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 A Comissão de Trabalho de Técnicas Endoscópicas informa que à semelhança da reunião do ano de 

2019, teremos neste 2º Fórum das Comissões de Trabalho, na manhã de domingo dia 27 de Setembro a 

nossa reunião anual que contará com a apresentação e breve discussão de casos, e não havendo um 

tema específico, privilegiam-se naturalmente os casos relacionados com Broncologia de uma forma geral, 

toracoscopia médica e patologia pleural.      

  

 Solicitamos a quem desejar, o envio dos seus casos clínicos para o email da SPP 

cursos@sppneumologia.pt até ao dia 20 de setembro.  

 

 Para o Concurso de Fotografia Endoscópica, gostaríamos de vos convidar a enviar as vossas 

imagens endoscópicas, ecoendoscópicas ou toracoscópicas que considerem relevantes (pf. consultem 

regulamento no anexo 1 no final do documento), através da SPP via o email cursos@sppneumologia.pt e 

após boa recepção a SPP, fará o agendamento da vossa apresentação do caso clínico de apenas 3 ou 4 min, 

para que o Júri, atempadamente possa ter acesso e avalie a sua candidatura, dado o formato Digital desta 

reunião.    

 

A fotografia e apresentação terá a apreciação de um júri criado para o efeito.  

 

O concorrente com a imagem vencedora, será premiado com uma assinatura anual do “Journal of 

Bronchology and Interventional Pulmonology”. Prémio este com o patrocínio da Novartis.      

 

Consulte abaixo o regulamento do Prémio de Concurso de Fotografia Endoscópica.  
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REGULAMENTO DO CONCURSO DE  

FOTOGRAFIA ENDOSCÓPICA 
 

2º Fórum das Comissões de Trabalho – 27 Setembro 2020 

 

 

Anexo 1 

1. Serão aceites para concurso fotografias originais obtidas por broncofibroscopia, broncoscopia rígida, 

ecoendoscopia e toracoscopia médica.  

 

2. Deverão ser enviadas na resolução máxima disponível, preferencialmente com resolução mínima de 300dp 

e nos formatos *.tif, *.jpg, *png;  

 

3. O resumo que acompanha a fotografia não deverá ultrapassar as 100 palavras.  

 

4. Será avaliada a qualidade da imagem, a dificuldade técnica do procedimento e a representatividade da 

patologia.  

 

5. Para melhor ilustrar o caso clínico, e dado que alguns casos clínicos poderão ter mais impacto pelo seu 

dinamismo, aceitam-se imagens compostas por um conjunto de 2 fotografias.  

 

6. O Júri será constituído por um painel de 6 Pneumologistas dedicados fundamentalmente à Broncologia.  

 

7.  O prazo de candidatura será entre os dias 20 de Agosto a 20 de Setembro, sendo a avaliação do Júri, de 

14 a 25 de Setembro. 

 

8. A gravação das apresentações dos candidatos ao Prémio, será agendada à medida que a SPP vai 

recebendo os emails com as candidaturas em fotografia e breve resumo. 

 

9. As fotografias destinadas ao concurso deverão ser enviadas para cursos@sppneumologia.pt com cc para 

fernando.t.guedes@gmail.com e motaleonor@yahoo.com   

 

10. A votação e entrega do Prémio, com o apoio Novartis, será entregue na Reunião da CT Técnicas 

Endoscópicas, que se realizará em Setembro durante o 2º Fórum das Comissões de Trabalho da SPP, no dia 

27 (domingo). 

 

11. Prémio, uma anuidade de acesso online à revista “The Journal of Bronchology and Interventional 

Pulmonology”. 

 

12. Em caso de não atribuição, o prémio transitará para o ano de 2021 

 

13. O Prémio vai ser atribuído por via digital 
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