São Paulo, 05 de setembro de 2011.

Relatório
Conforme o convite pela Diretoria da Academia Brasileira de Neurologia para
participação em reunião em 02/09/2011, tendo como pauta: Área de atuação Sono (e-mail do dia
29/08/2011 anexo) segue abaixo meu relatório sobre a reunião:
Local: sede da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) em Brasília,
DF.
Horário: das 15 às 18hs.
Participantes:
•

Dr. Roberto Stirbulov presidente da SBPT,

•

Dra. Elizabeth Rosa e Silva Diretora financeira da SBPT,

•

Dra. Terezinha Macedo Lima Secretaria geral da SBPT,

•

Dra. Clarice Guimarães de Freitas Secretária adjunta da SBPT,

•

Dra. Simone Fagondes coordenadora do Departamento de Sono da SBPT,

•

Dr.

Edilson

Zancanella,

representando

a

Associação

Brasileira

Otorrinolaringologia,
•

Dr. Mauricio Bagnato, representando a Associação Brasileira do Sono,

•

Dra. Lucila Prado, representando a Academia Brasileira de Neurologia.

Objetivo: Elaboração da prova de título na área de atuação em sono.
Discussão:
• Participantes da comissão de prova
• Provável dia e local da prova.
• Data da primeira reunião da comissão.

de

• Critério para obtenção do título.
Conclusões:
• Os participantes da Comissão de prova para o título de atuação em sono
deverão

ser

2

representantes

de

cada

sociedade

relacionada

(Pneumologia, Neurologia, Psiquiatria e Otorrinolaringologia), além do
representante da comissão de ensino de cada sociedade, totalizando 12
indivíduos componentes dessa comissão, cujo presidente deverá ser
eleito na próxima reunião, havendo rodízio da presidência a cada 2 anos,
assim como de seus representantes.
• A prova será prevista para abril de 2012 (entre 19 a 21), época do
Congresso de Pneumologia no Hotel Windsor do Leme no Rio de Janeiro.

• A Comissão deverá ser composta por cada sociedade até o dia 23 de
setembro, época da primeira reunião desta comissão que será realizada
em São Paulo na sede da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia,
onde será definida a presidência e terá início a elaboração do edital para a
prova.
• Optou-se, caso conste na AMB, a concessão do título notório saber e suas
regras.
• Sugeriu-se participação da Associação Brasileira de Sono como “parceira
experiente em prova”.
• Elaboração da Ata da Reunião pelos representantes da sociedade de
Pneumologia que seria enviada por e-mail aos demais participantes para
apreciação (conforme anexo).
Estando à disposição desta Academia,
Atenciosamente

Dra. Lucila Bizari Fernandes do Prado

Ata da reunião sobre a Prova de titulo na área de atuação em Sono
Às 15 horas do dia dois de setembro do ano de dois mil e onze (02/09/2011), na sede da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em Brasília-DF, reuniram-se: Dr. Roberto Stirbulov presidente da
SBPT, Dra Elizabeth Rosa e Silva Diretora financeira da SBPT, Dra Terezinha Macedo Lima Secretaria
geral da SBPT, Dra Clarice Guimarães de Freitas Secretaria adjunta da SBPT, Dra Simone Fagondes
coordenadora do Departamento de Sono da SBPT, Dra Lucila Prado, representando a Academia
Brasileira de Neurologia, Dr. Edilson Zancanella, representando a Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia, Dr. Mauricio Bagnato representando a Associação Brasileira do Sono. Esteve
ausente o representante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Dr. Roberto coloca que o objetivo
principal da reunião é definir a forma de elaboração da prova de titulo na área de atuação em sono
reconhecida pela Associação Medica Brasileira. Após ampla discussão foi decidido pela criação de
comissão especial de certificação em sono (CECS) que será formada por dois membros indicados pelas
Sociedades envolvidas e o diretor de ensino de cada sociedade, totalizando doze membros. Haverá um
presidente eleito a cada ano com rodízio entre as quatro sociedades e o mandato desta comissão será
bianual., com renovação do mandato da comissão de 50% dos seus membros. Será conferido titulo
especial a médicos com “o notório saber “ baseado em critérios como: o titulo da Associação Brasileira
em Sono, tempo de atuação na área , docência em sono, participação ativa em congressos de sono.
Estas regras para concessão de titulo de notório saber em sono deverão ser elaboradas na próxima
reunião. Dr. Roberto sugere que a prova possa ocorrer no ano que vem no curso de atualização de
dezenove a vinte e hum de abril, no Hotel Windsor do Leme no Rio de janeiro. Esta sugestão deverá
ser discutida na próxima reunião desta comissão. Ficou definido que até o próximo dia nove de setembro
as Sociedades deverão enviar os nomes para composição da CECS e que a próxima reunião será na
Sede da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia no dia vinte e três de setembro em São Paulo.
Nesta reunião deverá ser definido o rodízio, a logística destas reuniões e os cargos de presidente, vice
presidente tesoureiro e secretário. O programa de residência em sono da SBPT deverá ser debatido
nesta reunião. Foi sugerido que a Associação Brasileira de Sono coloque que tipo de parceria ela deseja
com estas quatro sociedades representada por esta Comissão Especial de Certificação em Sono e
também foi proposto que seja criado uma comissão paritária de defesa profissional. Foi sugerido que
esta ata seja enviada a todos os membros e representantes de Sociedades. Dr. Roberto agradece a
presença de todos e da como encerrada a reunião.

