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ACADEMIA BRASILEIRA
DE RINOLOGIA

EDITAl DE CONVOCAÇÃOPARAASSEMBLÉIAGERAl ORDINÁRIA
ACADEMIA BRASILEIRADE RINOlOGIA-ABR inscrita no CNPJ.81.908.238/0001-11, vem, através do presente edital,
-por meio de seu Diretor-Presidente, de acordo com o estatuto vigente, levar ao conhecimento de todos os
;sociados, a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 02 de novembro de 2018 das 12:45 às 14:00 durante o
3º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico - Facial, no centro de convenções de João Pessoa,
calizado Rodovia PB-008, Km 5, s/n - Polo Turístico Cabo Branco, João Pessoa - PB, 58000-000, a qual ocorrerá para
=Iiberarem a seguinte ordem do dia:
. Leitura da Ata Anterior
- Apresentação do relatório da gestão
- Apresentação do relatório financeiro durante a gestão
. Preceptoria e Docência em Rinologia nos programas de residência da ABORL
. "Banco de Palestrantes" da ABR - e Programa Preliminar do 49 CBO e Pre-Congresso Rinologia
. 12th International Symposium on Recent Advances in Rhinosinusitis and Nasal Polyposis, ISRNP2019 Brasília -ograma Preliminar .
. Camara técnica OPME em Rinologia .
. Assuntos Gerais ( ARS, corpo de Revisores em Rinologia da BJORL)

11 referência a Ata da Assembleia Geral anterior e relatório financeiro mencionado na da orde
do dia, ésfurão, os
lesmos disponibilizados no endereço eletrônico da ABR - www.rinologia.org.br. para análise do as~cialW:
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. eis que na Assem bl"ela estara se propon do a nao
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ão havendo na hora acima indicada número legal de associados para a instalação dos tr bal~bs
Pfín{~í~a
)nvocação, a Assembleia será realizada 30 (trinta) minutos após, no mesmo dia e local, COl" os mecaniSITlo~:a
cender os quóruns estatutários.
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30 Paulo, 03 de setembro de 2018.
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r. Márcio Nakanishi
residente da ABR

Diretoria da ABR.: Presidente Márcio Nakanisbi
Tesoureiro Marco Cesar Jorge dos Santos I Diretor
Av. Indianópolis, ],.287 - Planalto Paulista Tel: (u) 5°53-7500 - Fax

I Secretário Marcus Miranda Lessa I
Relações Exteriores Leonardo Balsalobre
São Paulo - SP - CEP: °4063-002
(u) 5°52-1025

E-mail: academias@aborlccf.org.br
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ACADEMIA BRASILEIRA
DE RlNOLOGIA

ATA DA ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIADA ACADEMIA
BRASILEIRADE RINOLOGIA- ABR

• Ao segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito ás 12h4Smin, no centro de convenções de João
Pessoa, localizado Rodovia PB-008, km 5, S/n - Polo Turístico Cabo Branco, João Pessoa - PB, CEP 58000000, durante o 48Q Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia
Assembleia

Geral Ordinária

81.908.238/0001-11,

da Academia

para deliberarem

e Cirurgia Cérvico Facial, foi realizada a

Brasileira de Rinologia - ABR, inscrita

no CNPJ/MF nQ

sobre a seguinte ordem do dia.: 1) Leitura da Ata anterior;

2)

Apresentação do relatório da gestão; 3) Apresentação do relatório financeiro durante a gestão; 4) Preceptoria
e Docênda em Rinologia nos programas de residência da ABORL; 5) -Banco de PalestranteS- da ABR - e

I

Programa Preliminar do 49 CBO e Pre-Congresso Rinologia; 6) 12th Intemational

'

Symposium on Recent

Advances in Rhinosinusitis and Nasal Polyposis, ISRNP2019 Brasília - Programa Preliminar; 7) Camara técnica
OPME em Rinologia; 8) Assuntos Gerais (ARS, corpo de Revisores em Rinologia da BJORl). As 12h45min,
Presidente da ABR, fez a primeira chamada, porém não havia número legal de associados para a instalação

R~A~~.'

dos trabalhos. Assim, ás 13hlS, em segunda convocação, instalou-se a Assembleia Geral 0fi;:ia

\1

Dr. Mareio Nakanishi, Presidente da entidade, agradeceu a presença de todos e deu início a ~sseroblªcqriJ,
.

.'

1"1

\

Ul ,.:.

a 1) Aprovação da Ata da Assembleia anterior; dispensada a leitura e colocou para apipva'ção/ ;send.? ;'::'i

\
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aprovado por unanimidade. 2) Apresentação do relatório da gestão Dr Marcio Nakanishi CTVi~~OUo o ~~.j," .
Rafael lira da Farmoquímica para falar sobre a campanha respirar. Aconteceu uma reuniãotrna ~BO~C~.::;
com Dr. Fabrizio Romano, duas ou três semanas atrás com a proposta da Farmoquímic

p~roQÍnar
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financiar a campanha da Rinologia no próximo ano. Irá fazer a apresentação dos principais, itens e(<ijsim

1...,...._

podemos discutir. Sr, Rafael lira informou que não sabia como todos estavam familiarizados com o projeto

Respirar e conseguiram estar presente ontem no lançamento feito no stand, fez a apresentação em relação
a sua pessoa, sendo gerente da linha respiratória da Farmoquímica, para constentalizar de onde
projeto.

O cenário hoje da empresa. Quem somos nós, informou que são um grupo FQM, que est

\didO

I

agora em 03 sub empresa, FQM MELaRA que fica com a parte de cosméticos, FQM DIVCOM que fica , o~ a
Diretoria da ABR: Presidente Márcio Nakanishi I Secretário Marcus Miranda Lessa I
Tesonreiro Marco Cesar Jorge dos Santos I Diretor Relações Exteriores Leonardo Balsalobre
Av. Indiaoopolis, 1.28] - Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEPo04<X?3~2 O
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parte de OTC, uma empresa de Recife que foi comprada no ano passado e a FQM FARMA que são
medicamentos

voltados para prescrição para classe médica. Quando mudamos o cenário o momento

• estratégico da FQM grupo ele é o mesmo da Roimes, nossa dona na Argentina, que fala muito pela
• consciência pela vida que mostramos no dia a dia e o foco no paciente. Mostramos em algumas outras
campanhas com outras sociedades, como por exemplo uma campanha grande movimento para o brasil sem
parasitose, que é uma parceria com a Federação Brasileira de Gastroenterologia,
roda o Brasil prestando atendimento

que é uma carreta que

médico para população carente para prevenção. Quando pensamos

em 2018, o que poderia fazer na linha respiratória, focando em maior conscientização da população sobre
respiração. Vimos um crescente no mundo, na verdade sobre busca por estilo de vida saudável, inclusive
surgiram algumas sociedades com esse foco em estilo de vida. Em outra parte, que pensamos bastante, o
próprio google hoje nas palestras fala que não existe mais o conceito de off-Iine e online, as pessoas hoje
em dia são 100% online porque todo mundo tem um telefone na mão e qualquer conversa tem temos em
um bar ou em uma sala de negócios temos um smartphone na mão disponível para a gente ir buscar as
informações

que precisamos saber referente aquele tema, principalmente

na área de saúde que todos

brincam com o Dr. Google, quando as pessoas começam a sentir alguma coisa vai diretl-ntr.goog,e
I'}

e já!
__ \

chega no consultório com vários diagnósticos ou alto diagnósticos. Olhamos para atrás e ve lfk~o~:JJuer~m
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2016 tivemos o desafio do pregador, que foi uma parceria com a ABORL-CCFe com a ABR, pro~ov~o~~o~ü,m:'
conceito bem parecido como será o Respirar hoje, partindo do pressuposto que 70% dJ PdPuI1~1i6 ~ãÇ:i\
\

respira corretamente
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e não sabe disso porque é fisiológico, as pessoas já nascem na maioria\'da~;~,ezes ne~,~'~,
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condição e foi um sucesso dentro do tema proposto. Então não porque reeditar essa parceria"tilnr~~:o,
,
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sociedade para este ano, assim surgiu o projeto respirar com alto rendimento no dia a dia} O ~on~o
respirar, como foi mencionada cerca de 70% da população não respira corretamente,

00
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assin\iremoltiusCdt-

com esse projeto, qual o seu objetivo, alertar e conscientizar a população, não daremos diagnósticos, mas
iremos alertar para os sintomas, sendo que esses tipos de alerta são muito importantes para as ,~oas.
pilares desde projeto, teremos com início ontem, temos rede social como Facebook, Instagram e'\

Os
ite. A

partir de janeiro iremos começar um impulsionamente muito forte com anúncios, publicações patrocinadas,
Diretoria da ABR: Praidenre Márcio Nakauishi I Secntário Maceus Miranda Lessa I
Tesoureiro Marco Cesar Jorge dos Santos I Diretor Rebções Exteriores Leonardo Balsalobre
Av. Indianópolis, 1.28] - Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP: °4°63-002
Tel: (11) 5°53-7500- Fax (11) 5°52-1025
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Facebook, Instagram e o

sistema

de buscar do google. Toda pesquisa relacionada a respiração será o

primeiro a aparecer na busca do google. Porque a partir de janeiro, porque em novembro, competimos
• muito, em termo de investimento de anúncio com Black Friday e em dezembro começa Natal, não é um
investimento que vale a pena porque até porque temos outras coisas acontecendo que concorre conosco,
sendo assim a partir de janeiro iremos focar mais nisso. Eventos de bem-estar social, podemos utilizar a
marca Respirar, patrocinar eventos, inclusive já fizemos um, o festival da diversidade que foi em parceria
com uma ONG com atletas paraolímpicos onde todos foram para praia a promoveram jogos de Vôlei, Surf,
assim conseguimos utilizar o Respirar e patrocinar esses eventos. Quanto a prestação de serviço, irá
apresentar um pouco mais abaixo pois terá início a partir de março/2019.

Iremos promover também em

consultórios, sendo que o objetivo também é trazer o médico para perto da gente, pois quanto mais eles
aderirem a campanha, melhor para gente, assim conseguimos conscientizar a população, ela sabe que tem
algum sintoma respiratório que ele pode melhorar aquilo, assim ele irá procurar um especialista, que no
caso é um Otorrinolaringologista,

estaremos ajudando pessoas e os otorrinos. Fez a apresentação do portal,

o repórter respirar, nos eventos que iremos cobrir haverá uma personalidade que irá cobrir esses eventos,
que fará alguns vídeos para nós, que serão carregados em mídias. Apresentou o portal dQ..Eaçebook para
divulgação e passaremos para influenciadores digitais, para assessora de imprensa, assess Iria ~e ifih~refl$a,\
~
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playlist no Stotify para esses eventos esportivos e anúncios a cada 30 minutos, com anuhcirl'no ~utU~e:: \
também.
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Corridas por exemplo, estamos patrocinando com o Respirar o circuito das estaç?es,: ~Oiltl~.9P~
i\
\

inscritos em cada etapa, sendo que são 04 etapas, sendo que tem visibilidade, assim conseguimos tambem.);
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ativar isso lá, fazer Voga trabalhando a respiração, entregar panfletos para as pessoas sa~er~fTl ~s~Q'
tendo algum tipo de dificuldade na corrida ela pode procurar um especialista que isso pro~av~1T'e~

\

t~:;-á \

solução. Em prestação de serviços, começamos a chamar Tenda Respirar o mutirão de cJn~.<:i~nti~ão..a ..\
partir de março, a ideia que iremos passar por 10 cidades no Brasil. Iremos em algumas capitais, como será
feito: conversamos com uma ONG de doação de consultas, Horas da Vida, são muito bem estru~s
tipo de projeto. Apresentou

neste

como seria o circuito de conscientização, entrega de folder in ~mativo,

anamnésia respiratória, conscientização sobre tabagismo, sensibilização que respirar é viver e se são de
,

Diretoria da ABR: Presidente Márcio Nakanishi / Secretário Marcus Miranda Lessa /
Tesoureiro Marco Cesar Jorge dos Santos / Diretor Relações Exteriores Leonardo Balsalobre
Av.lndiaoopolis, 1.28]- Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP: °4°63-002
Tel: (11)5°53-7500 - Fax (11) 5°52-1025
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pilates com foco na respiração. Tudo isso é ajustável, estamos ajustando as coisas, conversamos bastante
com a sociedade para chegar em um nível ideal. O mutirão irá acontecer dentro de um contêiner, fazemos
às adaptações, colocamos adesivos para a forma que nós queremos, com o logo do Respirar, terá balões
!gual alei seca, com o logo da ABORL-eCF e da ABR. Assim conseguimos chamar a atenção e conseguimos
trazer a população até a gente. Eles têm dois mil associados hoje, o que a Horas da Vida ganha ajudando a
gente com expertise deles neste mutirão, a ABORL-CCFhoje tem mais de 06 mil médicos associados, eles

. ganham mais viabilidade para eles. Quem irá fazer o atendimento

nesse contêiner serão os residentes

locais, assim conseguimos aproximar a associação dos recém-formados. Já estamos negociando, a ABORLCCF irá ajudar a gente junto com a Rinologia para ajudar a gente fazer o atendimento.

Também materiais

para consultórios, pensamos em uma revista Respirar e cada dois meses iremos levar para o consultório do
Otorrino com todas essas ações que estamos fazendo, justamente para aproximar eles e também curtam,
compartilhe

o projeto

na mídia social, assim conseguimos fazer um trabalho

maior, mais abrangente.

Qualquer dúvida em relação ao projeto está à disposição. Dr. Márcio Nakanishi agradeceu ao Rafael Lira a
apresentação e também agradeceu a Dr. Fabrizio Romano que começou na ABORL-CCF a proposta da
Farmoquímica, para podermos fazer e desenvolver essa questão da respiração. Dr. MárcirKanishi
I")

abertura oficial, às 13:15hs da assembleia. Primeiro lugar agradecer ao funcionário

fez
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Renatl Sêf;>astiãoque \

nós apoia mesmo de longe, ele ajudou com toda essa questão burocrática, com toda \ es~~ p~~la~~;;;:
apoiando sempre, um muito obrigado por toda orientação. Daremos sequência no relatórIo d~
I

A~resentação do relatório finan~iro

~~~O':'

"

.

durante a gestão No relatório financeiro tem~s a diSr01filid~e

000

o
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caIxa, em 2017 recebemos o caixa com R$ 122.712, 82 e estamos entregando o caixa em fet~tnbfbJ2Ql8'
com R$ 122.276, com uma queda de R$ 575,26. Com a disponibilidade de caixa hoje, con\ ai~aíd~

e ~s

entradas de R$ 575,26 dos rendimentos e aplicações financeiras, houve um reembolso dl'ABopfde
759,57 e um repasse da ABORL-eCF em relação ao Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia

R$'.
de R$

12.095,30. Essasforam entradas e saídas com cartório, contabilidade de R$ 358,66, encargos ba~rios

R$

436,30, taxas e impostos R$ 216,60, sendo que houve uma saída de R$ 1.011,56. Com Um\~al

de

disponibilidade caixa em setembro/2018

de R$ 122.276,52. Quem participou da assembleia da ABORL-CCF

Diretoria da ABR: Presidente Márcio Nakanishi I Secretário Marcus Miranda Lessa I
Tesonreiro Marco Cesar Jorge dos Santos I Diretor Relações Exteriores Leonardo Balsalobre
Av. Indianópolis, 1.28] - Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04063-002
Tel: (11)5053-7500- Fax (11)5°52-1025
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podemos perceber nitidamente que encolhemos, como de fato como um braço da sociedade mãe, somos
um braço acadêmico da sociedade mãe e felizmente nossa sociedade mãe teve um ganho de quase R$
. 1.OOO.OOO,OO(um
milhão de reais) e hoje eles têm em caixa quase R$ 6.OOO.OOO,OO(seis
milhões de reais),
então diante disso, podemos pedir ajudar para mãe sim e vice-versa, uma mão de dupla via, na questão
financeira. É fato que viemos com um caixa desde que assinamos o acordo da Academia Brasileira, quase
que deixando nosso CNPJcomo uma entidade separada para somar forças e junto a sociedade mãe, sendo
que hoje ela é a gestora de recursos, sendo um reflexo disto. Bom é saber que temos aí um valor de R$
122.276,52 para poder em algumas situações com uma pequena autonomia, porque hoje tudo se resolve
dentro da ABORL-CCF, essa é a situação do nosso caixa atual, que usamos basicamente para gerir os
documentos

e pequenas coisas que podemos utilizar como um fundo de emergência. Também tem as

entradas do pré congresso que acontece a cada dois anos. Do Combined não sabe ao certo como é a
questão do repasse, foi informado que é de 15% o repasse do Combined, com isso temos a possibilidade de
aumentar

o cargo, ainda dentro da pauta, alguém tem algum questionamento

em relação ao relatório

financeiro, algum comentário das finanças da Rinologia, ok aprovado. 4) Preceptoria e Docência em Rinologia

F~~~

nos programas de residência da ABORL5) "Banco de Palestrantes" da ABR- e Programa Preliminar do 49 CBO
e Pre-Congresso Rinologia; Seguindo o próximo item da pauta seria, a nossa ideia está

t~~~o ç~m

Preceptoria e Docência em Rinologia nos programas de Residência da ABORL-CCF, com~ nós s~s\~~:

\

braço acadêmicos da ABORL-CCFde ordem prioritária seria fazer a grade cientifica do ~os~~ 7.~flfr~~s~.\
brasileiro,. precisaAmo~pens~r em. um proj~t~ d.e en~in.amentos de RinOIOgi~ ~en~ro dt

p[fgr~"maS~õd~.::i

preceptona e docenCla em Rlnologla nas resldenclas medicas da ABORL-CCF.A ,dela e estar\hga~O q~mr:?;
as pessoas que ensinam Rinología, está ligado neste segundo item da pauta porque as duasiestão j unfu s.;Foi
\
1fl
r' ..) tfl
colocado aqui, seria mais ou menos ter um banco de palestrantes dentro do nosso quadro da
~.,

o,,

., •• ~ ••• _

,.'

__

•

que entregar em 31 de janeiro a grade científica deste congresso, o mesmo vai acontecer em 01 d
de 2019, sendo que preciso entregar a grade cientifica, como diretoria para o congresso de 2019
em Brasília. Durante a posse do Dr. Márcio Abrahão. Encontrou Dr. Fabrizio Romano, Dr. Eduardo M

E-mail: academias@aborlccf.org.br
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181 para \
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quando em janeiro de 2018 que assumimos a presidência, já veio da ABORL-CCFa demanda que tínhamos

DiTetoria da ABR: Presidente Márcio Nakanishi I Secreârio Marcus MiJ1lDdaLessa I
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Dr. Thiago Bezerra, fizemos um ctrl/c um ctrl/v em cima da grade cientifica, lembrando que geralmente é
isso que acontece. Pois Dr. Olavo Mion deve ter passado pela mesma situação e basicamente o que estava o
programa em andamento,

só fizemos uma cópia e colamos para gerar o programa que estamos vivendo

'laje. O que está colocando como uma grande dificuldade, é que será que estamos deixando de convidar
Ipessoas? Pessoas boas que podem contribuir no congresso? Como organizar essa situação? Então esse
banco de palestrantes, que na sua ideia, queria que fosse um banco, inclusive que não crie muitas barreiras
para poder os nomes desses palestrantes. Sua sugestão, que gostaria de discutir, quais seriam esses critérios
I

de inclusão e na sequencia quais seriam os critérios chamados de agrupamentos.

São duas propostas que

gostaria de trabalhar na assembleia. Listou aqui o que seria esse banco de palestrantes,

não estamos

entrando no mérito de quem irá falar, mas quem seria as pessoas, se pensarmos no critério no máximo
inclusive possível, primeiro item e único que seria um critério de exclusão seria o médico não ter Título de
Especialista, se puder peneirar todos os palestrantes que estão aqui, iremos encontrar palestrante que não
tem Título de Especialista, podemos deparar com isso, é claro que raramente isso pode acontecer, mas se
não deixa acordado, a situação pode dar problema, pois o combinado não sai caro. Esse primeiro item seria
o único ítem como critério de exclusão, pois se o médico não é especialista, não tem Título de Especialista
não pode palestrar no congresso. Na sequência pegou a planilha de residência por residêncEm_
planilha de Excel da classificação dos serviços de residência e quem são as pessoas que e

ontou uma \-

") --

inám RIDOlogia,\

I -:
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mas a gente não tem esse corpo docente dos programas. A titulação acadêmica se o médiC? té~ rriJStr~_ª~~~,
\
doutorado,

incluído neste banco, se tem uma titulação acadêmica com Sensu stricto cor

~oJL1\

Fell~tl~

graduação em Rinologia, a ideia é criar uma lista grande inclusiva, para depois desta lista i c1~~iva(if,g~~~\;
agrupar. Publicação de artigo por exemplo, capitulo de livro, será incluído e como último it~m,~oi ~oc~_~õ \
carta de apresentação,

que inclusive estava discutindo com Dr. Fabrizio Romano. Estava dlscJi'ind&ÇoNt1o \
1
Dr. Fabrizio Romano talvez Honoris causa para incluir essa pessoa, para tentar evitar deiJãr-qüal~er uni.

que veja, que possa contribuir, falar no congresso para estar dentro desse banco, uma vez monta~banco
dos nomes, aí sim quem são essas pessoas. Assim eu fiz uma analogia com a copa do mundo qu

em os

cabeças de chave, Brasil, Alemanha que são campeões, enfim eles colocam os cabeças de Cha(77veaqui
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faríamos a mesma coisa. A gente sabe que entre a gente tem os cabeças de chave, que são pessoas que eu
consideraria como ex-presidentes, nesses critérios seriam mais arbitrários para a gente poder subdividir em
grupos. Então aqui para incluir qualquer um, todos no máximo possível de pessoas, seria colocar se
pertence algum serviço de residência, participa de algum programa de formação com titulação acadêmica
Sensu stricto, publicação e carta de apresentação.

Só para ter uma ideia são 104 programas de residência

médica, só aqui se cada programa enviar 03 nomes no mínimo que ensina Rinologia, teremos nesta lista
mais de 300 nomes, que estão ligados ao programa de residência. E quantos nós estamos deixando de fora?
Caso a gente peneirar as residências com nota A e B não foge muito do que já estamos aqui nosso programa
que montamos esse ano, primeiro São Paulo, segundo lugar Minas Gerais, mas estão espalhados pelo Brasil,
até as residências que estão em avaliação e diligencias. Mas eu não consegui montar, vou precisa da ajuda
da Diretoria em cada regional, em cada presidente regional para montar essa lista ligada aos programas de
residência médica, então voltando aqui para pauta, depois nós montamos o banco, incluiu o máximo de
pessoas possível, vamos separar e agrupar essas pessoas. Essa ideia de agrupamento

que gostaria de

discutir com todos como agrupar o time A os cabeças de chave, são pessoas com mais experiência, o grupo
B, o grupo sênior de palestrantes e o grupo C ou talvez colocar outro nome que seriam as pessoas mais
novas. Estava tendo uma ideia como a gente sabe os cabelos brancos serão os cabeças de iav;'
~

o tempo a experiência essas pessoas têm o quanto eles já desenvolveram na sociedade, ser~m
de chave. O segundo patamar, o segundo escalão seria grupo sênior e o terceiro o pessoal
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o terceiro grupo. Quanto mais diferenciada a pessoa e mais reconhecido, acredita menos rXi1~ncia pa~~
entrar no crivo de ser palestrante serão automaticamente
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convidados, serão convidados p'arêl(-gcortlf5br«l'
.'.'.

grade cientifica. A faixa do meio enviaria os temas e as pessoas que estão entrando

,
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para tent1.r tij-
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urfíXCriJó
r ••...) \fI

mandaria o abstract do que ele quer falar e porque ele quer falar. Essa seria uma sugestão paFc?nós
i ...•.. _..

O

_-'

enfrentarmos a dificuldade de montar a grade científica do congresso brasileiro, seria uma proposta, porque
isso foi arbitrário, foi da minha cabeça, então para quem seria as pessoas hoje, muitos de nós con eguimos
arbitrar quem são os cabeças de chave do grupo A. Normalmente se pesquisar, for identificar e a

iar tem

mais de 20 anos certamente de formado, junto disso, a maioria das pessoas que pertenceriam ao

~po A
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tem mais de dois itens dos quatro itens sugeridos, com certeza acumula ou pertence algum grupo de
residência, tem titulação acadêmica, tem publicação e seria mais de 20 anos como atuação de especialista
"na área, com dois ou mais itens apresentados

está ligado a serviço de formação de residentes e tem

titulação acadêmica já é do grupo A. Será que com isso abrangeria todos que são cabeça de chave? Estamos
estudando isso, é uma proposta para ter esse critério. O grupo B enviaria um e-mail com a pergunta qual o
tema que você quer falar no congresso e o grupo C teria um abstract, gostaria de colocar em discussão, o
, que todos acham da proposta
agrupamentos.

de banco de palestrantes,

os critérios de inclusão e os critérios de

Na opinião do Dr. Renato Roithmann está perfeito, sempre que nomear pessoas e classificar

é uma coisa complexa, mas Dr. Márcio Nakanishi informou que não gostaria de colocar esse nome "
classificar pessoas". Na opinião do Dr. Renato Roithmann não deixa de ser, da impressão que o grupo atual,
no qual faço parte como Diretor cientifico tenha condições de congresso a congresso de estabelecer
programa cientifico, mas achou interessante,
muito importante.

mas o mais interessante

o

é não esquecer as pessoas, acha

Duas coisas que acha importante é não esquecer de pessoas e tem etapas a serem

vencidas, não é porque você é amigo do rei que você pode pular etapas, isso acontece frequentemente,
neste sentido, então podemos ir em etapas conseguindo as coisas, neste sentido é o que mais me agrada na
sua proposta, está de acordo com a apresentação.
relação a classificação ou melhor agrupamento,

Dr. Márcio Nakanishi solicitou alguo/iã'"-sugestão em \

assim fica sendo arbitrário, compartilhbnd1) a~~~inHas I
:

.:
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ideias, porque teremos problemas, coloca inclusiva, chama todo mundo para dar aula, porque já alÓ~te.~~u' I
isso nos congressos brasileiros que foi aberto, quem queria dar aula e foi uma tragédi~, a~ui2PJ~a~tÚ:;
~

I

I

.

...;)

alguma maneira de regularizar essa questão. Dr. Otávio Piltcher gostaria de dar parabén~ p:ia inlciaclÕ{,
acha que é uma coisa que todo ano ou quando nós éramos mais jovens e ficava ang~sti~o
'"

~a

~r', (
,),

oportunidade de falar um dia e a preocupação de como as pessoas iriam reconhecer, acha;louv'áve'U¥nt~r, '
I

acha difícil não acha fácil, precisa ter cuidado, porque a própria natureza vai abrindo PoriasPãra ~uélãs"
pessoas que são realmente

boas e merecem, mas infelizmente umas são boas, mas não co

aparecer. Acha que junto com isso devemos ter uma preocupação maior que é que cada vez mais

~ens

estão virando otorrinos, eles vem de uma geração diferente do que foi a nossa, eles tem ac sso' as
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informações

diferente,

a gente tem repensar não somente os nomes, como discutir, como continuar

atrativo os eventos, porque tem pessoas que são muito boas para dar ali a opinião, mas não conseguem
êoordenar uma mesa e é uma pessoa excelente, não tem ferramentas ou dom. Acha que tínhamos que
desenvolver

uma ferramenta

que realmente

fosse avaliada por nós, depois

de juntar

esses nomes

naturalmente

como está propondo, que a gente ouvisse as pessoas que vem, como

foi tua avaliação do

coordenador

da mesa, tipo de mesa, mas que não usasse isso como uma coisa para preencher

e não tem

retorno. Há anos nós temos os dados para preencher nas palestras e eu não sei quem gostou da minha
palestra, como é que eu foi avaliado, como a avaliação é muito pequena, precisamos pensar e mudar, acha
que esse seria um passo, ter um método de avaliação que nos possibilita a cruzar com esse início de
proposta apresentada

e verificar se esses nomes que nós achamos estão batendo com que os alunos veem

na sala de aula e gostam de assistir, seria uma maneira de corroborar essa tentativa polida e educada e
achar uma maneira equilibrada da possibilidade das pessoas palestrarem.

Dr. Fabrizio Romano coloca um

pouco do que Dr. Otávio Piltcher miou, tem um pouco de preocupação, porque quando eu olho esses
critérios eu vejo muito bem um critério que está avaliando a pessoa como um profissional, mas não como
professor. Então eu posso ter uma pessoa que preencha todos os critérios e a aula dele é horrorosa,
ninguém consegue entender nada, é chata e péssima. Eu posso ter uma pessoa que está no firupo inferior,

\1

r,\,)

mas que ele tem uma tese absolutamente mntástica que a gente quer mostrar no congresdo, p%>rq~ é
\
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novidade do congresso. Tem medo de engessar um pouco, acha que precisa ficar claro assim,'.esmnet~ ,,)\
1

fazendo

um

banco de palestrantes,

obrigatoriamente

vamos cria esse critério

de agrupamento,

'

.•~' , .'~ \

mas: issp ~~

como você vai funnar a grade do seu congresso. Outro exemplo, posso ter

lt

~; ~;~

p+st'&lte~.'~

do grupo A que falam de cirurgia de septo, eu não vou fazer 10 aulas de cirurgia de septo e e~ n~ CO~ig~:~ '..

.& I

co Iocar uma pessoa que vai la ar

d.

_.

"di.

dtr1

r,)

e uma cOIsa super nova, entao precisamos tomar esse CUI!.a o, pwue

u)

pode falar que eu sou do grupo A eu estou na grade, acha que é simplesmente para dar uin"nõrte;fuasquem for fazer a grade cientifica tem que ter uma liberdade, até porque a cada ano precisa va~. r, porque
senão sempre vai ficar a mesma coisa, assim a gente irá engessar como sempre e os mais

vos vão

continuar não podendo, porque a base aumenta muito mais rápido do que o topo sai, a gente tem cada vez
Diretoria da ABR: Presidente Márcio Nakanishi I Secretário Marcus Miranda Lessa I
Tesoureiro Marco Cesar Jorge dos Santos I Diretor Relações Exteriores Leonardo Balsalobre
Av. Indianópolis, 1.28] - Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP: °4°63-002
Tel: (11) 5°53-7500-

Fax (11) 5°52-1025

E-mail: academias@aborlccf.org.br

-PRENOTADf

/

..

ACADEMIA BRASILEIRA
DE RINOLOGIA

mais residentes por ano, vai ter uma hora que sempre serão os mesmos, o grupo A terá 100 pessoas, tem
que ficar claro, isso é um norte, não obrigatoriamente

significa que você vai fazer. Posso achar que como

grupo A neste congresso a pessoa vai falar sempre a mesma coisa, iremos tirar e colocar uma pessoa que fez
doutorado ontem com informações supernovas. Na opinião do Dr. Mauro Becker o importante não é que a
pessoa quer falar, o importante é o que a pessoa quer ouvir, porque em todo congresso a grade tem que ser
preparada para o público, ele tem uma série de críticas em relação ao congresso, são muitas, só que as
pessoas não estão preparadas para ouvir críticas, umas das coisas que pode perceber é que os residentes
estão cada vez mais recebimento de bulas, aulas programadas, ninguém quer saber raciocinar, ninguém
quer saber de emergência, todos querem saber de consenso, nossa sociedade está virando robotizada, a
gente tem que ensinar essas pessoas a raciocinar, então o mais importante é o que falar é a estrutura que
iremos proporcionar, acha que precisa ter discussão, se você tem pessoas com experiências, coloque essas
pessoas para discutir,

pontos controverso, coisas que não tem no livro, a vida real não é aula, a vida real

tem que pegar um caso que não está no livro, a vida real é outra coisa, fica assustado quando a gente vai dar

. uma aula e fica discutindo os casos em nossas reuniões e dia a conduta é essa, mas a realidade é outra, mas
diz que precisa ser essa conduta porque irá cair na prova de Título de Especialista, lembra que a nossa
residência está virando um pré curso para o Título de Especialista, acha que a residência é ~ra
pessoas a raciocinar, então o mais importante

enf~~ar _~.s\

não é o banco de palestrantes é como v i e~trufijfan:O

\
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congresso, temos que ter discussão, mais controversa, mais perguntas, mais participação d~ pl~teic{'5Jã(f~ ':; ,
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a Defesa profissional foi isolada, ninguém assiste Defesa Profissional, a defesa Profissional te~a

cW s~.~:

inserir em cada Academia, mas ela fica isolada em uma sala, daqui a pouco teremos uma ~ula i'~qu~b~~
válvula nasal não é da Rinologia e sim apneia do sono, uma área entra na área do outro, não há'mod£ção,
a Sociedade mãe absteve de montar a grade, ela tem que modular, esses critérios de inclusão pairhamar
as pessoas, eles tinham que ser comuns para toda sociedade, inclusive a sociedade tinha que orie

r isso.

Dr. Renato Roithmann acha que a fala do Dr. Mauro Becker foi espetacular, concorda praticame te em

/
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tudo, exceto dar um crédito para as pessoas que já organizaram um evento das quais eu me incluo em
algum momento. Em um determinado

momento a gente escreveu para os associados com a pergunta " o

que você gostaria de ouvir no congresso e indique pessoas", não volta 5% das cartas enviadas. Então essa
,

questão
que você colocando é verdadeira. Mas ela é mutua. A culpa não é só das pessoas que ficam atrás do
.
computador.

Quando solicitamos a avaliação de uma aula, OS pessoas avaliam, então é duro isso aí, na sua

~opinião ainda acha que foi falado do isolamento, acha que sim, perfeito, deve ser rapidamente consertada.
Nós tivemos mesas nossas, que talvez foi onde errou porque a Defesa Profissional deveria estar ali e sugerir
coisas importantes.

Então trouxe um ponto nevrálgico, mas não consegue ver a formulário deste negócio,

como podemos sair dessa se as pessoas não avaliam, precisa ter pontos, precisa ter normas. Acha que a
equipe, Presidente e seus assessores que congresso a congresso tem que quebrar a cabeça nesta história,
porque realmente dá trabalho. Dr. Márcio nakanishi acha que a questão por etapas, vamos começar a fazer
isso, não é uma receita

o banco, vamos começar a fazer os critérios, passo a passo vamos aprimorando

congelada, a ideia é ser inclusiva e classificar e vamos melhorar, há deu certo isso ou aquilo não deu certo,
iremos encontrar alguns detalhes que possam ficar, mas temos que rodar algum modelo dessa primeira
iniciativa, Acha que isso é um Bren history , agradeceu ao Dr. Mauro Becker, lembrou que Dr. Olavo Mion já

passou po' esse lado, esta, do lado de cá e ta,e, uma grade, é muito diffcil. D,. Ma",us

ler

lemb,ou que á. \
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preocupação do Dr. Márcio Nakanishi é não esquecer de pessoas que podem estar sendo e québd~
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esquecer pessoas também,

talvez a nomenclatura,

conforme

falado não vou c1assífiFar'Ema~ac~.?~ I

classificando, então como tem o sênior, júnior, temos que ter, mas cabei de saber que não pBde ~

Ji-ha\

l

lista de membros da academia, porque na verdade todo mundo é da ABORL-(CF, então não ter'UmaSTstãde'
membros, mas saber como ou saber quem é a pessoa sênior ou júnior e ter um lista de membro
de nomes, quem entrar possa saber aproveitar, independente

do formato,

e banco

pois ele pode ser

modificado, mas acredita que preocupação dele, que concorda deste o início, é ter isso escrito e
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lugar, já que não podemos ter uma lista de membros da academia, então precisamos ter uma lista de
palestrantes que falam em Rinologia, a proposta é uma forma de categorizar. Dr. Mauro Becker lembrou
que não é importância, mas quis colocar prioridade, formato, mas na sua opinião esse critério de quem irá
falar, como é que vai ser feito esse critério, acha que não pode ter um critério só da Rinologia, os critérios
quem que também das outras academias, porque o que está faltando é interação. Por exemplo, porque a
falta de interação as vezes surge, tivemos uma palestra aqui da Campanha como respira melhor, que será a
primeira que vocês irão fazer, esse atendimento das pessoas como é que tem funcionado? Foi explicado que
não é atendimento e sim orientações. Mas Dr. Mauro Becker acha interessante um contato com Dr. Marcos
Sarvat e pegar a experiência dele. Dra. Fabiana Valera acha super legal essa ideia, talvez o que Dr. Mauro
Becker falou estar um pouquinho

mais integrado, acha que depende muito de vocês mostrarem

os

resultados daquilo que vocês já fizeram, talvez não o agrupamento por título, quem tem 20, 10 e 05 anos,
mas já ter um pool de banco de palestrantes, isso seria um bom começo, onde você teria mais pessoas e
trabalhando de um forma inclusiva e não o que as pessoas aqui tem questionado, aquela pessoa tem mais
de 20 anos talvez não mereça ou talvez não seja o melhor lugar ou não merece, poderia estar falando aqui
no segundo escalão, de uma forma que podemos fazer isso mais inclusiva possível, depois é um jogo de
planilha de Excel e verificar qual e melhor forma de fazer e a mais inclusiva. O que foi colocado são critérios

I
ótimos, talvez só inserir alguma coisa didática, porque tem pessoas que não tem um servi~o d;~ r~ê~a
vinculado,

i

mas que dão aulas maravilhosas, talvez alguma coisa neste sentido. Dr. M~rciô N~lmt~ri;~ \
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informou que a ideia é o primeiro passo, que não é simples, também para sociedade coo um tqgru mas....
\
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precisamos começar, está é a proposta e se aprovado pela assembleia irá pedir ajuda da Dir~or~

- -(~

para fa~5r'

a lista de nomes mais inclusiva possível porque a gente não conhece todas as pessoas e a p rti~~aí €l~n~à ' i:
...
,)
esse diagrama ou critério, talvez não critério, mas um diagrama. Dr. Fabrizio romano acha que esSp Ii~~é ~'p
ABR e precisa ser sigilosa e somente para diretoria fazer a grade cientifica para não ter nenhL,J~_'prQ~I'l'laJ
caso seja divulgado podemos ter problemas de falar que é mais que o outro. Na sua opinião ni- deve ser
divulgado, os critérios sim, mas a lista não. Dr. Olavo Mion acha importante

a colocação do

..

abrizio

Romano, também concorda com tudo que todos falaram, acha se a gente começar outros nós s

uirão e
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alguém precisa começar, estaremos seguindo um padrão e outros irão querer seguir. Acha que esse é o
primeiro passo, mas já quer pensar em um segundo passo, acha que justamente precisamos de mais gente
aqui na assembleia, teria que ser um objetivo da academia de chamar mais gente para participarem
ativamente, colocar que as pessoas precisam participar das reuniões, aquela história você tem a pessoa que
é do grupo A só que ele nunca aceita seu convite para dar aula, então porque ele está no grupo A se ele não
participa? A pessoa do grupo C também tem que participar e depois do grupo B, teria quer ter alguma coisa
em uma outra fase para chamar as pessoas. 6) Uth

Intemational

Symposium on Recent Advances in

Rhinosinusitis and Nasal Polyposis, ISRNP2019 Brasília - Programa Preliminar; Outro assunto que Dr. Márcio
nakanishi colocou é em relação ao 12Q Internacional simpósio em avanço da Rinossinusite e da Polipóse que
será em 2019 em BrasOia, o programa preliminar estamos fazendo e gostaria que o programa preliminar
estivesse pronto no final do ano, porque tudo começou em 2013 quando foi para esse mesmo simpósio a 7ª
edição em Shimane e o presidente desde congresso era Hidayuki Kaeauchi que é o presidente atual da
academia japonesa de Rinologia. Esse primeiro simpósio nasceu na Itália, seguiu para Croácia foi para
Rússia, depois Ucrânia. Todos que foram presidentes fazem parte como membros do bordo deste simpósio.
Está na 11ª edição, está indo na próxima quarta-feira para índia assumir a presidência do 12ª simpósio e
trazer para Brasília como um joint meeting, então será em conjunto o 12Q simpósio com o 4~_º..J::ongresso

Brasileiro de ORL Muita sorte que primeiro o.congresso será em Brasnia, na nossa casa, seLnr

~

e7!;

2013 no congresso ele começou a falar precisa levar esse congresso para o BraSil e calhJu ~_~m~e

i

fX

r"'" 1

:0

n

L.

..

Congresso Brasileiro será em Brasília e deu tudo certo. Em janeiro colocou o assunto para ~as\~r mIÇA~,li;

I

t

•

porque tem algumas exigências, primeiro é pagar passagens e hospedagens para o president~hoªrári~
congresso que é o Desiderio Passali e podemos utilizar essa verba do congresso com

G:

d~,~,,';

a wer~

dQ:.:
n
palestrante do pré congresso, no próximo ano teremos pré congresso em Brasília, tudo c m,i~ro4~r~~
"0

1D~o

acontecer como um pré congresso em Brasília, segundo que os membros do bordo Claro qU~

vir~

0L .

onze, talvez 06 forneça hotel, que também não é tão caro como passagem, assim cOnSegUimO~~agar sim e
ser sede deste simpósio e foi aprovado no conselho. Assim foi proposta essa tag line

il

CSient~~Evidence

and Experience Exchange" troca de experiências e evidencias cientificas, então esse simpósio inte~acional

;/
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proposta seria de dois dias, o dia inteiro do pré congresso e avançar no primeiro dia do congresso brasileiro,
ficaria para Rinologia a grade cientifica com um dia e meio, é claro que iremos mesclar tudo, aproveitar os
internacionais que irão vir, na edição no Japão foram 400 inscritos com 100 países, é claro que lá no Japão
tem vários países pequenos, o pessoal da Europa foi em peso e depois que foi para o Japão, vocês podem
perceber que era um congresso que corria meio em paralelo, como Croácia, Bélgica, Rússia, Turquia e
depois que foi no Japão ele virou concorrido, Concorremos com a Austrália e um outro país, foi falado ou
pegaríamos agora ou iria demorar muito. Então este simpósio está ganhando corpo e tem tudo a ver com a
Rinologia, iremos trazer um grupo grande de internacionais e será uma coisa bem bacana, gostaria de
contar com toda a Diretoria e solicitou ampla divulgação e informar que este evento estará em Brasília no
próximo ano. 7) Camara técnica OPME em Rinologia; Outro assunto é a Câmara técnica aPME em Rinologia,
Dr. Márcio Nakanishi informou que foi uma demanda capitaneada pelo Dr. Eduardo Baptistella, não sei
vocês viram que a Sociedade Brasileira de Neurologia tem um manual de codificação de procedimentos
para cada tipo de cirurgia eles tem um código, código que você pede para cirurgia e qual OPME que
você irá solicitar para cirurgia, começou com a câmara técnica e virou esse código de manual, com
várias críticas que ainda serão aprimoradas,
Então a gente participou,

a Neurocirurgia

levou dois anos para elaborar esse código.

muito pouco, saiu a primeira edição e a Academia também dará esse suporte

I
par poder melhorar, o que pode, o deve e o que não deve. Finalizando em assuntos diver~os,;g:ol~r
questao
indicações

d

o corpo

d'
e reVisores, estamos

e colocar dentro

sempre

~

.
d d
\ n E íJl
,
preclsan o e pessoas para reVisar o~. a~~o~~ ~;

da BJORL. 8) Assuntos Gerais (ARS, corpo de Revisores em! RiO?lagl1Jld~1 ~~

BJORL). Em relação a ARS, Academia Americana tentamos este ano fazer uma transmissã~
era muito alto e não tivemos patrocinio

para fazer a transmissão

m~ o

~IO~."

do simpósio que acont ce~todhY o~'

~-...co

';>

anos, vamos tentar patrocínio para o próximo para o próximo ano. Dr. Renato Roithmann lerrlBro'69uJ1l
sempre caiu no colo do Presidente e do Diretor cientifico
banco de palestrantes

é extremamente

importante

essa história do programa cientifica;

a sugestão para nortear

a&

o próXimo~es~dente,

talvez uma interação com as outras academias seria ideal, porque talvez as academias ne~iam
que iria acontecer

nas outras salas, foi solicitado

o-'!

o

t/

programa, foi enviado, mas não sabia o que estava
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acontecendo,
acredita

deram um prazo e você precisa enviar. Não temos

que precisa levar para reunião

programas.

uma pessoa na ABORL-CCF, que

da ABORL-CCF, uma pessoa que seja um agregador

A questão de a grade ser voltada

para o público, inclusive hoje preparar

de

minha aula e

i!)formei que era voltada para o público, aquilo que vocês querem ouvir, só que em um congresso assim
os interesses são vários, então precisa ter de tudo na verdade, tem que ter parte básica, tem que estar
estabelecido,

tem que ter perspectiva, precisa ter tudo em um programa, sem não você não vai alegrar

todas as pessoas se você direcionar

para uma parte ou para outra parte e mesclar jovem com meia

idade com velho, como Dr. Marco Cesar Jorge dos Santos, tem que misturar as pessoas.

Dr. Otávio

Piltcher acredita que talvez depois de definir os temas dentro de uma linha que essa comissão descida o
que são os tópicos importantes,

não como funciona, definir os tópicos e depois vamos pensando quais

são as pessoas que tem mais afinidade e capacidade, mas por exemplo quando for definir uma mesa
redonda

que tenha

um coordenador,

acredita

que esses coordenadores

precisam

escolhidos e antes de fazer o resto da mesa talvez discutir com o coordenador
irão possibilitar

o sucesso da mesa, porque

muitas vezes infelizmente

ser muito

bem

desta mesa se as pessoas

por questões

de obrigação

"social" tem pessoas, que é a minoria, mas que toma uma mesa difícil de seguir, e acha que temos que
vencer essa etapa para o bem de todos. As vezes essa pessoa dificulta est tipo de trabalho, mas dá uma
aula boa ou até um painel, as vezes temos

que escolher,

porque

s alguém dific~lta.~

'\~9ar_cda

I

carruagem a mesa fica ruim, e muitas vezes você fica ansioso que para sua mensagem c~egã'lpaª0«9s.
o

Dr. lan Selonke muitas vezes o assunto se confluem,

por exemplo pega dacriocistorr

ITI

no~o~~

é

,1,

(j

tema

que caberia muito

bem na Rinologia, as vezes cai na ABOPE, cai na ColPlástfa,.;;s

lI) ';. :

~urTf'
(H""

vezel::~

confluem mesmo, é difícil se dividir mesmo uma coisa de cada um e mesmo no serviço temfmuitã'g~te:i
:

..'

'-J

.

-',
....)

fazendo Rinologia e prepara super bem, mas tem gente que não tem nada gravado as -kze~ va'Jlfuzer o
I fi,
f'0
U}
tema, vai fazer uma aula pega uma revisão de artigo que é importante

mas acaba não S~~~_?~O

mostra um vídeo, fica aquela coisa simples na verdade, então precisa ter de tudo um POU~\hO,
verdade.
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o senhor

Presidente agradeceu a presença de todos, se colocou à disposição para sugestões e não havendc

mais nenhum assunto a ser discutido, deu por encerrada a Assembleia.

São Paulo, 02 de novembro de 2018.

Dr. Márcio Nakanishi
Presidente da ABR

Dr Marcus Miranda Lessa
Secretário da ABR
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