R$ 390,00
Profissional não médico

R$ 705,00

R$ 705,00

R$ 375,00

R$ 390,00

R$ 300,00
Residente

Não sócio
Sócio

R$ 300,00
R$ 225,00

R$ 315,00

Residente

Profissional não médico

[ ]

R$ 615,00

R$ 615,00

Não sócio
Sócio

R$ 315,00

[ ]

R$ 470,00
Profissional não médico

R$ 260,00

Médico
R$ 470,00

R$ 250,00

R$ 260,00

Categoria / Valor
Não sócio
Sócio

R$ 200,00

Médico

Residente

Curso de Sono

Categoria / Valor

Em ambos
[ ]

R$ 200,00

R$ 410,00

R$ 150,00
Residente

Profissional não médico

R$ 210,00

Categoria / Valor

R$ 410,00

Médico

Não sócio
Sócio

R$ 210,00

Categoria / Valor

Médico

Curso de Sono

Amex [ ] | Visa [ ] | Master [ ] | Diners [ ]

[ ]

Em ambos

Cód. Seg:

Não sócio

R$ 470,00

R$ 250,00

R$ 470,00

Sócio

R$ 260,00

R$ 200,00

R$ 260,00
Profissional não médico

Residente

Médico

Bem-vindo

1.
1.1.
1.1.a.
1.1.b.
1.2.

Inscrições/Reembolsos/Cancelamentos
A inscrição no evento poderá ser transferida para outros profissionais, desde que:
As categorias sejam iguais;
Se categorias diferentes, somente se o valor for menor;
Transferências efetuadas para categorias de menor valor, não haverá devolução
da diferença;
1.3. O cancelamento da inscrição somente será aceito se solicitado até quinze dias
antes do início do evento, sendo formalizado por fax ou e-mail para a SBPT;
1.4. O reembolso do cancelamento da inscrição terá uma retenção de 50% (cinqüenta
por cento), a título de taxa de administração;
1.5. O reembolso será realizado em até trinta dias após o término do evento;
1.6. Após o prazo estipulado para solicitação de cancelamento/desistência, não
haverá reembolso;
1.7. Não há reembolso para a inscrição que foi efetuada em categoria errada;
1.8. Duplicidade de pagamento (inscrição por laboratório e inscrição paga pelo
participante), a devolução será efetuada pelo menor valor pago pelo participante
e de acordo com as regras de inscrição;
1.9. Não serão emitidos recibos individuais para inscrições feitas através de pacotes
pela indústria farmacêutica, valendo somente o recibo enviado à empresa em
questão;
1.10. Inscrições feitas em duplicidade serão reembolsadas, se comprovadas, em até 15
dias após a realização do Congresso;
1.11. O não comparecimento ao evento por motivo de força maior e caso fortuito que
não dependa da SBPT, como por exemplo: atrasos aeroportuários e rodoviários,
fortes chuvas ou outros desastres naturais, não serão reembolsáveis e não geram
crédito junto à SBPT;
1.12. Após envio de fax ou e-mail, é imprescindível que o participante entre em contato
com a SBPT, através dos números disponibilizados em nosso site, para confirmar o
recebimento

2.1.
2.2.

2.4.
2.5.

2.7.
2.8.
2.9.

Pagamento via nota de empenho, o valor cobrado será o valor da inscrição no
local;
A inscrição por nota de empenho será aceita até quinze dias ANTES do início do
evento;
O órgão/instituição financiador da nota de empenho, deverá enviar para a SBPT
o documento com: nome da instituição, responsável, telefone, e-mail, endereço
completo e os dados completos do participante com a respectiva categoria e
atividade;
Será obrigatório o envio da nota de empenho, via e-mail ou endereço abaixo,
para que a inscrição seja concretizada;
O empenho deverá ser emitido em nome de: Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia, entidade sem fins lucrativos, CNPJ 90.742.362/0001-40, CF-DF
07.494.316/001-87, com sede no SCS – Qd. 01 – Bloco K – Sala 203 – Ed. Denasa – Asa
Sul – Brasília/DF – 70398-900,
Não serão consideradas notas de empenho rasuradas ou que contenham valores
diferentes ou divergentes destas orientações;
O não recebimento da nota de empenho até o prazo mencionado no item 2.2,
não dará direito a inscrição do participante;
Duplicidade de pagamento (nota de empenho e inscrição paga pelo participante),
a devolução será efetuada pelo menor valor pago pelo participante e de acordo
com as regras de inscrição;
Após envio de fax ou e-mail, é imprescindível que o órgão/instituição financiador
entre em contato com a SBPT, através dos números disponibilizados em nosso
site, para confirmar o recebimento.

Muito a comemorar! Muito a aprender!

PATROCINADORES

Os pacientes críticos representam um importante grupo dentro da medicina atual. A elevada incidência de enfermidades pulmonares ou complicações
respiratórias nestes pacientes salienta a importância do pneumologista dentro
das unidades de medicina intensiva.
Ressaltamos a ocorrência freqüente da insuficiência respiratória e a importância da Ventilação Mecânica neste contexto desafiador. Portanto, trata-se
de um excelente campo de trabalho para o pneumologista.
É necessário estar familiarizado com os diferentes modos e estratégias
ventilatórias utilizados neste pacientes, quer seja para conduzir diretamente
o processo, ou para interagir adequadamente com a equipe multiprofissional.
Nesta VI edição do Curso Nacional de Ventilação Mecânica, serão revistos
os conceitos mais atuais na assistência ventilatória destes pacientes, com foco
na mais recente Diretriz Nacional sobre o tema, em vias de publicação. O curso
será realizado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT),
em março de 2014, em São Paulo, buscando capacitar e atualizar o pneumologista nesta importante área do conhecimento. As novas técnicas, os avanços
tecnológicos, assim como aquilo que está sedimentado na literatura serão revistos de forma dinâmica e prática.
Você que atua, ou pretende atuar nesta área, não pode perder esta excelente oportunidade de aprendizado e troca de experiências com os mais destacados especialistas nacionais.

REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
SCS - Quadra 01, Bloco K | Salas 203/204, Edf.Denasa
Asa Sul - Brasília/DF | CEP: 70398-900
Tel: 0800-616218 | sbpt@sbpt.org.br

AGÊNCIA OFICIAL DO EVENTO

2 – Nota de Empenho

2.6.

Categoria / Valor

R$ 410,00
R$ 210,00

[ ]
Curso de Ventilação Mecânica

No local

R$ 200,00
R$ 150,00

Profissional não médico

R$ 410,00

Residente

Não sócio
Sócio

R$ 210,00
Médico

[ ]
Curso de Ventilação Mecânica

Nº cartão:

Inscrição (marque o curso desejado ou ambos)
Até 20/03/2014

Categoria / Valor

Validade (mm/aa):

/
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Regras de Inscrição

2.3.

[ 4 ] – Cartão de crédito

IMPORTANE: sempre ligar para confirmar o recebimento do comprovante de depósito
[ 3 ] – Nota de Empenho Ver regras de Recebimento de Nota de Empenho

Por fax: 0800 616218 / 61 3245.6218 | Por e-mail: cobranca@sbpt.org.br
[ 2 ] – Depósito bancário Banco: Bradesco – Agência: 0241-0 – Conta corrente: 99005-1

Cheque nominal à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia Por Correio: SCS | Quadra 01 - Bloco K - Salas 203/204 - Edf. Denasa | Asa Sul - Brasília/DF | CEP: 70398-900
[ 1 ] – Cheque

FORMAS DE PAGAMENTO

ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Dobras

Praça Mahatma Gandhi, 2 | Grupo 621 a 624 | Cinelândia, Rio de Janeiro, Brasil
CEP 20031-908 – 55 21 2215 5532 | eventos@activiaturismo.com.br | www.activiaturismo.com.br

Hotel

Categoria Diária SGL Diária DBL Distância
R$347,00* R$414,00* Local do Evento

Hotel Novotel Jaraguá Standard

Política de Cancelamento
1 – Cancelamentos serão aceitos somente com 90 dias de antecedência e serão feitos mediante retenção de 30%
do valor pago a título de despesas operacionais. Após esta data não serão feitos reembolsos devido À compromissos com os fornecedores;
2 – O não comparecimento ao hotel por motivo de força maior e caso fortuito que não dependa da Activia
Turismo, como por exemplo: atrasos aeroportuários e rodoviários, fortes chuvas ou outros desastres naturais,
os valores pagos não serão reembolsados, devido a compromissos contratuais assumidos com os fornecedores.
Forma de Pagamento:
1 - Boleto Bancário (à vista)
2 - Cartão de Crédito Visa, Mastercard e American Express. – Em 2 vezes sem juros para reservas confirmadas
até Fevereiro de 2014.
* Sujeito a disponibilidade, tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. A política de CHD (Criança) deverá ser consultada. Diária inclui café da manhã e taxas. Check in às 14h e check out às 12h.

Local do evento:
Hotel Novotel Jaraguá
Rua Martins Fontes,
71, Centro
São Paulo/SP

Dr. Augusto Farias
Coordenador da Comissão de Terapia Intensiva da SBPT
Assim, convido os profissionais da área de pneumologia da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia que, comprometidamente, vêm atuando na área do sono, a participarem dos cursos Nacional de Sono e de Ventilação Mecânica.
Quanto maior nosso conhecimento sobre o tema, mais sabemos quão
importante é a destinação de atenção a esta área da saúde. Nosso encontro
para abordagem de temas relacionados ao sono, certamente, muito engrandecerá cada um de nós, que tem exata noção de como podemos fazer a diferença
na vida do próximo, para uma vida com qualidade, disposição e saúde.
Através do compartilhamento de experiências, possibilitado pelos
cursos da SBPT, temos acesso teórico e prático a novos tópicos relacionados
aos transtornos respiratórios do sono, com possibilidade de discussão de situações clínicas frequentes e até menos frequentes. Para tanto a Sociedade
destaca profissionais com capacidade técnico-científica inquestionável, com
ampla vivência clínica, para que os assuntos possam ser apresentados e discutidos com propriedade.
Muito já caminhamos e hoje temos o tema sono respeitado e evidenciado como estratégico para boa parte da classe médica e sociedade. Mas
ainda nos deparamos com colegas da área médica que não vêm o tema com
a amplitude que merece.
Precisamos ir mais adiante e é através do conhecimento, do compartilhamento e da vivência que chegaremos ao ponto de vermos a qualidade do
sono considerada com a atenção devida para real qualidade de vida.
Nos encontramos nos cursos!
Dr. Gleison Marinho
Coordenador do Departamento de Sono da SBPT
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12:40 – 13:30 INTERVALO

ADE
ATIVIDATIVA
INTEReu notebook

s
Traga o participar!
para

29/03/2014 | Sábado
08:15 – 10:10 PAINEL - Saúde e Segurança no Trabalho: Por que é importante ter
uma boa noite de sono?
| Coordenador - Carlos Alberto de Assis Viegas (DF)
08:15 – 08:30 Privação aguda e crônica do sono
| Palestrante - Lia Rita Azeredo Bittencourt (SP)

Ano:

Ano:

---

UF

Qual a especialidade?

Ano:
[ ] MEC/Residência médica

E-mail

[ ] AMB/SBPT

CEP

UF

---

Possui título
de especialista

11:20 – 12:40 “WORKSHOP” simulação em ventilação
mecânica - Baseada em casos clínicos
| Coordenadores - Marcelo
Alcantara Holanda (CE),
Juliana Carvalho Ferreira (SP)

18:10 – 18:20 DISCUSSÃO

---

08:40 – 09:00 VNI no pós-operatório e em procedimentos
| Palestrante - Ricardo Goulart Rodrigues (SP)
09:00 – 09:20 DISCUSSÃO
09:20 – 09:40 INTERVALO
09:40 – 11:20 MESA REDONDA VI - Manejo da ventilação mecânica Invasiva 4
| Coordenadores - Marcelo Alcantara Holanda (CE),
Alexandre Marini Isola (SP).
09:40 – 10:00 VM no TCE com injúria pulmonar
| Palestrante - Alexandre Marini Isola (SP).
10:00 – 10:20 Como diagnosticar e tratar a assincronia paciente-ventilador
| Palestrante - Juliana Carvalho Ferreira (SP)
10:20 – 10:40 Novos modos ventilatórios - Como transportar um paciente ventilado:
Riscos e Precauções | Palestrante - Luiz Marcelo Malbouisson (SP)
10:40 – 11:00 Novos modos ventilatórios: O que eles nos oferecem
| Palestrante - Juliana Carvalho Ferreira (SP).
11:00 – 11:20 DISCUSSÃO

Fone

08:20 – 08:40 VNI na insuficiência respiratória hipoxêmica
| Palestrante - Augusto Manoel de Carvalho Farias (BA)

Bairro

08:00 – 08:20 VNI na insuficiência respiratória hipercápnica
| Palestrante - Ricardo Goulart Rodrigues (SP)

Cidade

08:00 – 09:20 MESA REDONDA V - Ventilação não invasiva | Coordenadores
- Marco Antônio Soares Reis (MG), Octávio Messeder (BA)

Endereço

28/03/2014 | Sexta-feira

CRM/
CREFITO

17:20 – 17:40 DISCUSSÃO

---

17:00 – 17:20 Cuidados da fonoaudiologia: Diagnóstico e tratamento do paciente
disfágico pós-estubação ou traqueostomizado
| Palestrante - Luciana Passuello do Vale Prodromo (SP)

CPF

16:40 – 17:00 Cuidados em enfermagem: Aspectos gerais e higiene oral
| Palestrante - Rodrigo Francisco de Jesus (RJ)

Nome crachá

16:20 – 16:40 Qual o impacto da extubação acidental: como mensurá-lo e como
evitá-lo | Palestrante - Arthur Oswaldo de Abreu Vianna (RJ)

13:30 – 13:40 Atualização da área de atuação em medicina do sono no Brasil
| Palestrante - Gleison Marinho Guimarães (RJ)
13:40 – 14:00 A importância da avaliação otorrinolaringológica
precoce e a indicação cirúrgica na SAOS: o estado atual da literatura
| Palestrante - Fernanda Louise Martinho Haddad (SP)
14:00 – 14:20 A importância da avaliação dos dentistas
e o papel dos AIOs na SAOS | Palestrante - Cibele Dal Fabbro (SP)
14:20 – 14:40 A Fonoaudiologia dos DRS. É uma possibilidade terapêutica eficaz?
Quando? | Palestrante - Giovana Diaferia (SP)
14:40 – 15:00 Porque é importante avaliação interdisciplinar no contexto
dos distúrbios respiratórios do sono?
| Palestrante - Lia Rita Azeredo Bittencourt (SP)
15:00 – 15:20 DISCUSSÃO
15:20 – 15:40 INTERVALO
15:40 – 17:00 MESA REDONDA I - Miscelânia
| Coordenador - Geraldo Lorenzi Filho (SP)
15:40 – 16:00 Titulação no laboratório X domiciliar de CPAP: qual é a melhor opção?
| Palestrante - Carlos Alberto de Assis Viegas (DF)
16:00 – 16:20 O foco do tratamento dos DRS deve ser a hipoxemia, fragmentação
do sono ou o IAH? | Palestrante - Marília Montenegro Cabral (PE)
16:20 – 16:40 Tratamento com pressão positiva: quando usar CPAP, biPAP, APAPs
e SV? | Palestrante - Flávio José Maralhães da Silveira (RJ)
16:40 – 17:00 Dificuldades clínicas e polissonográficas para definir os DRS
na infância e na senilidade
| Palestrante - Simone Chaves Fagondes (RS)
17:00 – 17:10 DISCUSSÃO
17:10 – 18:20 MESA REDONDA II - Técnica polissonográfica na nossa rotina diária
| Coordenador - Lia Rita Azeredo Bittencourt (SP)
17:10 – 17:30 Atualização dos critérios para score polissonográfico. O que mudou
em 2013? | Palestrante - Geraldo Lorenzi Filho (SP)
17:30 – 17:50 Que outros parâmetros do sono podemos utilizar nos laboratórios:
monitorização do CO2, PTT, manometria esofágica
e EMG de masseter - Implicações no diagnóstico, suas vantagens
e desvantagens | Palestrante - Simone Chaves Fagondes (RS)
17:50 – 18:10 Vantagens e desvantagens dos tipos (II, III e IV)
de poligrafia portátil | Palestrante - Anamelia Costa Faria (RJ)

Nome

16:00 – 16:20 Profilaxia da PAV: O que realmente funciona
| Palestrante - Octávio Messeder (BA)

28/03/2014 | Sexta-feira

[ ] Sócio (SBPT) | [ ] Não sócio | [ ] Residente | [ ] Outros profissionais de saúde

16:00 – 18:00 MESA REDONDA IV - Manejo da Ventilação Mecânica Invasiva 3
| Coordenadores - Arthur Oswaldo de Abreu Vianna (RJ),
Octávio Messeder (BA)

Ficha de inscrição

08:00 – 08:20 Abertura - Jairo Sponholz Araujo (PR), Augusto Manoel
de Carvalho Farias (BA).
08:20 – 10:20 MESA REDONDA I - Manejo da Ventilação Mecânica Invasiva 1
| Coordenadores - Arthur Oswaldo de Abreu Vianna (RJ),
Augusto Manoel de Carvalho Farias (BA).
08:20 – 08:40 Evolução epidemiológica da ventilação mecânica
| Palestrante - Marco Antônio Soares Reis (MG).
08:40 – 09:00 Intubação e traqueostomia
| Palestrante - Arthur Oswaldo de Abreu Vianna (RJ).
09:00 – 09:20 Como iniciar a ventilação mecânica
| Palestrante - Carmen Sílvia Valente Barbas (SP).
09:20 – 09:40 Monitorização do suporte ventilatório (incluindo métodos
de imagem) | Palestrante - Marcelo Alcantara Holanda (CE)
09:40 – 10:00 Sedação e analgesia em ventilação mecânica
| Palestrante - José Mário Meira Teles (BA)
10:00 – 10:20 DISCUSSÃO
10:20 – 10:40 INTERVALO
10:40 – 12:20 MESA REDONDA II - Ventilação Mecânica na SARA
| Coordenadores - Pedro Caruso (SP),
Carmen Sílvia Valente Barbas (SP)
10:40 – 11:00 Impacto da nova definição de Berlin
| Palestrante - Alexandre Marini Isola (SP)
11:00 – 11:20 Como evitar a lesão induzida pela ventilação (estratégia protetora,
ventilação assistida, PEEP)
| Palestrante - Eduardo Leite Vieira Costa (SP)
11:20 – 11:40 Manobras de recrutamento: Indicações e métodos
| Palestrante - Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho (SP)
11:40 – 12:00 Posição PRONA e oxigenação por membrana extra-corpórea
| Palestrante - Carmen Sílvia Valente Barbas (SP)
12:00 – 12:20 DISCUSSÃO
12:20 – 14:00 INTERVALO
14:00 – 15:40 MESA REDONDA III - Manejo da Ventilação Mecânica Invasiva 2
| Coordenadores - Carmen Sílvia Valente Barbas (SP),
Augusto Manoel de Carvalho Farias (BA)
14:00 – 14:20 Suporte ventilatória invasivo em pacientes obstrutivos
(DPOC e ASMA) | Palestrante - Marco Antônio Soares Reis (MG)
14:20 – 14:40 Ventilação em pacientes cirúrgicos (intra e pós-operatório)
| Palestrante - Luiz Marcelo Malbouisson (SP)
14:40 – 15:00 Suporte ventilatório no paciente neurológico e neuromuscular
| Palestrante - Octávio Messeder (BA)
15:00 – 15:20 Diretrizes nacionais para o desmame
da VM (incluindo avaliação da extubação)
| Palestrante - Augusto Manoel de Carvalho Farias (BA)

15:40 – 16:00 INTERVALO

08:30 – 08:45 Distúrbios do ritmo circadiano e trabalho em turnos
| Palestrante - Fernando Louzada (PR)
08:45 – 09:00 Síndrome da apneia do sono. Tratar a SAOS é custo-efetivo?
| Palestrante - Gleison Marinho Guimarães (RJ)
09:00 – 09:20 Experiências na redução de risco de acidentes com um programa
de saúde do sono nas empresas.
| Palestrante - Sérgio Rogerio de Barros Vieira (ES)
09:20 – 09:40 Como reduzir acidentes?
Por que é importante essa lógica de cuidados com o sono?
| Palestrante Marco Túlio de Mello (MG)
09:40 – 10:10 DISCUSSÃO
10:10 – 10:30 INTERVALO
10:30 – 12:05 MESA REDONDA III - Apneia obstrutiva do sono e comorbidades.
| Coordenador - Simone Chaves Fagondes (RS)
10:30 – 10:50 SAOS e hipertensão arterial resistente (HAR): todo paciente com HAR
deve fazer polissonografia?
| Palestrante - Gleison Marinho Guimarães (RJ)
10:50 – 11:10 SAOS e arritmogênese. Quem tem apneia tem mais arritmia? Por quê?
| Palestrante - Geraldo Lorenzi Filho (SP)
11:10 – 11:30 DRS e anestesia: reconhecendo um importante risco.
Como devo orientar meu paciente no pré-operatório.
| Palestrante - Anamelia Costa Faria (RJ)
11:30 – 11:50 Apneia obstrutiva do sono nas mulheres: síndrome
de ovário policístico e menopausa. Implicações dessas associações
com a SAOS. | Palestrante - Lia Rita Azeredo Bittencourt (SP)
11:50 – 12:05 DISCUSSÃO
12:05 – 13:30 INTERVALO
13:30 – 14:10 CONTROVÉRSIA - O aparelho de pressão positiva pode oferecer
elementos que aumentam a adesão ao tratamento?
| Coordenadora - Anamelia Costa Faria (RJ)
13:30 – 13:45 Sim | Palestrante - Flávio José Maralhães da Silveira (RJ)
13:45 – 14:00 Não | Palestrante - Marília Montenegro Cabral (PE)
14:00 – 14:10 DISCUSSÃO
14:10 – 15:05 Opinião cruzada. Quando a sonolência diurna excessiva e a fadiga
não melhoram após o tratamento com pressão positiva. O que fazer?
| Coordenador - Geraldo Lorenzi Filho (SP)
14:10 – 14:20 Descrição do caso clínico.
| Apresentador - Geraldo Lorenzi Filho (SP)
14:20 – 14:50 Participação da plenária
14:50 – 15:05 DISCUSSÃO
15:05 – 15:25 INTERVALO
15:25 – 17:30 Gincana de casos clínicos - Sessão interativa.
| Coordenador - Simone Chaves Fagondes (RS)
15:25 – 15:50 Caso I - Flávio José Maralhães da Silveira (RJ)
15:50 – 16:15 Caso II - Anamelia Costa Faria (RJ)
16:15 – 16:40 Caso III - Marília Montenegro Cabral (PE)
16:40 – 17:05 Caso IV - Carlos Alberto de Assis Viegas (DF)
17:05 – 17:30 DISCUSSÃO

Sim [ ] Nâo [ ]

27/03/2014 | Quinta-feira

Sono

15:20 – 15:40 DISCUSSÃO

Tem interesse que este evento pontue para revalidação do seu Título?

Ventilação Mecânica
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