma ação junto a mídia para, principalmente, disseminar o conhecimento da população 

em relação a nossa especialidade, mostrando quão importante é o patologista na saúde pública. Essa ação deve 

ser intensificada para que o patologista seja valorizado socialmente e financeiramente. De outra forma haverá 

em futuro muito breve uma falta de patologistas para a rotina de uma especialidade que tem se tornado cada 

vez mais complexa e sobrecarregada.  

 

E-book 

 

Lançamos agora em julho o E-Book Patologia Geral, que visa fornecer ao estudante de graduação em Medicina 

um conteúdo que correlacione os conceitos da patologia geral e especial com a clínica médica, facilitando o seu 

entendimento em um formato mais prático e visual a partir de casos clínicos, além de testar os seus 

conhecimentos para se prepararem para as provas da graduação e, principalmente, para o ENADE. Ainda este 

ano, lançaremos o E-Book, “Perguntas e Respostas em Patologia”. 

 

Em suma, a Presidência participou das reuniões abaixo. 

 

Data Reunião Local 

24/01/2020 Reunião de Diretoria (Posse atual Presidente) SBP 

05/02/2020 Reunião do Congresso (Principal) SBP 
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19/02/2020 Reunião do Conselho Estratégico (TJCC) São Paulo 

25/03/2020 Reunião do Congresso  Brasileiro de Patologia SBP 

16/04/2020 AMB São Paulo 

12/05/2020 Reunião Extraordinária do Conselho Científico da AMB  On-line 

19/05/2020 Movimento Todos Juntos Contra o Câncer  On-line 

19/05/2020 Reunião do Congresso Brasileiro de Patologia SBP 

26/05/2020 ANS On-line 

09/06/2020 Reunião Extraordinária do Conselho Científico da AMB On-line 

17/07/2020 Reunião do Conselho Deliberativo da AMB On-line 

05/08/2020 WDCON On-line 

10/08/2020 Webinar Diálogos Estadão Think On-line 

29/08/2020 32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in Glasgow Glasgow, Escócia 

01/09/2020 Reunião: Diretoria executiva e Conselho fiscal On-line 

01/09/2020 32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in Glasgow Glasgow, Escócia 

02/09/2020 32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in Glasgow Glasgow, Escócia 

04/10/2020 49º Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico On-line 

22/10/2020 AMB On-line 

17/11/2020 
AMB: Convocação para a Reunião Extraordinária do Conselho 

Científico da AMB 
On-line 

27/11/2020 Ação Nacional de Combate ao Câncer 2020 (ANCC 2020) On-line 

04/12/2020 
Departamento de Atenção Especializada e Temática - 

DAET/SAES/MS 
Brasília 

08/01/2021 AMB On-line 

08/02/2021 AMB: Reunião Extraordinária do Conselho Científico On-line 

23/02/2021 Reunião do Congresso  Brasileiro de Patologia On-line 

01/03/2021 AMB On-line 

26/05/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 
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 Katia Ramos Moreira Leite 

  

11/06/2021 AMB: Reunião Extraordinária do Conselho Científico On-line 

21/06/2021 Reunião Nova AMB & Sociedades de Especialidades - Grupo 5 On-line 

30/06/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

27/05/2021 Reunião do Congresso  Brasileiro de Patologia On-line 

28/07/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

25/08/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

29/09/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

22/10/2021 Reunião Diretoria SBP On-line 

27/10/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

24/11/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

15/12/2021 CFM: Reuniões mensais On-line 

07/02/2022 Título de Especialista em Patologia On-line 

18/02/2022 Reunião Diretoria SBP SBP 

15/03/2022 
Convite Reunião Extraordinária AMB e Presidentes das Sociedades 

de Especialidade 
On-line 

20/06/2022 AMB On-line 

07/07/2022 Reunião do Congresso  Brasileiro de Patologia On-line 
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SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Durante o período de 2020 a 2022, a Secretaria Executiva despachou, junto à gerência administrativa 

da SBP, assuntos diversos relacionados à rotina da sede; respondeu a questionamentos de associados, não 

associados, acadêmicos, entre outros através do “Fale Conosco” e/ou endereço eletrônico (contas vinculadas à 

SBP); participou ativamente da organização, logística e/ou como membro da coordenação das atividades 

científicas realizadas neste período e citadas a seguir; reformulou e complementou as cartas enviadas 

anualmente a médicos patologistas desligados ou não adimplentes com a Sociedade, com o objetivo de 

informar mais detalhadamente sobre as várias oportunidades e vantagens oferecidas aos associados; 

representação da SBP na Coordenação do Grupo de Trabalho (GT) de Diagnóstico Precoce do Todos Juntos 

Contra o Câncer (TJCC), com participação das atividades, reuniões do grupo e reuniões gerais dos GTs, além de 

representação da Presidente em algumas reuniões do Conselho Estratégico; e, finalmente, participou das 

reuniões da Diretoria Executiva e de reuniões relacionadas aos eventos científicos da SBP.  

 

As atividades científicas realizadas no período com a participação direta da Secretaria Executiva 

envolveram a organização do Curso “Cheat Sheet” Pré-Prova de Título de Especialista da SBP, com 

disponibilização de todas as aulas no site da Sociedade, do I SBP Digital Summit e do 33º Congresso Brasileiro 

de Patologia. Neste, compôs a Comissão Organizadora, participou da Comissão de Avaliadores, Coordenação da 

Patologia Mamária e da Gincana Geral, além da programação da Comunicação, com revisão de todas as 

postagens relacionadas ao evento. Assim, a participação foi ativa na maioria das reuniões, na organização geral 

do evento e em várias atividades relacionadas. 

 

O resumo dos contatos recebidos através do “Fale Conosco” ou contas de endereço eletrônico da SBP 

estão na tabela abaixo. 

 

Data inicial: 01/2020 - Data final: 07/2022.   

 

2020 

Tipo Área Total 

Patologista Associado SBP Administrativo 68 

Patologista Associado SBP Assessoria de Imprensa 2 

Patologista Associado SBP Assuntos Acadêmicos 13 

Patologista Associado SBP Assuntos Profissionais 79 

Patologista Associado SBP Congresso 4 
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Patologista Associado SBP Classificados 5 

Patologista Associado SBP Evento 15 

Patologista Associado SBP Jornal "O Patologista" 0 

Patologista Associado SBP Ombudsman 1 

Patologista Associado SBP Outros 46 

Patologista Associado SBP PACQ 4 

Patologista Associado SBP PICQ 93 

Patologista Associado SBP Título de Especialista 8 

Patologista Não Associado SBP Administrativo 15 

Patologista Não Associado SBP Assessoria de Imprensa 0 

Patologista Não Associado SBP Assuntos Acadêmicos 0 

Patologista Não Associado SBP Assuntos Profissionais 5 

Patologista Não Associado SBP Congresso 0 

Patologista Não Associado SBP Classificados 0 

Patologista Não Associado SBP Evento 1 

Patologista Não Associado SBP Jornal "O Patologista" 0 

Patologista Não Associado SBP Ombudsman 0 

Patologista Não Associado SBP Outros 0 

Patologista Não Associado SBP PACQ 0 

Patologista Não Associado SBP PICQ 1 

Patologista Não Associado SBP Título de Especialista 1 

Outros Administrativo 25 

Outros Assessoria de Imprensa 12 

Outros Assuntos Acadêmicos 13 

Outros Assuntos Profissionais 32 

Outros Congresso 11 

Outros Classificados 5 

Outros Evento 11 

Outros Jornal "O Patologista" 2 

Outros Ombudsman 0 

Outros Outros 31 

Outros PACQ 5 

Outros PICQ 37 

Outros Título de Especialista 6 

 

2021 

Tipo Área Total 

Patologista Associado SBP Administrativo 71 

Patologista Associado SBP Assessoria de Imprensa 3 

Patologista Associado SBP Assuntos Acadêmicos 18 

Patologista Associado SBP Assuntos Profissionais 85 

Patologista Associado SBP Congresso 3 
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Patologista Associado SBP Classificados 8 

Patologista Associado SBP Evento 25 

Patologista Associado SBP Jornal "O Patologista" 0 

Patologista Associado SBP Ombudsman 1 

Patologista Associado SBP Outros 48 

Patologista Associado SBP PACQ 2 

Patologista Associado SBP PICQ 122 

Patologista Associado SBP Título de Especialista 15 

Patologista Não Associado SBP Administrativo 10 

Patologista Não Associado SBP Assessoria de Imprensa 0 

Patologista Não Associado SBP Assuntos Acadêmicos 2 

Patologista Não Associado SBP Assuntos Profissionais 8 

Patologista Não Associado SBP Congresso 0 

Patologista Não Associado SBP Classificados 0 

Patologista Não Associado SBP Evento 1 

Patologista Não Associado SBP Jornal "O Patologista" 1 

Patologista Não Associado SBP Ombudsman 0 

Patologista Não Associado SBP Outros 5 

Patologista Não Associado SBP PACQ 0 

Patologista Não Associado SBP PICQ 1 

Patologista Não Associado SBP Título de Especialista 4 

Outros Administrativo 95 

Outros Assessoria de Imprensa 16 

Outros Assuntos Acadêmicos 48 

Outros Assuntos Profissionais 118 

Outros Congresso 7 

Outros Classificados 5 

Outros Evento 22 

Outros Jornal "O Patologista" 4 

Outros Ombudsman 3 

Outros Outros 158 

Outros PACQ 9 

Outros PICQ 33 

Outros Título de Especialista 32 

 

2022 

 

Tipo Área Total 

Patologista Associado SBP Administrativo 67 

Patologista Associado SBP Assessoria de Imprensa 1 

Patologista Associado SBP Assuntos Acadêmicos 7 

Patologista Associado SBP Assuntos Profissionais 55 
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Patologista Associado SBP Congresso 21 

Patologista Associado SBP Classificados 7 

Patologista Associado SBP Evento 6 

Patologista Associado SBP Jornal "O Patologista" 2 

Patologista Associado SBP Ombudsman 0 

Patologista Associado SBP Outros 13 

Patologista Associado SBP PACQ 10 

Patologista Associado SBP PICQ 43 

Patologista Associado SBP Título de Especialista 15 

Patologista Não Associado SBP Administrativo 15 

Patologista Não Associado SBP Assessoria de Imprensa 1 

Patologista Não Associado SBP Assuntos Acadêmicos 0 

Patologista Não Associado SBP Assuntos Profissionais 5 

Patologista Não Associado SBP Congresso 1 

Patologista Não Associado SBP Classificados 0 

Patologista Não Associado SBP Evento 0 

Patologista Não Associado SBP Jornal "O Patologista" 1 

Patologista Não Associado SBP Ombudsman 0 

Patologista Não Associado SBP Outros 0 

Patologista Não Associado SBP PACQ 0 

Patologista Não Associado SBP PICQ 0 

Patologista Não Associado SBP Título de Especialista 2 

Outros Administrativo 47 

Outros Assessoria de Imprensa 5 

Outros Assuntos Acadêmicos 13 

 

 

                                                                                                                       Marina De Brot 

 

ATIVIDADES DA TESOURARIA 

 
Seguem atividades desempenhadas por mim durante a gestão: 

1. Manutenção predial e mobiliário; 

2. Manutenção, aquisição e readequação de equipamentos de informática (computadores, impressoras, 

antivírus, firewall etc.). 

3. Acompanhamento do fluxo de caixa mensal. 

4. Escolha das aplicações financeiras mais adequadas para rentabilização dos recursos de caixa excedentes, 

garantindo retorno, no mínimo, acima da inflação no período. 



17 
 

5. Solicitado, por meio de manifestação extrajudicial, para que as instituições financeiras (bancos) deixassem 

de cobrar IRRF sobre o lucro das aplicações financeiras da SBP. Como a SBP é uma entidade sem fins 

lucrativos, a legislação garante este benefício. A solicitação foi acatada pelos bancos, gerando economia e 

incremento de caixa para SBP.  

6. Iniciado processo judicial para reaver os valores retidos indevidamente do IRRF nos últimos 5 anos (cerca de 

R$ 77.051,22). O processo deverá se arrastar por anos, mas com boas perspectivas de a SBP ganhar a causa 

e ter os valores corrigidos. 

7. Contratado assessoria financeira para mensuração de custo e receitas da SBP. Com isso, estabelecer caixa 

financeiro ideal para que as atividades mínimas da SBP sejam mantidas, mesmo em uma situação extrema 

de falta de receita no período de 01 ano. 

8. Reuniões mensais com a assessoria financeira e colaboradores da SBP (gerência e financeiro) para 

acompanhamento do fluxo de caixa, controle dos centros de custos e gestão dos recursos. 

9. Acompanhamento do fluxo de caixa e gestão de recursos relativos ao 33º Congresso Brasileiro de Patologia 

(Foz do Iguaçu). 

 

 

 

                                                                         Carlos Augusto Moreira Silva 
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Balanço Patrimonial 2020 – 2022
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CONSELHO FISCAL 
 

O Conselho fiscal analisou a documentação contábil da SBP, referente à gestão. 
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Daniel Cury Ogata 
Valquíria de Araújo 

Verônica Resende Lima 
Raquel Silva Araújo 
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CONSELHO CONSULTIVO  

 

 
 

O Conselho Consultivo, através de pelo um de seus membros, Clóvis Klock, Fernando Augusto Soares e Renato 

Lima de Moraes Jr., estiveram presentes nas reuniões da Diretoria Executiva, contribuindo com sua 

representatividade e posicionamentos nas tomadas de decisão.  

 

Clóvis Klock 

Fernando Augusto Soares 

Renato Lima de Moraes Jr. 
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VICE-PRESIDÊNCIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 
 

 

Os anos de 2020 a 2022 foram ricos em atividades científicas e na consolidação de projetos prévios, 

proporcionando ao associado atividades nas mais diversas especialidades.  Devido à pandemia do novo 

coronavírus, a maioria delas foi realizada em modo on-line, possibilitando que grande número de patologistas 

tenha tido acesso a aulas, cursos, simpósios e mesas de suas casas ou instituições.  

Também em decorrência da crise sanitária, o 33º Congresso Brasileiro de Patologia (CBPato 2022), que 

seria realizado no final do ano de 2020, foi adiado para 2022. A organização do mesmo foi retomada já em 

2020, com dedicação intensa da Comissão Organizadora para a realização do evento. O evento já superou as 

expectativas da Sociedade em termos de número de palestrantes nacionais e internacionais, número 

antecipado de inscritos e expositores/patrocinadores. Finalmente, pela primeira vez o CBPato ocorrerá em 

conjunto ao 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia. SBP e SBC trabalharam juntas na organização e 

realização desse grande encontro. 

Todas essas atividades educacionais e científicas estão listadas a seguir. 

 

I. Eventos (2020 a 2022)  

 

Eventos 2020: 

  

1. EAD e USP On-line  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

Nº DATA MEDIADOR PROFESSOR TEMA 

1 14 de abril Felipe D'Almeida Costa Katia Ramos Moreira Leite 
Abordagem diagnóstica de biópsias de 
próstata 

2 22 de abril 
  

Dra. Marisa Dolhnikoff 
Covid-19 e autópsia: o que precisamos 
saber? Felipe D'Almeida Costa 

3 7 de maio Felipe D'Almeida Costa Mírian Nacagami Sotto 
Dermatopatologia – Dermatites de 
interface 

4 19 de maio Felipe D'Almeida Costa 
Cynthia Aparecida Bueno 
de Toledo Osório 

Patologia mamária – Nova classificação 
da OMS 

5 27 de maio Felipe D'Almeida Costa Fernando Augusto Soares 
Atualização Carcinoma de células de 
Merkel 

6 2 de junho Felipe D'Almeida Costa Elyzabeth Avvad Portari Patologia fetoplacentária 

7 16 de junho Felipe D'Almeida Costa 
Elimar Gomes 
(dermatologista) 

Aspectos dermatológicos do carcinoma 
de células de Merkel 

8 23 de junho Felipe D'Almeida Costa 
Ellen Caroline Toledo do 
Nascimento 

Atualização em câncer de pulmão 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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9 7 de Julho Felipe D'Almeida Costa 
Joao Pedreira Duprat Neto  
(cirurgião) 

Abordagem cirúrgica do carcinoma de 
células de Merkel 

10 28 de julho Felipe D'Almeida Costa Louise De Brot 
Atualização em adenocarcinomas de 
colo uterino 

11 4 de agosto Felipe D'Almeida Costa 
Rodrigo Munhoz 
(oncologista) 

Tratamento sistêmico do carcinoma de 
células de Merkel 

12 18 de agosto Felipe D'Almeida Costa Elyzabeth Avvad Portari Patologia fetoplacentária - parte 2 

13 8 de setembro 

  
Cynthia Aparecida Bueno 
de Toledo Osório 

Avaliação anatomopatológica de 
amostras de mama após quimioterapia 
neodjuvante e suas implicações 
prognósticas 

  

Felipe D'Almeida Costa 

14 22 de setembro Felipe D'Almeida Costa Fernando P Frassetto 
Lesões Extra-Axiais do Sistema Nervoso 
Central 

15 29 de setembro Felipe D'Almeida Costa 
Denise Maria Avancini 
Costa Malheiros 

Glomerulopatias Primárias - parte 1 

16 
13 de outubro 
(EUSA Pharma) 

Felipe D'Almeida Costa Henrique Moura de Paula 
História e Patologia da Doença de 
Castleman: um nome, múltiplas faces 

17 27 de outubro 

  
Luciana Rodrigues de 
Meirelles 

Avaliação imunoistoquímica das 
proteínas dos genes de reparo em 
câncer colorretal 

  

Felipe D'Almeida Costa 

18 
10 de 
novembro 
(EUSA Pharma) 

  Antonio Adolfo Guerra 
Soares Brandão 

Doença de Castleman - Aspectos 
Clínicos Felipe D'Almeida Costa 

19 
24 de 
novembro 

Felipe D'Almeida Costa Ana Letícia Boff Abordagem diagnóstica de Alopécias 

20 
08 de 
dezembro 

Felipe D'Almeida Costa Isabela Werneck da Cunha 
Atualizações da nova classificação de 
Tumores de partes moles da OMS 

21 
15 de 
dezembro 

Felipe D'Almeida Costa Felipe da Matta Andreiuolo 
Diagnóstico integrado em tumores 
cerebrais pediátricos: a experiência 
alemã 

  

 

2.  Patologia Molecular   

https://www.sbp.org.br/eventos/curso-de-patologia-molecular-online-para-associados-da-sbp/  

 

    Introdução/Princípios básicos/Técnicas moleculares   

Aula 1 31 de agosto Introdução ao curso Isabela Werneck da Cunha 

Aula 2 31 de agosto 
Conceitos Basicos: DNA/RNA/Proteínas; Transcrição e 
Tradução 

Mariana Petaccia de Macêdo 

Aula 3 01 de setembro Conceitos Basicos: Oncogenes/Supressores de tumor Fernando Augusto Soares 

Aula 4 01 de setembro Alteraçoes do DNA: Mutações/ Metilações Fernando Augusto Soares 

Aula 5 02 de setembro Biomarcadores: Conceitos, tipos e validação Fernando Augusto Soares 

Aula 6 02 de setembro Boas práticas em patologia molecular Clóvis Klock 

Aula 7 03 de setembro 
Técnicas baseadas em PCR (PCR, RT-PCR, real Time, 
PCR digital) 

Mariana Petaccia de Macêdo 

Aula 8 03 de setembro Sequenciamento de larga escala - NGS Renata de Almeida Coudry 

https://www.sbp.org.br/eventos/curso-de-patologia-molecular-online-para-associados-da-sbp/
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Aula 9 04 de setembro Hibridização in situ: Conceitos e aplicações Isabela Werneck da Cunha 

Aula 
10 

04 de setembro Imuno-histoquímica como marcadores preditivos Humberto de Carvalho Carneiro 

    Principais vias e alvos moleculares; aplicações   

  05 de outubro Introdução ao curso - Módulo 2 Isabela Werneck da Cunha 

Aula 
11 

05 de outubro PD-L1 e a indicação de uso da imunoterapia Fernando Augusto Soares 

Aula 
12 

05 de outubro 
Alteraçoes em genes de reparo e Tumos mutaion 
burden (TMB) 

Mariana Petaccia de Macêdo 

Aula 
13 

06 de outubro EGFR e sua importância nas neoplasias Ellen Caroline Toledo do Nascimento 

Aula 
14 

06 de outubro RAS/BRAF, quando pesquisar suas alterações? Mariana Petaccia de Macêdo 

Aula 
15 

07 de outubro  Her2: noções básicas de interpretação Humberto de Carvalho Carneiro 

Aula 
16 

07 de outubro 
FGFR e seu papel na oncogenese do carcinoma 
urotelial 

Isabela Werneck da Cunha 

Aula 
17 

08 de outubro Inibidores de PARP e via de recombinação homóloga Fernando Augusto Soares 

Aula 
18 

08 de outubro NTRK: um marcador agnóstico Isabela Werneck da Cunha 

Aula 
19 

09 de outubro ALK/ROS/MET Ellen Caroline Toledo do Nascimento 

Aula 
20 

09 de outubro Biópsia Líquida e seu uso na atualidade Isabela Werneck da Cunha 

    Aulas Patrocinadas   

Aula 
21 

02 de 
novembro 

O fluxo da amostra dentro e fora do laboratório. 
Controle de Qualidade   

Emilio Augusto C. P.de Assis 

Aula 
22 

02 de 
novembro 

Uso de NGS em tumores metastáticos - 
recomendações da ESMO 

Rodrigo Dienstmann  

Aula 
23 

03 de 
novembro 

Carcinoma urotelial. A importância do patologista na 
definição terapêutica 

Luciana Schultz Amorim 

Aula 
24 

04 de 
novembro 

O papel da mutação do gene PIK3CA no câncer de 
mama 

Fernando Augusto Soares 

Aula 
25 

05 de 
novembro 

Novas aplicabilidades do PD-L1 na imunoterapia Felipe D'Almeida Costa 

Aula 
26 

06 de 
novembro 

NTRK e terapias agnósticas Mariana Petaccia de Macêdo 

 

 

3.     Esmo – ROCHE  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login   

 

Nº Aula Nome 

1 Melanoma Gilles Landman 

2 Tumores Agnósticos Isabela Werneck da Cunha 

3 Cabeça e Pescoço Felipe D'Almeida Costa 

4 Pulmão (inicial e avançado) Fábio Tavora 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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5 Mama (inicial e avançado) Filomena Marino Carvalho 

6 Sistema Nervoso Central Fernando Pereira Frassetto 

7 Genitourinário Katia Ramos Moreira Leite 

8 Gastrointestinal Laura Carolina Lopez Claro 

 

 

 

4. I SBP Digital SUMMIT – O Brasil se encontra aqui 

 

O “SBP Digital Summit, o primeiro evento totalmente virtual da SBP, aconteceu em 28 e 29 de outubro 

de 2020. 

Durante dois dias, foram abordados temas de grande relevância para a Patologia com renomados 

especialistas. 

Destaque para as participações do Dr. Ian Cree, head do WHO Classification of Tumours Group, com o 

tema: Evolução da Classificação das neoplasias, e do Dr. George Netto, editor da revista “Modern Pathology”, 

do grupo Nature, que falou sobre “Como publicar um bom artigo científico.” 

O número de casos enviado para o Seminário de Lâmina dos Residentes superou as expectativas dos 

organizadores. Foram apresentados 4 por dia e os residentes que tiveram seus casos escolhidos foram 

premiados com um ano da assinatura on-line dos livros da OMS. 

 

https://www.sbp.org.br/wb/wp-content/uploads/2020/10/I-Summit-programacao.pdf  

https://www.sbp.org.br/eventos/7024/  

https://www.sbp.org.br/eventos/i-sbp-digital-summit-seminario-de-laminas-dos-residentes-preview/   

 

 

https://www.sbp.org.br/wb/wp-content/uploads/2020/10/I-Summit-programacao.pdf
https://www.sbp.org.br/eventos/7024/
https://www.sbp.org.br/eventos/i-sbp-digital-summit-seminario-de-laminas-dos-residentes-preview/
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5. 5º Curso Cheat Sheet 2020 – Aulas Gravadas   

                  https://www.sbp.org.br/eventos/5o-curso-cheat-sheet-te-2020/ 

 

https://www.sbp.org.br/eventos/5o-curso-cheat-sheet-te-2020/


36 
 

 

 

6. Apoios 2020:  

6-1 Reunião Internacional do Renal Tumor Study Group:  

https://www.sbp.org.br/wb/wp-content/uploads/2022/07/Relatorio_GBTR-set-20.pdf  

6-2 VIII Congresso Internacional Oncologia D'Or:  

http://congressooncologiador.com.br/   

   

Eventos 2021  

                   

7. SBP On-line  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

Nº DATA ATIVIDADE PALESTRANTE(ES) 

1 02/fev/21 
Hematopatologia - Linfomas com 
diferenciação plasmoblástica, um 
frequente desafio diagnóstico. 

Dr. Cristiano Claudino Oliveira 

2 09/fev/21 Exame intraoperatório, aspectos práticos. 
Dr. Antonio Neto - Universidade de Denver, 
Colorado 

3 16/fev/21 
Como começar (e manter!) uma liga 
acadêmica de Patologia? 

Dra. Juliana Arôxa Pereira Barbosa  

3 16/fev/21 
Quando os mortos ensinam: as necrópsias 
na Educação médica. 

Dra. Monique Freire Santana 

4 23/fev/21 Journal Club SAEP Dr. Fernando Augusto Soares 

  25/fev/21 
Avanços e Conquistas da Patologia 
Brasileira 

Doutores: Katia Ramos/Emílio de Assis/Renato 
Lima/Clóvis Klock  

5 02/mar/21 Uropatologia - ISUP x GUPS 
Dr. Daniel Abensur Athanazio/Dra. Isabela 
Werneck da Cunha/Dra. Katia Ramos Moreira 
Leite 

  09/mar/21 Nova classificação de tumores da OMS 
Doutores: Felipe D'Almeida/Fabio Távora/ 
Nicolle Cavalcante/Ellen Caroline  

6 16/mar/21 Tumores mesenquimais cutâneos. Dr. Rafael de Deus Moura 

7 23/mar/21 
Como estudar e aprender Patologia 
(voltada às Ligas de Patologia e alunos de 
graduação)  

Dr. Geraldo Brasileiro Filho 

  25/mar/21 
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do 
Câncer Colorretal 

Doutores: Daniel Cury, Cristovam Scapulento, 
Alexandre Ferreira Oliveira, Natalia Leonetti, 
Grazielle Cristina  

https://www.sbp.org.br/wb/wp-content/uploads/2022/07/Relatorio_GBTR-set-20.pdf
http://congressooncologiador.com.br/
https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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8 30/mar/21 Journal Club SAEP 
Dr. Fernando Augusto Soares / Dr. Daniel 
Abensur Athanazio 

  31/mar/21 
Gestão Financeira de Laboratórios na 
Prática 

Dr. Emilio de Assis 

9 06/abr/21 
Patologia Hepática - MAFLD, novos 
conceitos na prática da patologia hepática 

Dr. Ryan Yukimatsu Tanigawa 

10 13/abr/21 Perfil molecular do câncer gástrico Dra. Laura Carolina Lopez Claro  

11 20/abr/21 
Aprendendo Patologia através das mídias 
sociais (voltada às Ligas de Patologia e 
alunos de graduação)  

Dr. Raimundo Gerônimo da Silva Jr. & Dra. 
Juliana Arôxa Pereira Barbosa  

12 27/abr/21 Journal Club SAEP 
Dr. Fernando Augusto Soares / Dra. Katia 
Ramos Moreira Leite  

  29/abr/21 
A Importância da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) para os Laboratórios 
e Pacientes 

Doutores: Emílio Assis/Eduardo Pereira 
Marques - Advogado: Dr. Denys Chippnik 
Baltaduonis 

13 04/mai/21 TILs em Câncer de Mama Dra.  Juliana Ribeiro de Freitas 

  04/mai/21 Tumores osseos e partes moles -residentes   

14 11/mai/21 
Patologia Molecular do câncer de pulmão: 
existe papel para testar doença inicial? 
(patrocínio AstraZeneca) 

Dra. Ellen Caroline Toledo do Nascimento 

15 18/mai/21 
Patologia mamária: o que o acadêmico 
precisa saber (voltada às Ligas de Patologia 
e alunos de graduação)  

Dra. Marina De Brot 

16 25/mai/21 Journal Club SAEP 
Dr. Fernando Augusto Soares & Dra. Maiara 
Ferreira de Souza 

  27/mai/21 
Combate ao Tabagismo e Prevenção de 
Câncer de Pulmão, Bexiga e de Cabeça e 
Pescoço 

Dr. Felipe D'Almeida, Dra. Stephania Bezerra, 
Dra. Ellen Caroline; Dr. david Queiroz Borges 
Muniz; Dr. Jorge Lyra 

17 01/jun/21 
Carcinoma urotelial - patogênese molecular 
e classificação (patrocínio Merck) 

Dra Luciana Schultz Amorim 

18 08/jun/21 
Nova Classificação da OMS dos Tumores do 
Sistema Nervoso Central: O que vem por 
aí? 

Dr. Fernando Pereira Frassetto 

19 15/jun/21 
Journal Club SAEP - Artigo: Classificação 
dos Tumores Renais 

Dra. Daniel Abensur Athanazio / Dra. Isabela 
Werneck da Cunha / Dra. Luciana Schultz 
Amorim 

20 22/jun/21 
SBP convida GBOT - Biomarcadores em 
câncer de pulmão (patrocínio BMS) 

Dr. Vladmir Claudio Cordeiro de Lima 

  23/jun/21 Gestão de custo e precificação     

  24/jun/21 What’s Next? 
Felipe D´Almeida Costa, Victor Piana de 
Andrade, Rafaela Brito de Paula, Cristiane 
Rubia Ferreira,  

    
O que esperar da Jornada de Patologia no 
evento Next Frontiers 

  

21 29/jun/21 
Hepatites virais (voltada às Ligas de 
Patologia e alunos de graduação)  

Dr. Venâncio Avancini Ferreira Alves 

22 06/jul/21 
O que há de novo em dermatopatologia 
(Apoio APESP)  

Dr. Gilles Landman 
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23 13/jul/21 
Carcinoma de células de Merkel (patrocínio 
Merck/Pfizer - logos)  

Dra. Rute Facchini Lellis 

24 20/jul/21 
Considerações gerais sobre tumores ósseos 
para a graduação (voltada às Ligas de 
Patologia e alunos de graduação) 

Dr. Cleto Dantas Nogueira 

25 27/jul/21 
Journal Club SAEP: Produção de 
conhecimento em Patologia 
Neuromuscular  

Dr. Fernando Augusto Soares / Dra. Ana Cotta  

26 03/ago/21 
Aspectos anatomopatológicos e clínicos das 
diferentes formas de psoríase -  

Dra. Rute Facchini Lellis / Dr. Wagner Galvão, 
dermatologista 

  05/ago/21 Dia do Patologista Dra. Katia Moreira Ramos 

27 10/ago/21 
Além do sarcoma de Ewing: Expandindo o 
diagnóstico dos sarcomas de pequenas 
células redondas  

Dr. Lucas Faria Abrahão Machado  

  12/ago/21 Orçamento e modelagem financeira  Dr. Emilio de Assis 

28 17/ago/21 
Atualização em biomarcadores de câncer 
de mama (patrocínio ROCHE)  

Dra. Helenice Gobbi 

29 24/ago/21 
Classificação molecular dos carcinomas 
endometriais. - (logo GSK e logo 
Ginecopatologia)  

Dra. Filomena Marino Carvalho 

  26/ago/21 LIVE  
Agosto Branco - Câncer de Pulmão: Como 
evitar, previnir, diagnosticar e tratar o mais 
letal dos tumores  

30 31/ago/21 
Journal Club SAEP - Patologia 
computacional, horizontes e desafios. 
Experiências no projeto PathoSpotter 

Dr. Fernando Augusto Soares/Dr. Washington 
Luis Conrado dos Santos 

  
13 a 16-

set  
1º Seminário: Patologia dos Transplantes  

Dr. João Guilherme Bertacchi; Dra. Daisa Silva, 
Dra. Denise Malheiros, Dra. Cristiane Maria, 
Dra. Geanete Pozzan, Dra. Ellen Caroline, Dr. 
Evandro Sobroza. 

31 14/set/21 Mesotelioma  Dr. Marcelo Luiz Balancin 

32 21/set/21 Câncer de colo uterino e lesões precursoras  Dra. Mônica Maria Agata Stiepcich 

  23/set/21 LIVE: Cheat Sheet Palestrantes do Cheat Sheet 

33 28/set/21 

Journal Club SAEP: TGFβ1 pathway 
components in breast cancer tissue from 
aggressive subtypes correlate with better 
prognostic parameters in ER-positive and 
p53-negative cancers  

Dr. Fernando Augusto Soares & Dr. Jefferson 
Crespigio 

34 05/out/21 
Tumores de Glândulas Salivares: 
abordagem prática para o patologista geral  

Dr. Humberto Carvalho Carneiro 

35 19/out/21 
Pneumonia de hipersensibilidade e 
pneumonia intersticial usual  

Dra. Bianca Canela Furian 

36 26/out/21 
Journal Club SAEP - Parquina e suas 
associações moleculares em gliomas: uma 
revisão sistemática  

Dr. Fernando Augusto Soares & Dr. Eduardo 
Morais de Castro 
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  28/out/21 
LIVE: Do patologista à paciente: o olhar 
multidisciplinar para cada subtipo de 
câncer de mama   

Dra. Marina De Brot / Dra. Laura Testa - 
Oncologista / Dra. Karina Moutinho, Radio-
oncologista / Dr. Renato Cagnacci Neto, 
mastologista / Dr. Rodrigo Guindalini, 
Oncogeneticista 

37 09/nov/21 
Desafios no diagnóstico de linfomas T 
periféricos (patrocínio TAKEDA) 

Dr. José Vassallo 

38 16/nov/21 
Imunoterapia em câncer gástrico: o papel 
da avaliação do PD-L1 - (patrocínio BMS)  

Dr. Fernando Soares 

39 23/nov/21 
Câncer de próstata: explicando a biópsia 
prostática para o médico generalista  

 Laíse Marine Moura de Sousa, acadêmica do 
3º ano de medicina da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo/SP  

  25/nov/21 
LIVE: Novembro azul e as patologias além 
da próstata: o que os homens devem saber 
sobre câncer urológico  

Doutores: Kátia Ramos Moreira Leite; Raphael 
Brandão Moreira; Elton Trigo Teixeira Leite; 
Gustavo Cardoso Guimarães e Fernanda Robert 

40 30/nov/21 
Journal Club SAEP - Call to Action: Patologia 
Molecular no Brasil 

Dr. Fernando Augusto Soares / Dra. Isabela 
Werneck da Cunha 

41 07/dez/21 
Carcinoma Hepatocelular (critérios 
diagnósticos, subtipos e relação com 
síndrome metabólica)   

Dr. Venâncio Avancini Ferreira Alves 

42 14/dez/21 Pathology of Small Airway Disease  Dra. Rosane de Oliveira Duarte Achcar 

 

 

8. Live SBP - Última 5a feira do mês - 19h 

 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

25-02-21: Avanços e Conquistas da Patologia Brasileira; 

25-03-21: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Colorretal; 

29-04-21: A Importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para os Laboratórios e Pacientes; 

27-05-21: Combate ao Tabagismo e Prevenção de Câncer de Pulmão, Bexiga e de Cabeça e Pescoço; 

24-06-21: What’s Next? O que esperar da Jornada de Patologia no evento Next Frontiers; 

 

05-08-21: Live especial do Dia do Patologista e aniversário da SBP - Os benefícios para nossos associados; 

 

26-08-21: Agosto Branco - Câncer de Pulmão: Como evitar, prevenir, diagnosticar e tratar o mais letal dos tumores;  

23-09-21: Bate Papo com Palestrantes do Curso Cheat Sheet – Pré-Prova de Título de Especialista da SBP 2021;  

 

28-10-21: Do patologista à paciente: o olhar multidisciplinar para cada subtipo de câncer de mama;  

25-11-21 Live da SBP: Novembro azul e as patologias além da próstata: o que os homens devem saber sobre câncer 

urológico; 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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9. GBOT  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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10. 1º Simpósio Patologia do Transplante da SBP 

https://www.sbp.org.br/eventos/1o-simposio-patologia-do-transplante/  

 

 

 

 

https://www.sbp.org.br/eventos/1o-simposio-patologia-do-transplante/
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11. I Curso de Autópsia Santa Casa e SBP 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

 

 

12. Cheat Sheet 

https://www.sbp.org.br/eventos/live-da-sbp-3/  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
https://www.sbp.org.br/eventos/live-da-sbp-3/
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13. Curso de Dermatopatologia – UFF RJ  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

 

 

14. Apoios 2021 

       15-1 Patrocínio XXII PATOSHOW - 22 a 25 fev. 2021  

 https://www.youtube.com/embed/_YXk3G3iVcs  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
https://www.youtube.com/embed/_YXk3G3iVcs
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15-2 Patrocínio das Boinas da FMRP USP 23 de Mar 2021 

https://sites.google.com/view/rifadoesteto/home 

          https://www.instagram.com/p/CLcQa-gARVt/ 

 

15-3 I Curso de Estudo de Patologias e seus Diagnósticos por Biópsia entre 3 a 7 de Mai 2021  

https://www.sbp.org.br/eventos/i-curso-de-estudo-de-patologias-e-seus-diagnosticos-por-biopsia/  

         15-4 XV Congresso Médico Acadêmico Jundiaí 13 a 15 Mai 2021 

https://www.sbp.org.br/eventos/xv-congresso-medico-academico-da-faculdade-de-medicina-de-

jundiai/  

          15-5 1º Fórum TJCC RJ 19 a 20 Mai 2021 

https://www.sbp.org.br/eventos/1o-forum-digital-todos-juntos-contra-o-cancer-rj/  

15-6 Simpósio LABPMEL - 3 e 4 Jun 2021 

@lapmel.fmrp 

https://sites.google.com/view/rifadoesteto/home
https://www.instagram.com/p/CLcQa-gARVt/
https://www.sbp.org.br/eventos/i-curso-de-estudo-de-patologias-e-seus-diagnosticos-por-biopsia/
https://www.sbp.org.br/eventos/xv-congresso-medico-academico-da-faculdade-de-medicina-de-jundiai/
https://www.sbp.org.br/eventos/xv-congresso-medico-academico-da-faculdade-de-medicina-de-jundiai/
https://www.sbp.org.br/eventos/1o-forum-digital-todos-juntos-contra-o-cancer-rj/
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15-7 5ª Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço – Julho Verde - 27 Jul 2021  

https://www.sbp.org.br/eventos/5a-campanha-nacional-de-prevencao-do-cancer-de-cabeca-e-pescoco-

julho-verde-2021/  

15-8 Apoio TJCC 6º Fórum Big Data em Oncologia -13 a 14 de Jul 2021  

https://www.sbp.org.br/eventos/6o-forum-big-data-em-oncologia/  

         

15-9 Patrocínio IV ISEP - Londrina - 04 a 06 Ago 2021  

https://www.sbp.org.br/eventos/iv-international-symposium-of-experimental/  

           

15-10 2ª SEBRADII - 17 a 21 Ago 2021  

https://www.sbp.org.br/eventos/2a-sebradii-virtual-semana-brasileira-de-doencas-inflamatorias-

intestinais/ 

 

15-11 IAPO - 17 Ago 2021    

https://www.sbp.org.br/eventos/webinar-iapo/  

           

15-12 TJCC 8º Congresso – 20 a 24 Set  

https://www.sbp.org.br/eventos/8o-congresso-tjcc/  

  

https://www.sbp.org.br/eventos/5a-campanha-nacional-de-prevencao-do-cancer-de-cabeca-e-pescoco-julho-verde-2021/
https://www.sbp.org.br/eventos/5a-campanha-nacional-de-prevencao-do-cancer-de-cabeca-e-pescoco-julho-verde-2021/
https://www.sbp.org.br/eventos/6o-forum-big-data-em-oncologia/
https://www.sbp.org.br/eventos/iv-international-symposium-of-experimental/
https://www.sbp.org.br/eventos/2a-sebradii-virtual-semana-brasileira-de-doencas-inflamatorias-intestinais/
https://www.sbp.org.br/eventos/2a-sebradii-virtual-semana-brasileira-de-doencas-inflamatorias-intestinais/
https://www.sbp.org.br/eventos/webinar-iapo/
https://www.sbp.org.br/eventos/8o-congresso-tjcc/
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15-13 COMA - USP – 22 a 24 Out  2021  

@cientificocarl 

           

 

 

15-14 V Cesmed 29 a 31 Out 2021  

https://www.sbp.org.br/eventos/v-cesmed/  

           

15-15 Curso Boerhringer Dez 2021  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

  

15-16 II Jornada de Fisiologia e Fisiopatologia Humana do GEFISIO-UFMG  

https://www.sbp.org.br/eventos/ii-jornada-de-fisiologia-e-fisiopatologia-humana-do-gefisio-ufmg/  

 

  

https://www.sbp.org.br/eventos/v-cesmed/
https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
https://www.sbp.org.br/eventos/ii-jornada-de-fisiologia-e-fisiopatologia-humana-do-gefisio-ufmg/
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Eventos 2022 

 

16. SBP On-line 2022 

   https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login   

 

Nº DATA ATIVIDADE PALESTRANTE(S) 

1 08/mar 
Minicurso Hanseníase: Aula 1- Aspectos gerais 
da Patologia da Hanseníase. 

Cleverson Teixeira Soares  

2 15/mar 
Minicurso Hanseníase: Aula 2- Espectro 
histopatológico da Hanseníase 

Cleverson Teixeira Soares  

3 22/mar 
Minicurso Hanseníase: Aula 3- Patologia da 
Reação tipo “1” (T1R – Reação Reversa) da 
hanseníase 

Cleverson Teixeira Soares  

4 29/mar 
Minicurso Hanseníase: Aula 4- Patologia da 
Reação tipo “2” (T2R – Eritema Nodoso 
Hansênico) da hanseníase 

Cleverson Teixeira Soares  

5 05/abr 
Highlights USCAP: Hematopatologia/Patologia 
de Cabeça e Pescoço e Endócrina/Patologia 
hepática e biliopancreática/Dermatopatologia 

Igor Campos da Silva  

6 12/abr 
Highlights USCAP: Uropatologia/Patologia 
Mamária/Patologia Molecular/Nefropatologia 

Fábio Rocha Fernandes Távora & Dr. 
André Costa Teixeira                

7 19/abr 
Highlights USCAP: Patologia Pulmonar/Patologia 
do Trato Gastrointestinal 

Nicolle Cavalcante Gaglionone                                          

8 26/abr 
Highlights 
USCAP: Neuropatologia/Ginecopatologia 

Francine Hehn de Oliveira                                         

9 03/mai 
A história dos inibidores de EGFR tirosina 
quinase e as mudanças na prática de Anatomia 
Patológica 

Sebastiao Nunes Martins Filho 
(Canadá) 

10 10/mai 
Escolhendo Patologia como especialidade 
Médica. (Aula voltada  às Ligas de Patologia e 
alunos de graduação)  

Dr. David Campos Wanderley 

11 17/mai 
Patologia Pulmonar não Neoplásica: Alterações 
Relacionadas ao Tabagismo  

Dr. Alexandre Todorovic Fabro 

12 24/mai 

Journal Club SAEP: "Cribriform-morular variant 
of papillary thyroid carcinoma with poorly 
differentiated features: Report of a case and 
review of the literature" 

Dr. Fernando Augusto Soares & Dr. 
Humberto Carvalho Carneiro 

13 31/mai 
Biomarcadores em câncer de mama - parte 1 
(imunoistoquímica para receptores hormonais, 
HER-2 - incluindo Her-2 low)  (ROCHE) 

Dra. Helenice Gobbi 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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14 07/jun 
 Biomarcadores em câncer de mama - parte 2 
(PD-L1 e marcadores moleculares - PIK3CA, 
BRCA) (ROCHE) 

Dra. Helenice Gobbi 

15 14/jun 
 Patologia Gástrica para graduação (Aula voltada  
às Ligas de Patologia e alunos de graduação)  

Dra. Laura Carolina López Claro  

16 21/jun 
Imunoterapia no Câncer de Mama Triplo 
Negativo (ROCHE)  

Dr. Romualdo Barroso de Sousa 
(oncologista)  

17 28/jun 
Atualização 2022 WHO tumores endócrinos: 
tireoide e paratireoide EXCEPCIONALMENTE 
SERÁ ÀS 18H 

Dr. Igor Campos da Silva  

18 05/jul 

Journal Club SAEP: "Avaliação assistida por 
computador do grau, escore de PD-L1 e 
quantificação de linfócitos T CD8+ em carcinoma 
urotelial" 

Dr. Fábio Távora & Fábio Molinari 

19 12/jul 
Macroscopia do colo uterino (Recomendações 
da International Society of Gynecological 
Pathologists) 

Nathanael Pinheiro 

20 19/jul 
Citopatologia para graduação  (Aula voltada  às 
Ligas de Patologia e alunos de graduação)  

Dr. Luiz Martins Collaço 

21 16/ago 
Diferenças Citológicas/histológicas das 
neoplasias (Aula voltada  às Ligas de Patologia e 
alunos de graduação)  

Dr. Mauro Tadeu Saieg  

22 23/ago 
Journal Club SAEP: "Misclassification of nodal 
stage in gastric cancer: 16 lymph nodes is not 
enough" 

Dr. Caio de Carvalho santos; Dr. 
Antonio Hugo e Laura Carolina López 
Claro 

23 30/ago 
Atualiazação em Câncer de mama: HER2Low 
(Astrazeneca)  

Dra. Marina De Brot  

   Demais aulas temas em breve  

 

 

17. Citologia cérvico-vaginal em base líquida – Kolplast  

https://www.sbp.org.br/cursos/citologia-cervico-vaginal-em-base-liquida-kolplast/  

 

18. II Curso de Autópsia Santa Casa e SBP 2022  

https://www.sbp.org.br/eventos/ii-curso-de-autopsia-sbp-e-santa-casa-2022/   

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

19. Apoios 2022  

 

            19-1 Linfoma USO 18 Abr 2022 

https://www.sbp.org.br/eventos/two-tales-of-transformation-when-small-b-cell-lymphomas-become-

aggressive/  

   

19-2 I Congresso de Imunologia e Alergia da UFJF 8 a 9 Jul 

https://doity.com.br/i-congresso-de-imunologia-e-alergia-da-

https://www.sbp.org.br/cursos/citologia-cervico-vaginal-em-base-liquida-kolplast/
https://www.sbp.org.br/eventos/ii-curso-de-autopsia-sbp-e-santa-casa-2022/
https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
https://www.sbp.org.br/eventos/two-tales-of-transformation-when-small-b-cell-lymphomas-become-aggressive/
https://www.sbp.org.br/eventos/two-tales-of-transformation-when-small-b-cell-lymphomas-become-aggressive/
https://doity.com.br/i-congresso-de-imunologia-e-alergia-da-ufjf#:~:text=%C3%89%20com%20muita%20satisfa%C3%A7%C3%A3o%20que,Faculdade%20de%20Odontologia%20da%20UFJF
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ufjf#:~:text=%C3%89%20com%20muita%20satisfa%C3%A7%C3%A3o%20que,Faculdade%20de%20Odon

tologia%20da%20UFJF 

 

19-3 Congresso Medico Acadêmico JUNDIAI – 25 a 27 Ago 

https://fmj.br/2022/05/16/vem-ai-o-congresso-medico-academico-inscricoes-abertas-para-trabalhos-

cientificos/  

 

          19-4 3 Latin American Peritoneal Surface Malignancy Congress 30 a 31 Out 

          Divulgação em breve 

         

          19-5 III Congresso de Oncoginecologia 25 a 26 Nov 

          https://rvmais.iweventos.com.br/site/oncogineco-mama2022/local-do-evento  

               

 

 

 

                                                                Isabela Werneck da Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doity.com.br/i-congresso-de-imunologia-e-alergia-da-ufjf#:~:text=%C3%89%20com%20muita%20satisfa%C3%A7%C3%A3o%20que,Faculdade%20de%20Odontologia%20da%20UFJF
https://doity.com.br/i-congresso-de-imunologia-e-alergia-da-ufjf#:~:text=%C3%89%20com%20muita%20satisfa%C3%A7%C3%A3o%20que,Faculdade%20de%20Odontologia%20da%20UFJF
https://fmj.br/2022/05/16/vem-ai-o-congresso-medico-academico-inscricoes-abertas-para-trabalhos-cientificos/
https://fmj.br/2022/05/16/vem-ai-o-congresso-medico-academico-inscricoes-abertas-para-trabalhos-cientificos/
https://rvmais.iweventos.com.br/site/oncogineco-mama2022/local-do-evento
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DEPARTAMENTO DE ENSINO E ESPECIALIDADES 

 

SBP ON-LINE: 

Programa de educação continuada da Sociedade Brasileira de Patologia, com a participação de patrocinadores, 

apoiadores e colegas parceiros. 

As aulas são disponibilizadas aos associados SBP, através do link: 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

Cronograma das aulas do SBP on-line: https://www.sbp.org.br/eventos/?tipo-evento=online  

 

ANO QTD AULAS TOTAL PARTICIPANTES VISUALIZAÇÃO YOUTUBE 

2020 21 2719 7059 

2021 43 2955 3592 

2022 16 (até 21/6) 535 1150 

TOTAL 80 6209 11801 

 

 

Felipe D’Almeida Costa 

Igor Campos da Silva 

Daniel Abensur Athanazio 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
https://www.sbp.org.br/eventos/?tipo-evento=online
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DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 
 

Assumiu a coordenação do Departamento Científico em fevereiro de 2022. 

Neste período, contribuiu com outros departamentos notadamente: 

• Elaboração da prova de título de especialista 

• Elaboração de questões do PICQ 

• Organização e apresentação do SBP online (Departamento de Ensino) 

 

Organizou propostas de: 

• Candidatura de Salvador como sede do próximo Congresso Brasileiro de Patologia 

• Evento na Bahia (Chapada Diamantina) 

 

 

 

                                                                       Daniel Abensur Athanazio 
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TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PATOLOGIA 
 

Foram desenvolvidas e realizadas até o momento duas edições da Prova do Título de Especialista e que em 2021, 

devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar presencialmente o Curso “Cheat Sheet” Pré-

Prova de Título de Especialista da SBP.   

 

A partir de 2021, de modo on-line, o curso pré-prova, teve grande aceitação tanto por candidatos ao título, 

como por residentes e patologistas, cujo único interesse era atualização científica.  

 

O curso pré-prova encontra-se disponível, no portal da SBP, na área do associado:  

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login;   

 

Cronograma das aulas on-line 2020 à 2022:  

2020 https://www.sbp.org.br/eventos/5o-curso-cheat-sheet-te-2020/  

2021 e 2022 https://www.sbp.org.br/eventos/live-da-sbp-3/  

Edições:  

2020 e 2021: Radisson Hotel Paulista São Paulo;  

2022: 33º Congresso Brasileiro de Patologia e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia, em Foz do Iguaçu/PR. 

Público: 

2020 e 2021: 107 inscritos  

2022: 34 inscritos. 

A comissão, presidida pelo Dr. Felipe D'Almeida Costa em 2020/2022, composta por: 

• Cleto Dantas Nogueira – CE; 

• Daniel Cury Ogata - SC; 

• Daniel Abensur Athanazio – BA; 

• Geanete Pozzan – SP; 

• José Cândido Caldeira Xavier Júnior – SP; 

•         Vitor Ribeiro Paes – SP. 

Felipe D’Almeida Costa 

 

 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
https://www.sbp.org.br/eventos/5o-curso-cheat-sheet-te-2020/
https://www.sbp.org.br/eventos/live-da-sbp-3/
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GRADUAÇÃO 
 

Nas ações da assessoria de graduação, foram realizadas as moderações de algumas aulas do SBP On-line, voltada 

às Ligas de Patologia e alunos de graduação, e a apresentação de temas voltados ao ensino e fomento de ligas 

acadêmicas. 

 

Durante a pandemia, fornecemos conteúdos exclusivos com ampla documentação fotográfica de casos de 

autopsias completas ao Fórum de Ensino de Patologia (FEP) para diversas aulas sobre COVID-19, gravadas em 

vídeo e publicadas no Youtube no endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCxXaWrqH78O1BaHT-v8WVVJAlfl-tpxf. Disponibilizamos ainda uma 

aula completa gravada, sobre achados pulmonares, disponível no mesmo website.  

 

A assessoria de graduação tem participado, juntamente à coordenação do FEP, das reuniões quinzenais, 

liderando o grupo 2, de Bases pedagógicas, com Dr. Luiz Ferreira.  

Apoiamos o planejamento e a execução da participação da SBP no V CESMED, realizado de 29 a 31/10/21, em 

Goiânia.   

No último ano da gestão, contribuímos na Assessoria de comunicação, com a revisão de textos e conteúdos a 

serem publicados.  

 

O último projeto em andamento representa uma iniciativa de mobilização para incentivo de instalações de salas 

de autópsias em Hospitais Universitários e Programas de residência, além de sensibilização junto aos órgãos 

federais competentes, sobre a necessidade urgente da revitalização das autópsias no ensino médico de 

graduação e residência médica. Participam da iniciativa, junto a assessoria de graduação, os patologistas 

Rosemary Nascimento, Geanete Pozzan, Regina de Paula Xavier Gomes, Emílio Assis, Luiz Ferreira e Renata Bacic 

Palhares. Planejamos divulgar a iniciativa no 33º Congresso Brasileiro de Patologia, durante a sessão de 

autópsias. 

 

 

                                                                                                           Monique Freire 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCxXaWrqH78O1BaHT-v8WVVJAlfl-tpxf
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RESIDÊNCIA MÉDICA 

 
No período de 2020-2022 foi realizada a atualização anual dos programas de residência médica em patologia.  

Além disso, realizamos duas pesquisas com residentes em Patologia, patologistas recém-formados e 

preceptores de residências médicas credenciadas pela CNRM. O principal objetivo destas pesquisas foi conhecer 

como as residências médicas em Patologia preparam seus residentes para a prática da especialidade, auxiliando 

a SBP em seus esforços para fortalecer a Patologia como especialidade médica (vide abaixo o relatório em 

separado). 

Fomos convidados em 2021 para participar da reunião extraordinária do conselho científico da AMB, que 

aconteceu no formato on-line em 23 de Junho de 2021, e tratou do tema matrizes de competências dos 

Programas de Residência Médica.  

O número de programas de residência médica em patologia ativos, que atualizaram os dados junto à SBP para 

o ano de 2022 é 11*. 

*Dados até 30/05/2022. 

 

Relatório da pesquisa sobre residência médica em patologia 
 

INTRODUÇÃO 

A Anatomia Patológica enfrenta grandes desafios no Brasil, como o aumento da demanda por serviços de 

patologia (que precisam não somente lidar com um aumento no número de casos como também fornecer 

informações cada vez mais complexas sobre diferentes tipos de doenças e buscar otimizar suas operações, 

diminuindo o tempo de liberação de casos); a necessidade de cumprir normas técnicas governamentais e de 

órgãos de acreditação; a tendência crescente de atuação em subespecialidades; o desafio de atuar em grupos 

multidisciplinares (particularmente tumor boards); e o desafio de incorporar o número sempre crescente de 

novas tecnologias, sistemas de informação e de digitalização.   

Entretanto, Anatomia Patológica passa por uma crise sem precedentes no Brasil. Há uma carência muito grande 

de profissionais e as atuais residências médicas são insuficientes para repor o contingente necessário de 

patologistas. Além disso, o cenário atual da formação do residente em Patologia é pouco conhecido. Os 

requisitos mínimos de formação de um médico patologista (matriz de competências) foram atualizados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) em 2019, mas não se conhece o grau de seu cumprimento 

pelos programas de residência médica em Patologia existentes. 

Em maio de 2021, a Sociedade Brasileira de Patologia conduziu duas pesquisas com residentes em Patologia, 

patologistas recém-formados e preceptores de residências médicas credenciadas pela CNRM. A pesquisa foi 

mantida aberta durante 360 dias. O principal objetivo destas pesquisas foi conhecer como as residências 

médicas em Patologia preparam seus residentes para a prática da especialidade, auxiliando a SBP em seus 

esforços para fortalecer a Patologia como especialidade médica. 
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A pesquisa direcionada aos residentes e recém-egressos de programas de residência em Patologia solicitou as 

seguintes informações básicas: 

a) Informações gerais (idade, gênero, Estado/local de residência médica etc.). 

b) Experiências anteriores à residência médica. 

c) Avaliação do programa de residência médica em Patologia. 

d) Avaliação de qualidade de vida durante a residência médica. 

 

A pesquisa direcionada aos preceptores de programas de residência em Patologia solicitou as seguintes 

informações básicas: 

a) Informações gerais (idade, gênero, Estado/local de atuação como preceptor, etc). 

b) Avaliação do programa de residência médica em Patologia. 

d) Avaliação de aspectos de formação e do trabalho relacionados à preceptoria de residência médica em 

Patologia. 

 

Resultados 

Os resultados detalhados estão contidos no Google Forms. Os achados principais são reportados abaixo: 

 

1. PESQUISA COM RESIDENTES DE PATOLOGIA E PATOLOGISTAS RECÉM-FORMADOS 

1.1. Número de respostas e informações gerais: 

Foram obtidas 82 respostas. A taxa de repostas não foi calculada, pois além do envio de e-mails, a 

pesquisa foi divulgada no site da SBP e em grupos de discussão de residentes e recém-egressos.  

A média de idade dos entrevistados foi de 29,7 anos (mínima: 24 anos; máxima: 39 anos). A maioria faz 

ou concluiu a residência médica em instituições públicas (76,8%, figura 1) e é do sexo feminino (62,2%, 

figura 2). 

Com relação ao ano de curso (figura 3), a maioria dos entrevistados foi constituída por recém-egressos 

da residência médica (40,2%), seguidos de residentes de 2º ano (26,8%), de 3º ano (17,1%) e de 1º ano 

(15,9%). 
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26,8
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Figura 1
Tipo de Instituição onde faz/fez residência (%)

Federal Estadual Privada Outra

62,2

37,8

Figura 2
Genero (%)

Feminino Masculino

40,2

26,8

17,1

15,9

Figura 3
Ano  da Residência Médica

Recém-egressos 2º ano 3º ano 1º ano
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1.2. Experiências anteriores: 

A maioria dos entrevistados (40,8%) teve contato com a Patologia apenas durante a graduação, antes 

de escolher a especialidade para treinamento na residência médica (figura 4). Os demais, além da 

graduação, tiveram exposição adicional à especialidade por meio de estágios voluntários (25,6%), 

monitoria (18,3%) e iniciação científica (7,3%). 

Além disso, a grande maioria (90,2%) não tinha família ou amigo trabalhando com Patologia, que 

pudesse ter influenciado sua escolha pela especialidade. 

Quando perguntados o que levou à escolha da especialidade (figura 5), diversos fatores contribuintes 

foram citados, como afinidade pela especialidade, menor possiblidade de contato direto com o paciente 

e interesse surgido durante a graduação. Chama a atenção o fato de que apenas 2,4% dos entrevistados 

citaram o retorno financeiro como um chamariz para a escolha da profissão. São também interessantes 

algumas das respostas agrupadas no sub-grupo “Outros” (“fazer ciência, pesquisar, interface com outros 

especialistas”; “qualidade de vida e estilo de trabalho, área em crescimento e expansão”; “gosto de 

estudar e de ensinar, o mundo da patologia é amplo e permite muito estudo”), que demonstra uma 

percepção de uma disciplina em constante evolução e que permite a atuação em diversas frentes. 

Quando perguntados sobre o processo de escolha da instituição onde cursam/cursaram residência, 

diversos fatores foram citados isoladamente ou em conjunto, como renome da instituição (58,5% dos 

entrevistados), proximidade com o local de trabalho (51,2%), perspectiva de trabalho futuro (24,4%) e 

indicações de profissionais da área (31,7%). Apenas 9,8% informaram ter buscado conhecer 

previamente a metodologia de ensino empregada pela instituição. 

 

 
 

48,8

25,6

18,3

7,3

Figura 4
Contato prévio com a Patologia

Graduação Estágios voluntários Monitoria Iniciação científica
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1.3. Avaliação do programa de residência médica em Patologia: 

As perguntas feitas aos entrevistados espelharam cada um dos tópicos e itens abordados na Matriz de 

Competências para Residência Médica em Patologia, publicada pelo CNRM em 2019. 

 

1.3.1- 1º ano de Residência: 

No tópico “Patologia Cirúrgica, Laboratório e Biossegurança”, somente 4 dos 15 itens abordados pela 

Matriz de Competências foram considerados completamente cobertos pela maioria dos entrevistados. 

Estes itens abordam os aspectos rotineiros da especialidade como histologia de órgãos e sistemas, 

avaliação e diagnóstico macroscópico e microscópico de biópsias e peças cirúrgicas mais comuns no 

serviço de residência. 

Itens como normas de biossegurança, técnicas laboratoriais, procedimentos operacionais, aspectos 

administrativos e controle de qualidade foram cobertos em menor proporção. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

Figura 5
Razões para a escolha da especialidade (%)

Outro

Maior número de vagas disponíveis

Maior retorno financeiro

Prova para residência médica menos concorrida

Interesse após atividades de monitoria

Mercado de trabalho com diversidade de emprego

Exemplo de outros professores

Menor possibilidade de contato direto com o paciente

Afinidade com a especialidade
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No tópico “Citologia e Exames Pré-Operatórios”, o quadro foi mais positivo, com 4 dos 5 itens abordados 

sendo considerados completamente cobertos pela maioria dos entrevistados.  
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Já no tópico “Necrópsias”, a maioria dos entrevistados considerou todos os 11 itens abordados como 

parcialmente cobertos ou não cobertos pelos programas de residência médica. 
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1.3.2- 2º ano de Residência: 

No tópico “Patologia Cirúrgica”, 4 dos 5 itens abordados pela Matriz de Competências foram 

considerados completamente cobertos pela maioria dos entrevistados. O único ítem considerado como 

parcialmente coberto ou não coberto nos programas de residência pela maioria dos entrevistados foi 

aquele relacionado ao domínio de técnicas auxiliares como imuno-histoquímica, FISH/ISH e microscopia 

eletrônica. 
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No tópico “Citologia e Exames Pré-Operatórios”, o quadro relacionado sofreu uma inversão em relação 

ao 1º ano de residência quando itens como PAAF, ROSE e Citopatologia especial passam a ser abordados. 

Neste aspecto, a maioria dos entrevistados avaliou tais itens como parcialmente cobertos ou não 

cobertos pelos programas de residência médica. Por outro lado, os itens relacionados à realização de 

exames pré-operatórios foram considerados adequadamente cobertos pela maioria doe entrevistados. 
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1.3.2- 3º ano de Residência: 

No tópico “Patologia Cirúrgica”, chama a atenção a ausência ou abordagem insuficiente dos itens 

relacionados à patologia molecular relatada pela maioria dos entrevistados.  
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No tópico “Citologia e Exames Pré-Operatórios”, o quadro observado no 2º ano de residência se 

manteve, com itens de maior complexidade da prática de Citopatologia considerados como 

parcialmente cobertos ou não cobertos pela maioria dos entrevistados. 
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1.4. Perguntas sobre os programas de residência médica aplicadas a todos os residentes: 

 

Os entrevistados foram perguntados sobre a frequência de casos de diferentes subespecialidades no 

seu serviço de residência médica. Neste item, sobressai a severa limitação de casos de patologia 

molecular. As variações nas demais subespecialidades provavelmente refletem a rotina de casos típica 

de cada serviço. 

 

1.5. Avaliação da qualidade de vida durante a residência médica: 

As respostas dos entrevistados foram predominantemente positivas nas perguntas relacionadas a 

acolhida no serviço, “bullying” durante a residência e balanço residência/vida pessoal. 

Por outro lado, 46,3% dos entrevistados já relataram ter sofrido “burnout” durante a residência médica. 

Os principais fatores que poderiam evitar um “burnout” durante a residência, forão: 

     . Número razoável de casos que permita manejo e estudo adequados: citado por 52% dos 

entrevistados. 

    . Melhor ambiente de trabalho/equipe: citados por 47,6% dos entrevistados. 

    . Melhor assistência da preceptoria: citados por 47,6% dos entrevistados. 

    . Melhor balanceamento das horas de trabalho/plantão: citados por 37,8% dos entrevistados. 

    . Mais oportunidades para formação/crescimento profissional: citados por 34,1% dos entrevistados.  

Perguntados sobre o qual foi a maior surpresa positiva ao se tornar um residente de Patologia, as 

respostas frequentemente versaram sobre a importância da Patologia na definição diagnóstica e seu 

caráter transversal, interagindo com as mais diferentes especialidades médicas. 

Já quando perguntados sobre quais aspectos os surpreenderam negativamente, chamam a atenção 

respostas recorrentes sobre a pouca valorização da especialidade perante a classe médica, e a baixa 
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remuneração, que contrasta com a gama de conhecimentos e a responsabilidade exigidos pelo 

patologista.  

 

2. PESQUISA COM PRECEPTORES DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS EM PATOLOGIA 

2.1 Número de repostas e aspectos demográficos: 

2.2 Informações gerais: 

Foram obtidas 28 respostas. A taxa de repostas não foi calculada, pois além do envio de e-mails, a 

pesquisa foi divulgada no site da SBP e em grupos de discussão de residentes e recém-egressos.  

A média de idade dos entrevistados foi de 47 anos (mínima: 32 anos; máxima: 72 anos). A maioria é do 

sexo feminino (71,4%) e atua em instituições públicas (82%). 

Com relação à obtenção de título de especialista, 46,4% informaram possuir o título da SBP; 21,4% o 

título da Sociedade Brasileira de Citopatologia; 32,1% outra titulação, principalmente o título concedido 

pelo MEC por ocasião da conclusão de sua residência médica. 

O tempo médio de atuação como preceptor de residência médica foi de 13 anos (mínimo:1 ano; 

máximo: 32 anos). A maioria dos entrevistados (75%) informou possuir outra experiência em docência, 

principalmente relacionadas a cursos de graduação em medicina. A maioria (53,6%) possui título de 

mestrado; 35,7% possuem título de doutorado. Somente 21,4% informaram serem preceptores em 

regime de dedicação exclusiva. 

2.3 Avaliação da adequação do programa de residência médica em Patologia: 

A maioria (96,4%) dos entrevistados informou estar familiarizada com a Matriz de Competências do MEC 

para a área de Patologia. 

Entretanto, a maioria informou que o seu serviço consegue cumprir apenas parcialmente os requisitos 

para cada ano do curso de residência. Perguntados sobre qual a principal deficiência que impede o 

cumprimento dos requisitos, os entrevistados apontaram a falta de necrópsias como o principal 

requisito para o 1º ano; a falta de técnicas/reagente de imuno-histoquímica e patologia molecular para 

os 2º e 3º anos. 
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2.3 Avaliação de aspectos de formação e do trabalho relacionados à preceptoria de residência médica 

em Patologia: 
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A maior parte dos entrevistados (60,7%) considerou estar adequadamente preparado para atuar como 

preceptor de residência médica. Para os 39,3% que consideraram estarem parcialmente preparados, as 

principais áreas consideradas para melhorar a performance como preceptor foram: 

   . Planejamento de atividades de ensino específicas para residentes. 

   . Aprimoramento profissional em uma subespecialidade. 

   . Melhora na comunicação e “feedback” com os residentes. 

De forma geral, o balanço entre o trabalho como preceptor e as demais obrigações como patologista, o 

acesso a recursos para atuar como preceptor em sua instituição e o reconhecimento do trabalho como 

preceptor por parte da instituição foram considerados bons pela maioria dos entrevistados. Entretanto, 

uma parcela significativa (42,9% dos entrevistados) apontou a ausência de oportunidades fornecidas 

pela instituição onde atua para aprimorar sua formação e habilidades como preceptor.  
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DISCUSSÃO PRELIMINAR 

Este é o primeiro levantamento realizado pela SBP com o intuito de conhecer como as residências médicas em 

Patologia preparam seus residentes para a prática da especialidade. Na pesquisa direcionada tanto aos 

residentes e recém-egressos como aos preceptores, o levantamento indica que a preparação para prática em 

Patologia é de modo geral “razoável”, sabendo-se que este resultado não reflete a realidade de serviços 

específicos. O treinamento em necrópsia se destaca como o menos coberto de forma adequada pelos serviços 

de residência médica já no primeiro ano. Os comentários individuais do levantamento deixam claro que a 

maioria dos serviços não possui treinamento em necrópsia, e quando possuem, não cumprem com o exposto 

na Matriz de Competências da CNRM para a especialidade. Esta realidade não é diferente da observada em 

outros países e reflete o declínio do número de autópsias por uma série de razões, sendo o avanço na 

modalidade de diagnóstico por imagem um dos principais fatores contribuintes. A SBP deve avaliar se a exigência 

de treinamento constante da Matriz de Competências está alinhada à preparação requerida para a prática 

médica da maioria dos patologistas, sem implicar uma menor valorização desta área da Patologia. Uma redução 

do tempo utilizado na residência para este treinamento específico em necrópsia poderia resultar em tempo 

adicional necessário em outras áreas. Neste particular, as deficiências observadas em outras áreas como 

administração de laboratório, informática aplicada à Patologia e patologia molecular poderiam ser mais bem 

endereçadas com uma melhor distribuição do tempo de treinamento. Isto também se aplica a temas abordados 
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com mais profundidade a partir do 2º ano de residência, como o uso de técnicas como imuno-histoquímica e 

ROSE. 

Em particular, a formação em patologia molecular é vista como deficiente pela maioria dos entrevistados. Trata-

se de uma disciplina em constante evolução, com instituições e residências apresentando diferentes níveis de 

desenvolvimento, resultando em um cenário em que o treinamento de novos patologistas é inferior ao 

requerido na prática. Como este cenário persistirá, a SBP deve aprofundar seus esforços em promover cursos 

de formação para residentes e recém-egressos e buscar parcerias com instituições/laboratórios que possuam 

laboratórios moleculares disponíveis para cursos de treinamento prático. 

Nas demais temas abordados pela pesquisa, incluindo avaliação de qualidade de vida durante a residência 

médica e a avaliação de aspectos de formação e do trabalho relacionados à preceptoria, não se identificou, à 

primeira vista, a necessidade de se formular políticas ou de ações por parte da SBP. No tema específico da 

formação relacionada à atividade de preceptoria, a SB P já possui extenso programa que inclui o CBP, PICQ, o 

Fórum de Ensino de Patologia, a divulgação de diversos eventos relacionados à Patologia, o journal Surgical and 

Experimental Pathology, a sessão de casos do mês e outras iniciativas acessíveis aos associados. 

 

 

                                                               Fernando Augusto Soares 

                                                    Antonio Hugo José Fróes M. Campos 
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ASSESSORIA DAS LIGAS ACADÊMICAS 
 

A assessoria das Ligas Acadêmicas tem como objetivo fortalecer e incentivar a formação e o 

desenvolvimento das Ligas Acadêmicas de Patologia e afins. As ações propostas por esta assessoria foram 

estabelecidas e definidas da seguinte forma: 

 

I. AÇÕES PROPOSTAS 

 

1. Ações para o recadastramento das Ligas no site da SBP; 

2. Ações para estimular a participação das Ligas e estudantes de Medicina no 33º Congresso Brasileiro de 

Patologia e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia; 

3. Planejamento do Encontro das Ligas no 33º Congresso Brasileiro de Patologia e 26º Congresso Brasileiro 

de Citopatologia; 

4. Implementação de estratégias para pesquisa em patologia através do estímulo à inscrição de artigos 

científicos no 33º Congresso Brasileiro de Patologia e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia; 

5. Ações de fortalecimento das Ligas acadêmicas de Patologia; 

6. Ações de atividades de Ensino para as Ligas Acadêmicas, através da Participação das aulas da SBP on-

line; 

7. Mapeamento das Ligas cadastradas; 

 

II.  AÇÕES EXECUTADAS 

 

1. Ações para o recadastramento das Ligas no site da SBP: 

• As Ligas foram contactadas e orientadas para recadastramento e atualização dos seus respectivos 

dados no site da SBP. 

 

2. Ações para estimular a participação das Ligas e estudantes de Medicina no 33º Congresso Brasileiro de 

Patologia e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia; 

• Articulação com a Diretoria da SBP para concessão de inscrições gratuitas para três membros de 

cada Liga Cadastrada no 33º Congresso Brasileiro de Patologia e 26º Congresso Brasileiro de 

Citopatologia; 

• Articulação com a Diretoria da SBP para concessão de menor preço para a inscrição de estudantes 

de Medicina no 33º Congresso Brasileiro de Patologia e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia; 

 

3. Planejamento do Encontro das Ligas Acadêmicas de Patologia no 33º Congresso Brasileiro de Patologia 

e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia; 

• Elaboração do programa das palestras e atividades do encontro das Ligas Acadêmicas no 33º 

Congresso Brasileiro de Patologia e 26º Congresso Brasileiro de Citopatologia; 

• Selecionar e convidar os Palestrantes. 

 

4. Ações de fortalecimento das Ligas acadêmicas de Patologia: 
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• Correspondem a todas as ações anteriormente executadas; 

 

5. Ações de atividades de Ensino para as Ligas Acadêmicas, através da Participação das aulas da SBP on 

line; 

• Incentivo a participação das Ligas Acadêmicas nas aulas da SBP on line.  

• Foi realizado uma seleção para participação das Ligas Acadêmicas na aula da SBP on line, em 

novembro de 2021, onde a liga aprovada foi a Liga Acadêmicas da Faculdade de Ciências Médicas 

da Santa Casa de São Paulo, onde foi realizado a Palestra sob o tema: Explicando a biópsia prostática 

para médicos generalistas; 

• Em 2022, já foi incluído no cronograma das aulas da SBP on line, aulas destinadas às Ligas 

Acadêmicas (aos alunos de graduação), onde foram realizadas as aulas do Dr. David Campos 

Wanderley em 15/05/2022, assim como da Dra. Laura Lopes em 14/06/2022.  Informamos que o 

cronograma está em curso durante todo o ano de 2022. 

 

6. Mapeamento das Ligas cadastradas: 

• Criação de gráfico (mapa) para identificar as regiões do Brasil que tem Liga acadêmica de Patologia 

para fins de monitoramento e planejamento de novas estratégias para incentivar a criação de novas 

ligas. 

 

MAPEAMENTO DAS LIGAS 

Quantitativo: Ligas Patologia 2016 

Estado Quantitativo 

Alagoas 1 

Bahia 1 

Ceará 4 

Espírito Santo 1 

Goiás 1 

Minas Gerais 5 

Paraná 2 

Rondonia 1 

Rio de Janeiro 2 

Rio Grande do Sul 2 

São Paulo 2 

Santa Catarina 1 

Total 23 

 

 

 

Quantitativo: Ligas Patologia 2019 
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Estado Quantitativo 

Alagoas 3 

Ceará 6 

Espírito Santo 1 

Goiás 2 

Minas Gerais 7 

Pará 1 

Paraná 1 

Rondonia 1 

Rio de Janeiro 1 

Rio Grande do Sul 1 

São Paulo 4 

Santa Catarina 1 

Total 29 

 

 

Quantitativo: Ligas Patologia 2022 

Estado Quantitativo 

Alagoas 4 

Ceará 6 

Goiás 1 

Minas Gerais 14 

Pará 2 

Paraíba 1 

Paraná 4 

Piauí 2 

Rondonia 1 

Rio de Janeiro 3 

Rio Grande do Sul 2 

São Paulo 15 

Santa Catarina 3 

Total 58 

 

                                         

                                                Juliana Arôxa Pereira Barbosa 
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FÓRUM DE ENSINO DE PATOLOGIA 
 

Introdução 

O Fórum de Ensino de Patologia (FEP) foi criado em março de 2019, em reunião presencial na sede da 

SBP em São Paulo que contou com alguns convidados e cerca de 20 participantes. Nesse momento, foram 

definidos os objetivos do Fórum, que são o de contribuir para aprimorar o trabalho dos professores de Patologia 

de todo o país e, assim, melhorar o ensino-aprendizado dos estudantes nas escolas de Medicina. Em uma 

primeira etapa, serão considerados apenas os aspectos relevantes sobre a disciplina de Patologia Médica 

(Anatomia Patológica); em um segundo momento, tais ações serão expandidas para a disciplina de Patologia 

Geral. Nesse encontro inicial, decidiu-se também que as atividades seriam desenvolvidas em quatro grupos de 

trabalho (ver adiante). Em novembro do mesmo ano, houve a segunda reunião, também em São Paulo, quando 

foram ampliadas as discussões e consolidadas as linhas de ação. Em 2020, com o surgimento da pandemia Covid-

19, houve necessidade de modificar os encontros dos membros, que passaram a ser remotos. Desde então, 

todos os membros do FEP reúnem-se quinzenalmente; os membros de cada grupo reúnem-se em grupos 

setoriais entre as reuniões quinzenais.  

 

Atividades desenvolvidas no período 

A partir de meados de 2020, foi levantada a possibilidade de os membros do FEP gravarem palestras 

curtas sobre a Covid-19 abordando os diversos aspectos da Patologia nessa doença. Como produto dessa ação, 

foram feitas 10 palestras que estão disponibilizadas no site da SBP para amplo acesso.  

Concluída essa etapa, foram retomados os trabalhos dos quatro grupos de trabalho. A cada duas 

semanas, são feitas reuniões remotas com todos os participantes, nas quais são comentadas informações gerais 

sobre o trabalho do Fórum e, na sequência, os coordenadores dos grupos de trabalho apresentam resultados 

das atividades internas ou fazem palestras curtas dentro dos temas de cada grupo. Com isso, a cada mês têm-

se a apresentação e a divulgação dos trabalhos dos quatro grupos.  

Como atividades gerenciais e administrativas, no período houve a inserção de uma página do FEP no site 

institucional da SBP, na qual estão disponíveis todas as informações sobre o Fórum, incluindo as palestras sobre 

a Covid-19 e link para inscrição de novos membros.  A adesão de novos membros vem sendo sempre estimulada 

por todos os meios disponíveis, especialmente nos momentos de divulgação das atividades do FEP. Atualmente, 

estão inscritos 24 membros efetivos e 32 colaboradores.  

Ao longo do tempo, foram tentadas parcerias com instituições e núcleos especializados sobre Ensino em 

universidades e escolas médicas. Está em vigência contrato com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

de São Paulo para intercâmbio de ações nos campos de interesse desta e do FEP.   

As ações desenvolvidas e os produtos até agora obtidos pelos quatro grupos de trabalho são: 

Grupo 1 (Metacognição, estratégias de ensino-aprendizagem). Foram feitas várias palestras curtas sobre 

diversos aspectos do ensino-aprendizagem, com enfoque, sempre que possível, nas suas aplicações à disciplina 

de Patologia Médica. Estas palestras serão disponibilizadas na página eletrônica do FEP. 
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Grupo 2 (Bases pedagógicas). A partir de inúmeras discussões internas entre os membros do grupo, foram 

elencados os possíveis conteúdos curriculares que, em princípio, devem fazer parte dos programas da disciplina 

de Patologia Médica. A partir de referenciais consensuados sobre a definição dos conteúdos relevantes na 

formação médica (impacto da doença [incidência, prevalência, gravidade], importância dos componentes da 

Patologia na compreensão da doença, sobretudo os aspectos morfológicos e outros), foram definidos, a partir 

do julgamento feito por vários membros do FEP, os temas que serão sugeridos à comunidade nacional para 

integrarem os currículos médicos. Ao mesmo tempo, está sendo elaborada uma matriz de competências dos 

alunos, com base nos conteúdos curriculares recomendados, a fim de orientar o que a disciplina deve abordar 

e o que se espera dos alunos (competências que devem adquirir no campo da Patologia). 

Grupo 3 (Avaliação de aprendizagem). Estão sendo discutidas as várias maneiras de avaliar o aprendizado 

em Patologia, por meio de avaliações convencionais (provas abertas, de múltipla escolha, práticas de macro e 

microscopia, orais e outras) e outras modalidades avaliativas (provas com consulta, em grupos, mapas 

conceituais, gameficação e outras), considerando suas vantagens e desvantagens, aplicabilidade e efetividade 

na Patologia. Como recomendado pela Pedagogia, é desejável que em uma mesma escola seja adotado mais de 

um método avaliativo, procurando aproveitar ao máximo as vantagens de cada modalidade. No seu trabalho, o 

grupo reúne todas as contribuições dos seus membros e as compartilha em um arquivo eletrônico para que 

todos possam conhecê-las, ampliá-las e consolidá-las.  

Grupo 4 (Material instrucional). A primeira ação do grupo foi planejar e estruturar, junto com a equipe de 

tecnologia da informação (TI) da SBP, a página eletrônica onde ficarão disponibilizados informações gerais sobre 

o Fórum, materiais instrucionais, palestras e videolaulas sobre os diferentes assuntos de interesse do FEP 

(Metacognição, bases pedagógicas, metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação do aprendizado). Para 

isso, o grupo discutiu e elaborou princípios e normas para receber contribuições sobre material para uso no 

ensino-aprendizagem da Patologia, para formar um acervo compartilhado com todos os professores do país a 

fim de contribuir com o trabalho docente deles. Foram selecionadas categorias e subcategorias de navegação e 

definidos os materiais a serem incluídos (macroscopia [fotos e vídeos], microscopia [fotos ou lâminas 

escaneadas], casos anatomoclínicos, vídeos de aulas e podcast). Na sequência, o grupo fez vários testes para 

verificar a aplicabilidade dos procedimentos, que se mostraram efetivos. Como o objetivo é criar uma área 

colaborativa, com contribuições de todo o país, o grupo discutiu e elaborou princípios e normas para receber 

dos colegas patologistas (professores ou não) material útil para o ensino-aprendizagem da Patologia, incluindo 

a maneira de identificar os casos, as formas de cadastro e de envio das contribuições, as modalidades de 

inserção e a disponibilização de cada material na página eletrônica do FEP. Definiram-se ainda os critérios 

mínimos de qualidade das ilustrações, formato das fotos e, no caso de figuras microscópicas, recomendações 

sobre escaneamento ou fotografia em microscópio. Após concluída esta etapa com a contribuição ainda restrita 

aos membros do FEP e validados os procedimentos, será lançada ampla campanha de conscientização e pedido 

de colaboração a toda a comunidade de patologistas brasileiros. Com isso, espera-se construir um portfólio rico 

e diversificado de materiais que irão ajudar o trabalho docente.  

 

Ações futuras 

Todo o trabalho e todas as realizações do FEP até o momento serão divulgadas no 33º Congresso Brasileiro 

de Patologia, quando os congressistas poderão conhecer melhor o que vem sendo realizado e contribuir com 
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ideias e sugestões para aprimoramento contínuo do trabalho já realizado. A partir desse encontro, serão 

direcionadas a continuidade dos trabalhos ora em desenvolvimento e iniciadas outras ações pertinentes.  

 

                                                                                                                      Comissão FEP 

                                                                                                    Geraldo Brasileiro      

 

                                                                           

SURGICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY – SAEP 
 

A revista científica oficial da SBP segue seu caminho traçado no planejamento. Iniciou os seus trabalhos 

em 2020, sendo que desde esta data recebeu 194 trabalhos sendo 97 deles publicados, 74 rejeitados, 17 

retirados pelos autores, cinco em revisão e um aguardando publicação. Dos artigos publicados, 40% foram de 

pesquisa original, 33% da categoria relato de casos, 26% revisões e 2% de nota técnica/Editoriais. Praticamente 

todas as áreas do conhecimento da patologia foram atingidas, com destaque para a uropatologia com 20 

trabalhos e a patologia da mama, dermatopatologia e hematopatologia com nove trabalhos cada. Também há 

uma representação de artigos originários de 14 países diferentes sendo os mais frequentes o Brasil com 59 e o 

Estados Unidos com 11 trabalhos. Temos excelentes números de métrica com uma média de 84 dias da 

submissão à publicação, 41 dias para a primeira comunicação de decisão aos autores, 33 dias para a resposta 

dos artigos revisados e 32 dias da aceitação para a publicação. Nossos artigos foram visitados por leitores mais 

de 275.000 vezes sendo que há artigos com mais de 20.000 visitas. 

 

A pandemia impactou e continua impactando muito nossa atuação. Todos sabemos que houve uma 

redução da intensidade dos cursos de pós-graduação e da atividade científica não-COVID durante a pandemia. 

Desta forma, nosso número de artigos publicados por ano caiu. Tivemos em 2020 o número recorde de 30 

artigos publicados que foi reduzido para 17 trabalhos em 2021. Este ano, temos mantido a regularidade de dois 

trabalhos por mês e já publicamos 13 trabalhos até 10 de julho. O índice de submissões tem aumentado com o 

passar dos meses e esperamos que, atinjamos a meta de 36 trabalhos ano em 2023. 

Algumas ações foram muito importantes durante a atual gestão. O trabalho de divulgação foi muito bom 

e a reunião que temos mensalmente com o comentário de algum trabalho tem sido muito produtiva. Temos 

convidados os autores para comentar o seu trabalho publicado e com isso demonstrando a qualidade da 

produção. A outra e que reputo da mais significativa foi a submissão da proposta da revista para o PubMed 

central, que atualmente está em análise. Este foi um passo ousado e arriscado, mas que esperamos que tenha 

bons frutos. Se aprovado pelo PubMed, todo o cenário da revista muda uma vez que sua visibilidade passa a ser 

universal. Esperamos com ansiedade a resposta do órgão, que sempre tem uma avaliação rigorosa, detalhada e 

criteriosa. Mesmo que não tenhamos sucesso nessa primeira tentativa, será muito importante ouvir os 

criticismos que virão desta análise e corrigirmos todos os caminhos que foram indicados. Mas mantemo-nos 

esperançosos e confiantes no trabalho realizado. 
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Finalmente gostaria de agradecer aos nossos Editores Associados, Katia e Freitas, pela tremenda ajuda 

nestes quase cinco anos. Ao corpo Editorial da revista que tem sempre estado presente e que nos reuniremos 

para uma revisão tão logo os números da editora sejam entregues e a resposta do PubMed obtida. E 

principalmente, aos revisores dos artigos que ocupam seu tempo com análises criteriosas e construtivas. 

Encontrar bons revisores é o trabalho mais árduo do Editor, mas aquele que garante a qualidade da revista. 

Este é meu relatório sumarizado, me colocando a disposição da Diretoria para todos os esclarecimentos 

que forem necessários. Sabemos do tremendo esforço da SBP no objetivo de ter uma revista respeitada 

cientificamente e que coloque a patologia Brasileira no patamar merecido 

 

2020-2022 (até julho) 

 

    

 

 

         

   

     

                                                                                          

 

 

  Fernando Augusto Soares                                                                                                                                                                           

                                                                                                  Editor-in-chief 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2020 2021 2022 

Artigos Publicados 30 17 13 

Visitas aos artigos 69330 52770 2228 

Especialidades 12 12 7 

Países 8 6 6 
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VICE-PRESIDÊNCIA PARA ASSUNTOS PROFISSIONAIS, DEFESA PROFISSIONAL  

E INFORMÁTICA 
 

Desenvolvimento de programa de controle de qualidade de imuno-histoquímica (projeto em desenvolvimento); 

Inclusão de procedimentos na CBHPM (projeto em desenvolvimento); 

Revisão de procedimentos na CBHPM (projeto em desenvolvimento); 

Desenvolvimento de metodologia do reconhecimento pelo INMETRO do programa de controle de qualidade e 

acreditação (PACQ) - (projeto em desenvolvimento); 

Desenvolvimento da nova plataforma do PICQ – (https://picq.org.br/); 

Desenvolvimento do APP para celular do PICQ - (projeto em desenvolvimento); 

Inscrição da SBP no INMETRO como fornecedor de testes de proficiência (PICQ) - (projeto em desenvolvimento); 

Curso sobre faturamento de patologia na CBHPM - (projeto em desenvolvimento); 

Representação da SBP junto aos conselhos profissionais em casos de denúncias – (https://www.sbp.org.br/fale-

conosco/); 

Orientação de laboratórios e patologistas em posicionamento e negociação com operadoras e cooperativas 

(projeto em desenvolvimento); 

Manual de condutas e prerrogativas dos patologistas  (https://www.sbp.org.br/publicacoes/); 

Versão em Espanhol do Manual de Boas Práticas (https://www.sbp.org.br/publicacoes/); 

Emissão de pareceres e orientação (https://www.sbp.org.br/pareceres/).  

 

Nova empresa de informática para SBP – Aldax (https://www.aldax.com/)  

Realização de eventos e cursos voltados para a gestão laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picq.org.br/
https://www.sbp.org.br/fale-conosco/
https://www.sbp.org.br/fale-conosco/
https://www.sbp.org.br/publicacoes/
https://www.sbp.org.br/publicacoes/
https://www.sbp.org.br/pareceres/
https://www.aldax.com/
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Parceria SBP e Moore   

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login  

 

 

 

https://www.ideologica.com.br/portalassociadosbp/#/login
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                                                                                                                                                          Emílio Assis 

                                                                                                    Thiago Frederigue 
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE – PACQ  

 
Durante este último biênio da gestão o Departamento de Controle da Qualidade trabalhou em três 

frentes principais:   

1- ATUALIZAÇÃO DO ROL DE REQUISITOS E MANUAIS DO PACQ, CONSTRUÇÃO DE NOVOS MANUAIS 

PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA A PANDEMIA DA COVID-19, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 

AUDITORES E ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO COM OS LABORATORIOS PARTICIPANTES DO 

PROGRAMA.  

     

2- ADAPTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PACQ PARA CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL ISQua.  

 

3- REFORCAR RELAÇÕES COM ANVISA, ABNT, ANS, EBSERH, INMETRO E INDUSTRIA FARMACEUTICA.  

 

Durante a pandemia não houve interrupção do trabalho da Comissão de acreditação (COA). As reuniões 

foram virtuais realizadas pelas plataformas digitais respeitando os protocolos governamentais vigentes com a 

frequência quinzenal/ mensal.  Foram analisadas todas as pendencias documentais dos laboratórios assim como 

foi dada assistência individualizada (sob demanda) aos laboratórios com dificuldades técnicas ou financeiras 

associadas à pandemia. Para a fase da pandemia foi criado e implantado o modelo de auditoria remota e seus 

manuais e optamos por torná-lo um modelo permanente de inspeção dos laboratórios juntamente com as 

inspeções presenciais.   

O rol de requisitos e todos os manuais do PACQ foram atualizados após consulta pública e a especialistas.     

Ocorreram cursos on-line de atualização de auditores (inclusive para inspeções no modelo remoto) e 

formação de auditores (presencial). Novo modelo de avaliação dos auditores foi implementado.  

O PACQ conta hoje com 42 laboratórios pagantes, 13 auditores líderes, 48 auditores auxiliares e até 

junho de 2022 foram realizadas 154 auditorias.  

 

Participamos de reuniões do PICQ e um novo modelo de contrato foi elaborado tornando mais seguro 

o processo de prestação de serviços. Foi iniciado o processo de reconhecimento do programa junto ao INMETRO.  

O PICQ em 2020 teve 457 inscrições, sendo 127 inscrições de pessoa física, 303 inscrições de pessoa 

jurídica e 27 de residência médica.  Em 2021, foram 475 inscrições, das quais 136 inscrições de pessoa física, 309 

inscrições de pessoa jurídica e 30 de residência médica. Em 2022 até junho foram 402 inscrições, sendo 105 de 

pessoa física. 268 de pessoa jurídica e 29 de residência médica. Em 2020 foram 1126 participantes, em 2021 

foram 1196 e em 2022 (até junho) 1119. 
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Optamos por iniciar a certificação internacional do PACQ pela ISQua por ser uma demanda da ANS / 

mercadológica e uma necessidade seguir padrões internacionais de segurança do paciente e da jornada da 

amostra biológica. Para auxiliar a comissão de acreditação contratamos um consultor externo com experiência 

em certificação ISQua desde outubro de 2021. As atividades relativas a esse processo são presenciais e virtuais 

e o prazo final estimado é mês de março 2023. O novo rol de requisitos será implantado após a certificação 

ISQua e após a preparação de auditores internos, externos e dos laboratórios através de cursos programados 

para início em setembro de 2022 para assegurar transição assertiva entre os modelos de rol de requisitos. 

 

Ocorreram reuniões virtuais com ANS e INMETRO para tratar da possiblidade certificação do PACQ por 

um órgão governamental nacional (INMETRO). 

  

Ocorreram reuniões com ANVISA para contribuir com a elaboração da nova RDC para os laboratórios 

clínicos. Participamos da consulta pública enviando contribuições documentais e participamos de audiência 

pública expondo as particularidades da nossa especialidade.   

Ocorreram reuniões com a ABNT para tratar da atualização da norma ISO  15189 que terá início em julho 

2022. 

 

No CREMESP, participamos das reuniões da Câmara Técnica de Patologia, visando a criação de um 

programa nacional de certificação para programas de acreditação, demanda que está hoje em avaliação no CFM 

em Brasília.  

 

Em relação a indústria farmacêutica iniciamos, como departamento de controle da qualidade, atividade 

juntamente com a ROCHE e os participantes do projeto   ENVOLVA-SE, atividades visando melhoria da qualidade 

da amostra biológica que prevê atividades de intervenção (presenciais e virtuais)  em instituições públicas ou 

privadas adaptadas a realidade de cada região do pais. Há em andamento a construção de projeto para ser 

apresentado também a JANSSEN com o mesmo conteúdo. 

 

Implementamos o primeiro curso virtual de melhoria da qualidade no laboratório de patologia em 

Hospital Universitário Federal (HC –UFGo) gerido pela EBSERH. Participaram médicos patologistas, médicos 

residentes, equipe técnica e administrativa e com resultado satisfatório.   

 

 

                                                   Comissão PACQ 

                                                                           Larissa Cardoso Marinho 
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PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONTROLE DE QUALIDADE - PICQ 
 
 

A Comissão do PICQ no biênio 2020-2022 foi responsável por 11 edições completas do 

programa até o momento, a saber: edição 85 até a 95 (edição 95 em andamento). Neste período, a 

Comissão esteve composta pelos seguintes membros: 

 

• Arthur Conelian Gentili 

• Gilliatt Hauer Queiroz Telles 

• Giuliano Stefanello Bublitz (Coordenador) 

• Jefferson Crespigio 

• Karla Patricia Casemiro 

• Luiz Guilherme Cernaglia Aureliano Lima 

• Raimundo Gerônimo da Silva Jr 

• Siderley Carneiro de Souza 

 

 

Neste período, muita coisa aconteceu, a Comissão trabalhou incessantemente, seja de 

forma remota, por causa da pandemia, seja de forma presencial, assim que liberado pelas 

autoridades sanitárias. Foram realizadas reuniões virtuais através de plataformas específicas e 

presenciais na sede da SBP em SP, além de numerosas trocas de informações via e-mail e WhatsApp. 

Na área da informática, foi neste período que grandes mudanças aconteceram. Uma nova 

roupagem do PICQ, através de uma nova plataforma, bem como a nova identidade visual da marca, 

indo ao encontro da nova marca da SBP, trazendo uma imagem moderna e agregadora. 

Uma grande novidade foi a nova plataforma e as mudança na metodologia, que estão em 

vigor desde o começo de 2021. Agora temos 16 casos por edição (anteriormente eram 8), compostos 

por imagem da lâmina e história clínica para diagnósticos pelos assinantes, com posterior 

disponibilidade de handout com revisão sobre os assuntos. Contamos também com 16 questões 

teóricas em cada edição, sobre assuntos atuais sobre patologia, todas com handout de revisão após 

a liberação dos resultados.  

Cabe o especial agradecimento aos integrantes da comissão que disponibilizaram 191 casos 

e 167 questões neste período para compor o banco de dados, que já estão homologados e 
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disponibilizados aos assinantes. Ainda há casos e questões em fases de revisão que serão 

disponibilizados assim que prontos. 

Outra novidade é o bônus, no qual os assinantes têm a possibilidade de melhorar sua nota. 

Trata-se de questões relacionadas à artigo da revista Srgical and Experimental Pathology ou a 

questões referentes a aulas disponibilizadas no SBP online ou ainda diagnóstico de caso extra na 

forma de caso do mês. 

O feedback dos assinantes em relação às mudanças foi excelente, com elogois à toda 

comissão, integrantes novos e que saíram no período. Cabe especial agradecimento ao Dr. Maurício 

Barcelos Costa, o qual idealizou e colocou em prática enquanto coordenador. 

A documentação referente ao PICQ está sendo revista com novo contrato de prestação de 

serviço com o assinante mais moderno e atualizado com as novas legislações. Bem como há proposta 

de mudança em relação aos selos, com a possibilidade de disponibilização de forma digital, a qual 

poderá ser anexada na forma de marca d’água nos laudos e impressos, até então proibida. A forma 

física dos selos continuará disponível. 

Outra novidade vindoura é o APP do PICQ para que o assinante tenha a praticidade de fazer 

a prova em uma plataforma “mobile”, com as mesmas funcionalidades da versão para navegador. 

 

 

 Dados do PICQ (dados dos registros da SBP): 

Total de inscritos: 

• 2020: 430. Destes, 303 eram pessoas jurídicas com um total de 911 patologistas; 

pessoas físicas 127; total de patologistas inscritos no programa é de 1038. A SBP tem 

aproximadamente 1900 patologistas associados, ou seja, em 2020 eram 1038 os que participavam 

do PICQ (aproximadamente 54,63%). Estes dados não mostram assinantes das residências de 

Patologia. 

• 2021: 445. Destes, 309 eram pessoas jurídicas com um total de 953 patologistas; 

pessoas físicas 136; total de patologistas inscritos no programa é de 1089. A SBP tem 

aproximadamente 1900 patologistas associados, ou seja, em 2021 eram 1089 os que participavam 

do PICQ (aproximadamente 57,31%). Estes dados não mostram assinantes das residências de 

Patologia. 

• 2022: 368 (dados até maio/2022). Destes, 263 são pessoas jurídicas com um total 

de 900 patologistas; pessoas físicas 105; total de patologistas inscritos no programa é de 1005. A 
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SBP tem aproximadamente 1900 patologistas associados, ou seja, em 2022 são 1005 os que 

participam do PICQ (aproximadamente 52,89%). Estes dados não mostram assinantes das 

residências de Patologia. 

 

                                                                              Comissão PICQ 

                                                 Giuliano Stefanello Bublitz 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
A Diretoria do Departamento de Comunicação Social trabalha diretamente com os outros 

departamentos, levando aos associados, médicos não patologistas, acadêmicos e ao público em geral 

conhecimento de todas as atividades realizadas e patrocinadas pela SBP, dando sua importância na sociedade 

médica e sociedade civil, e valorizando os profissionais que atuam nessa especialidade.  

A assessoria de imprensa e o editorial do jornal “O PATOLOGISTA” são desenvolvidos atualmente 

juntamente com a empresa BlueShip. 

  A empresa Timbro responsável pela assessoria no biênio anterior, não teve seu contrato renovado, 

devido ao entendimento conjunto da diretoria de comunicação da necessidade de maior engajamento e 

visibilidade da especialidade, bem como eventuais deficiências no planejamento e execução de atividades 

estratégicas da comunicação.  

 

A empresa contratada em seguida prestou serviços durante um período de transição, não sendo 

efetivada a assinatura do contrato, pois identificamos ainda deficiências na prestação do serviço.  

Optaram-se pela contratação da atual empresa, Blue Chip.  

Dentre as atividades já realizadas nessa gestão 2020/22 destacam-se: 

• Publicações em mídias sociais:  

Facebook (https://pt-br.facebook.com/sbp.patologia/),  

Instagram (https://www.instagram.com/sbpatologia/),  

Twiter  (https://twitter.com/sbpatologia),  

SBP Informa - news (E-mail marketing aos associados):  

Semanalmente a programação é efetuada de acordo com demandas coorporativas, educacionais, 

sociais etc.  

 

• Publicações em forma de Newsletter: semanalmente é realizada a programação de e-mails com 

conteúdo relevante aos associados.  

 

• Auxílio e divulgação dos eventos promovidos pela SBP: eventos educacionais, profissionais, congressos, 

curso itinerantes. 

 

• Edições do jornal “O PATOLOGISTA” no ano de 2020, 2021 e edição até o momento no ano de 2022.  

 

• Produção de material de divulgação de acordo com as necessidades da SBP 

A diretoria de comunicação social também é responsável pelo grupo fechado “SBP-científico” no 

Facebook: a gestão de uma página inteiramente voltada para a área científica, com discussão de temas 

específicos das mais diversas áreas da Patologia, divulgação de artigos, dicas de convidados patologistas 

com expertise em subespecialidades, e trocas de experiências.    

 

https://pt-br.facebook.com/sbp.patologia/
https://www.instagram.com/sbpatologia/
https://twitter.com/sbpatologia
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• Dentre muitas publicações destacam-se:  

• dicas semanais de patologia mamária;  

• dicas semanais de dermatopatologia;  

• Periódicos científicos de diversas áreas da Patologia  

• Casos do mês com discussões de diagnósticos e interação dos participantes  

• Referências bibliográficas com estímulo a leitura de revistas e livros científicos  comprados e 

assinados pela SBP, com acesso aberto aos associados no site SBP. 

Esta gestão está atuando com ênfase nas mídias sociais, facilitando o contato do patologista com as 

novidades e atualizações necessárias para a prática de excelência da especialidade, em qualquer região 

do Brasil ou do mundo. 

 

Relatório – Timbro 
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                                                                                            Comissão 

                                                                                                     Monique Freire 
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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
O Departamento de Relações Internacionais focou suas atividades de 2021-2022 no apoio de eventos realizados 

no Brasil com convidados do exterior, no suporte a Secretaria Geral a responsabilidades internacionais, junto a 

outras instituições médicas e especificamente as de Patologia (International Academy of Pathology, United 

States and Canadian Academy of Pathology and European Society of Pathology), além da redação de 

documentos oficiais junto às essas entidades.  

 

Mais especificamente, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

● Redação de e-mails para entidades internacionais a serviço da Presidência e Diretoria, correspondência 

com professores internacionais com interesse na SBP, divulgação de bolsas de pesquisa de instituições 

médicas internacionais, divulgação de congressos e encontros científicos internacionais para os 

membros da SBP, resposta a e-mails de associados a SBP sobre dúvidas acerca de treinamentos e 

congressos internacionais etc.  

● Participação ativa como “Gold Member, Sustaining” do International Collaboration on Cancer Reporting 

(ICCR) o que inclui nomeação de representante com assento e voto no “Board of Directors”, bem como 

nos comitês dos relatórios (“Dataset Steeting Committee”).  

○ A SBP é um dos Gold Members da instituição, que, por meio de uma ampla rede de colaboração 

internacional de sociedades de Patologia e organizações de câncer, produz conjuntos de dados 

validados baseados em evidências para relatórios de câncer para uso em todo o mundo. Os 

conjuntos de dados estão disponíveis para download em seus sites, incluindo versões em 

português. 

 

○ O Dr. Fabio Távora foi representante da SBP no Dataset Steering Committee e participou 

ativamente das reuniões para elaboração e aprovação dos novos datasets do ICCR. Representou 

a Dra. Katia Leite, Presidente da SBP, em diversas Diretorias do ICCR. 

 

● Sucesso no acordo internacional com a International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), 

negociação e redação de memorando de acordo (“Memorandum of Understanding”) dando aos 

membros da SBP desconto e participação efetiva nas atividades da IALSC e encontros, além de acesso à 

revista Journal of Thoracic Oncology.  

● Participação direta na organização do Congresso Brasileiro de Patologia em 2022, com redaçao de 

convites, confirmações, trocas de palestrantes, exposição durante congressos internacionais e apoio a 

cada área.  

● Manutenção de pagamentos e negociação com IAP, para assento efetivo como membro, e 

comunicações com diretores da entidade.  

● Após debate na Assembleia Geral Ordinária no CBP de 2019, houve alteração do Congresso da SBP para 

“anos pares”, para não se sobrepor às reuniões da SLAP (Sociedad Latinoamericana de Patología). 

○ As duas reuniões anteriores foram realizadas em prazos mais curtos para alterar a agenda das 

reuniões do SBP para que seja realizada em “anos pares” e, portanto, não coincidir com as 

reuniões do SLAP, que são realizadas em “anos ímpares”. Essa alteração teve como objetivo 
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estimular a participação de patologistas latino-americanos em ambos os eventos, como 

estratégia para promover a inclusão e a coletividade entre os países latino-americanos. 

● O Congresso Brasileiro de Patologia de 2022, da SBP, acontecerá em Foz do Iguaçu, que faz fronteira 

com Argentina e Paraguai. Foram convidados mais de 40 palestrantes internacionais, incluindo 10 latino-

americanos, que terão suas despesas cobertas pela sociedade. 

● Participação na organização do SLAP e WASPaLM 

○ A Dra. Isabela Werneck da Cunha organizou a sessão de Uropatologia no SLAP Meeting 

Peru/2019, com a participação de palestrantes internacionais do Brasil, Argentina, Peru, Chile, 

México, Colômbia e Estados Unidos (Jonathan Epstein, Geroge Netto, Maria Merino, Andres 

Matoso e Merced Jordan). 

○ Dr Fabio Távora organizou um Simpósio no WASPaLM 2022 (World Association of Societies of 

Pathology and Laboratory Medicine), em parceria com a XXVI ALAPAC (Latinamerican Clinical 

Pathology Association) e o 1º Encontro Internacional de Médicos Residentes em Patologia e 

Medicina Laboratorial, a ser realizado em maio/2022 em Punta del Este, Uruguai. 

● PALOPS (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) Projecto ECHO 

○ A convite da Dra Márcia Edelweiss (MSKCC), a SBP é uma das principais colaboradoras do 

projeto ECHO (Extensão para Resultados de Saúde Comunitária) para a África de Língua 

Portuguesa, que teve início em 2020. O objetivo é reduzir as disparidades de conhecimento 

entre os países que falam português, através de reuniões mensais envolvendo patologistas do 

Brasil, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Os encontros envolvem apresentações de casos e 

palestras de convidados sobre temas eleitos pelos participantes. Ao final, as discussões 

envolvem experiências, dificuldades, soluções, protocolos etc, tudo com a beleza da língua 

nativa. 

● Fundo Daniela Salles: 

○ A Sociedade Brasileira de Patologia, incentivada pelos colegas da Dra. Daniela na Johns Hopkins 

University, criou o “Daniela Correia Salles, MD Fund”, com o objetivo de financiar bolsas de 

intercâmbio para jovens patologistas, especialmente residentes, para rotações nacionais e 

internacionais e viagens para Encontros de Patologia. 

○ Em outubro de 2021, perdemos Daniela e seu marido Angel em um trágico acidente em Tinton 

Falls, NJ. Foi uma patologista brilhante, que saiu do Rio de Janeiro para uma Patologia Clínica 

Urológica com o Dr. Jonathan Epstein seguida de um pós-doutorando com a Dra. Tamara Lotan, 

no Johns Hopkins. Durante esse tempo, ela foi um exemplo de dedicação e comprometimento, 

além de sempre ser receptiva e prestativa com outros patologistas viajantes, das mais diversas 

nações. A SBP se compromete a informar anualmente sobre a arrecadação e destinação das 

doações, bem como informar os nomes dos assistidos. Mais informações e canais de doação 

estão disponíveis em sbp.org.br/fundo-daniela-correia-salles/. 

● Projeto Pé-na-Estrada 

○ A Secretaria de Relações Internacionais da SBP está desenvolvendo um projeto chamado Pé na 

estrada, que visa estimular jovens patologistas a iniciativas científicas ao concluírem sua 

formação. O projeto envolve a compilação de oportunidades internacionais de observação e 

bolsas que serão oferecidas por um processo de seleção que valoriza as contribuições nacionais 

para a Ciência. Paralelamente, o projeto criará um selo para práticas privadas e públicas (“Selo 

Amigo da Ciência”), em reconhecimento às instituições que promovem oportunidades 

científicas entre jovens patologistas. A intenção é estimular tanto o júnior quanto seu mentor 

que sejam capazes de produzir de forma independente iniciativas como pôsteres, trabalhos, 
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seminários de slides, simpósios etc. Critérios para seleção de candidatos e qualificação para o 

selo estão em desenvolvimento. Ao entrar em contato com os parceiros internacionais da SBP, 

pretendemos oferecer a oportunidade de participar do Projeto Pé-na-estrada e/ou contribuir 

para o fundo Daniela Salles. 

 

 

Fabio R. F. Távora 

Luciana Schultz 
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Participações de representantes da SBP em reuniões, como convidados 

(presenciais e on-line):  
 
 

Data Reunião 

20/06/2022 AMB 

03/06/2022 AMB 

02/06/2022 Ministério da Saúde 

29/05/2022 AMB 

19/05/2022 AMB 

11/05/2022 Reunião 

18/04/2022 AMB 

13/04/2022 Reunião 

01/04/2022 CFM - Brasília/DF 

15/03/2022 
Convite Reunião Extraordinária AMB e 
Presidentes das Sociedades de Especialidade 

24/02/2022 AMB 

18/02/2022 AMB 

16/02/2022 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o City 
Cancer Challenge (C/Can) 

07/02/2022 Título de Especialista em Patologia 

27/01/2022 Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP 

26/01/2022 Projeto Guidelines SBP 

21/01/2022 Timbro Comunicação 

19/01/2022 Reunião SBP e Idealis 

14/01/2022 Reunião SBP e Innovare 

13/01/2022 
33º Congresso Brasileiro de Patologia & 26º 
Congresso Brasileiro de Citopatologia 

11/01/2022 Reunião SBP e Instituto Locomotiva 

22/12/2021 Reunião SBP e Coderockr 

21/12/2021 Reunião SBP e Vasserman 

21/12/2021 Reunião SBP e Demanda Health 

17/12/2021 AMB 

15/12/2021 FEMAMA: Workshop virtual 

13/12/2021 AMB 

29/11/2021 APM 

30/10/2021 V CESMED 

28/10/2021 AMB 

23/09/2021 Reunião 

26/08/2021 AMB 

18/08/2021 Reunião para Codificação CBHPM 2021 

28/07/2021 
Reunião CREMESP - Câmara Temática de 
Credenciamento Universal 



109 
 

28/07/2021 
Câmara Temática de Credenciamento 
Universal do CREMESP 

15/07/2021 AMB 

02/07/2021 Reunião CFM 

29/06/2021 
Reunião com o Comitê de Honorários - 
Unimed do Brasil 

23/06/2021 
AMB - Reunião com a Secretária-Executiva 
Comissão Nacional de Residência Médica 

21/06/2021 
Reunião Nova AMB & Sociedades de 
Especialidades - Grupo 5 

17/06/2021 AMB - Reunião Grupo de Trabalho da CAP 

16/06/2021 Reunião com Dr. Rubens - Unimed 

11/06/2021 
AMB: Reunião Extraordinária do Conselho 
Científico 

07/06/2021 
Reunião da Comissão Estadual de Saúde 
Suplementar 

27/05/2021 33º CBP / CCM 

26/05/2021 CFM: Reuniões mensais 

24/05/2021 Ideológica 

21/05/2021 ANS/INMETRO 

19/05/2021 
2a Reunião com Janssen sobre Custos e 
Precificação 

17/05/2021 PICQ 

13/05/2021 Fórum permanente de ensino FEP 

13/05/2021 Boehringer 

10/05/2021 Moore 

06/05/2021 Fórum permanente de ensino FEP - Site SBP 

05/05/2021 Janssen 

05/05/2021 
1a Reunião com Janssen sobre Custos e 
Precificação 

28/04/2021 
Reunião da diretoria CFM com Sociedades de 
especialidades 

22/04/2021 CBHPM 

19/04/2021 AMB 

15/04/2021 AMB 

06/04/2021 IBDM 

18/03/2021 AMB 

17/03/2021 
Reunião: Codificação Sociedade Bras. 
Patologia 

12/03/2021 INMETRO 

09/03/2021 INMETRO 

04/03/2021 
ICCI Workshop: Prestação de serviços do 
Sistema de Saúde e Câncer no Brasil 
Confirmação 

01/03/2021 AMB 

23/02/2021 Congresso 33o CBP 2022 
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22/02/2021 Moore Brasil 

18/02/2021 AMB: Comissão de Defesa Profissional 

12/02/2021 Reunião: Moore Auditores e Consultores 

08/02/2021 
AMB: Reunião Extraordinária do Conselho 
Científico 

08/01/2021 AMB 

04/12/2020 
Departamento de Atenção Especializada e 
Temática - DAET/SAES/MS 

01/12/2020 
ABNT: Reunião de reativação da CE - 
Comissão de Estudo Produtos para 
Diagnóstico In Vitro 

30/11/2020 
AMB: Reunião da Comissão de Defesa 
Profissional 

27/11/2020 
Ação Nacional de Combate ao Câncer 2020 
(ANCC 2020) 

19/11/2020 
APM: Comissão Estadual de Saúde 
Suplementar 

18/11/2020 IBDM: Reunião 

17/11/2020 
AMB: Convocação para a Reunião 
Extraordinária do Conselho Científico da AMB 

09/11/2020 
AMB: Reunião da Comissão de Defesa 
Profissional 

22/10/2020 Reunião 

19/10/2020 
AMB: Convite da Comissão de Defesa 
Profissional 

15/10/2020 
CRM: Reunião Ordinária da Comissão de 
Saúde Suplementar - COMSSU 

04/10/2020 
49º Congresso Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico 

28/09/2020 Reunião Virtual da FPMed + IBDM 

22/09/2020 TJCC 

14/09/2020 
AMB: Reunião via web da Comissão de Defesa 
Profissional 

02/09/2020 
32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in 
Glasgow 

01/09/2020 
32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in 
Glasgow 

31/08/2020 
AMB: Convite para Reunião da Comissão de 
Defesa Profissional 

29/08/2020 
32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in 
Glasgow 

29/08/2020 
32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in 
Glasgow 

29/08/2020 
32nd ESP Congress & XXXIII IAP Congress in 
Glasgow 
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10/08/2020 
Reunião da Comissão de Defesa Profissional e 
Câmara Técnica de Implantes - AMB 

10/08/2020 Webinar Diálogos Estadão Think 

04/08/2020 
Reunião Extraordinária do Conselho Científico 
- AMB 

29/07/2020 
Encontros virtuais sobre a Atenção Primária à 
Saúde (APS) 

27/07/2020 
Encontros virtuais sobre a Atenção Primária à 
Saúde (APS) 

20/07/2020 Reunião de Defesa Profissional da AMB 

17/07/2020 Reunião do Conselho Deliberativo da AMB 

07/07/2020 
Reunião Extraordinária do Conselho Científico 
da AMB 

29/06/2020 Reunião da Comissão de Defesa Profissional 

29/06/2020 Reunião virtual IBDM + FPMed 

24/06/2020 
Projeto - Inovação no Controle do Câncer de 
Mama - #DesafioBH 

23/06/2020 
Reunião Ordinária do Conselho Científico da 
AMB 

16/06/2020 Reunião da Comissão de Defesa Profissional 

09/06/2020 
Reunião Extraordinária do Conselho Científico 
da AMB 

01/06/2020 Reunião da Comissão de Defesa Profissional 

26/05/2020 ANS 

19/05/2020 
Movimento Todos Juntos Contra o Câncer - 
online 

13/05/2020 
Reunião do Conselho Estratégico do TJCC - 
online 

12/05/2020 
Reunião Extraordinária do Conselho Científico 
da AMB (Online) 

04/05/2020 AMB 

28/04/2020 Atrium 

16/04/2020 AMB 

14/04/2020 Reunião virtual IBDM + FPMed 

19/03/2020 AMB 

19/03/2020 City Cancer Challenge Porto Alegre e SBP 

19/03/2020 SELNET 

17/03/2020 AMB - online 

10/03/2020 IBDM 

05/03/2020 
Secretaria em Vigilância da Saúde do 
Ministério da Saúde (SVS/MS) 

03/03/2020 
AMB: Reunião Extraordinária do Conselho 
Científico 

02/03/2020 AMB 
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19/02/2020 
Reunião do Conselho Estratégico [Movimento 
TJCC] 

19/02/2020 Reunião FECCM-RJ. 

03/02/2020 AMB: Reunião da Defesa Profissional 

 

  
  

Reuniões SBP (Presenciais e On-line) 

 

Data Reunião 

03/08/2022 Reunião - Projeto Guidelines 2022 

20/07/2022 Reunião - Projeto Guidelines 2022 

24/06/2022 Reunião 

24/06/2022 Reunião Comissão do PICQ 

24/06/2022 Reunião 

10/06/2022 Reunião 

29/04/2022 Reunião 

29/04/2022 Reunião 

11/03/2022 Reunião PICQ 

11/03/2022 Reunião 

18/02/2022 Reunião de Diretoria 

28/01/2022 Reunião COA - PACQ 

17/12/2021 Reunião COA - PACQ 

07/12/2021 
Reunião para reformulação documentação 

PICQ 

26/11/2021 Reunião PICQ 

26/11/2021 Reunião COA - PACQ 

25/10/2021 Reunião Round Pegs Consultoria 

22/10/2021 Reunião Diretoria SBP 

22/10/2021 Reunião COA - PACQ 

17/09/2021 Reunião COA - PACQ 

10/09/2021 PICQ 

10/09/2021 Reunião 

13/08/2021 Reunião COA - PACQ 

16/07/2021 Reunião COA - PACQ 

17/06/2021 
Lançamento comercial do congresso 2022 

para os patrocinadores 

14/06/2021 
Reunião SBP e MSP (Assessoria 

Administrativa) 

14/06/2021 
MSP Assessoria Empresarial - ESPECIALIZADA 

EM ENTIDADES MÉDICAS 

11/06/2021 Reunião COA - PACQ 

10/06/2021 Reunião FEP - Site SBP 

26/05/2021 Reunião com Consultor da ISQua 

24/04/2021 Reunião COA - PACQ 
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08/02/2021 Reunião COA - PACQ 

30/01/2021 Reunião COA - PACQ 

05/12/2020 Reunião COA - PACQ 

14/11/2020 Reunião COA - PACQ 

03/10/2020 Reunião COA - PACQ 

01/10/2020 Reunião 

12/09/2020 Reunião COA - PACQ 

01/09/2020 Reunião: Diretoria executiva e Conselho fiscal 

05/08/2020 WDCON 

05/08/2020 WDCON 

01/08/2020 Reunião COA - PACQ 

04/07/2020 Reunião COA - PACQ 

06/06/2020 Reunião COA - PACQ 

19/05/2020 Congresso Brasileiro 

09/05/2020 Reunião COA  - PACQ 

03/04/2020 Reunião COA - PACQ 

25/03/2020 Reunião do Congresso 

14/03/2020 Reunião COA - PACQ 

03/03/2020 Reunião com a empresa Wolters Kluwer 

14/02/2020 PICQ 

14/02/2020 PICQ 

12/02/2020 Livro Patologia – Editora GEN 

08/02/2020 Reunião COA - PACQ 

05/02/2020 Reunião Congresso SBH 2020 

05/02/2020 Reunião do Congresso (Principal) 

30/01/2020 Reunião sobre O Patologista 

24/01/2020 Reunião Dr. TIPS 

24/01/2020 Reunião de Diretoria 

23/01/2020 Reunião SBP e Roche 

11/01/2020 Reunião COA - PACQ 
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CONTEÚDOS IMPORTANTES - SBP 

 
Portal SBP 

 
Fale Conosco 

 
Pareceres 

 
Publicações SBP 

 
Jornal O Patologista 

 
Participações da SBP: Reuniões como convidada e reuniões realizadas na SBP 

 
Eventos SBP / Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbp.org.br/?s=relat%C3%B3rio+de+atividades
https://www.sbp.org.br/fale-conosco/
https://www.sbp.org.br/pareceres/
https://www.sbp.org.br/publicacoes/
https://www.sbp.org.br/o-patologista/
https://www.sbp.org.br/?s=relat%C3%B3rio+de+atividades
https://www.sbp.org.br/eventos/?tipo-evento=presencial
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ANEXO 1. PROGRAMAÇÃO DO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA E 26º 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CITOPATOLOGIA – FOZ DO IGUAÇU/PR 

 

Portal 

Grade Científica 

 

 

https://congressodepatologia.org.br/
https://congressodepatologia.org.br/grade-cientifica/
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ANEXO 2.  FOLDER – A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 


