
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA 

COMISSÃO DE DOENÇAS INTERSTICIAIS PULMONARES 

 

Questionário Para Credenciamento de Centros de Referência em Doenças Intersticiais Pulmonares 

Os interessados em credenciamento devem enviar a ficha preenchida por email para sbpt@sbpt.org.br 

1. Nome da Instituição que deseja se credenciar como centro de referência 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Endereço da Instituição 

Logradouro_________________________________________________________________________ Número______________________ 

Cidade_______________________  Estado ____________________________________CEP______________________________________ 

Telefone para informações ou marcação de consultas__________________________________________________________ 

 

3. Nome do pneumologista responsável 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Telefone fixo______________________ Telefone celular __________________________ email _____________________________ 

 

Ano de obtenção do título de especialista pela SBPT ___________________________________________________________ 

 

4. Dia(s) da semana e horário(s) do ambulatório especializado em DIP 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Número estimado de pacientes atendidos semanalmente com diagnóstico ou suspeita de DIP 

Retornos_____________________________     Primeira consulta_________________________ 

 

6. Laboratório de espirometria da Instituição 

 

Possui selo de qualidade da SBPT?  Sim (   ); Não (   ) 

Faz medida da Capacidade Pulmonar Total? (Método do hélio ou pletismografia)  Sim (   ); Não (   ) 

Faz medida do DLCO? Sim (   ); Não (   ) 

Faz teste da caminhada dos 6 minutos? Sim (   ); Não (   )  

 

7. Tomografia de tórax com cortes de alta resolução 

 

Realizadas na própria instituição? Sim (   ); Não(   ) 

Se a resposta acima foi “Não”, onde são feitos tais exames?____________________________________________________ 

Características do equipamento __________________________________________________________________________________ 

Acesso a radiologista torácico especializado? Sim (   ); Não(   ) 

 

8.  Broncoscopias com realização de biópsias transbrônquicas 

 

Na Instituição? Sim (   ); Não (   ) 

Fora da Instituição? Sim (   ); Não (   ) 

Se a resposta acima foi “Sim”, onde são feitos tais exames?____________________________________________________ 

Possibilidade de coleta e análise citológica do lavado broncoalveolar? Sim (   ); Não (   ) 
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9. Biópsias pulmonares cirúrgicas 

 

Na Instituição? Sim (   ); Não (   ) 

Fora da Instituição? Sim (   ); Não (   ) 

Se a resposta acima foi “Sim”, onde são feitos tais exames?____________________________________________________ 

 

10. Especialista em patologia pulmonar 

 

Na Instituição? Sim (   ); Não (   ) 

Fora da Instituição? Sim (   ); Não (   ) 

Se a resposta acima foi “Sim”, para onde são enviados tais exames?___________________________________________ 

 

11. Informações complementares 

 

Há programa de residência médica ou estágio credenciado em pneumologia? Sim (   ); Não (   ) 

Há reuniões clínicas presenciais periódicas entre clínicos, radiologistas e patologistas? Sim (   ); Não (   ) 

Há acesso a farmácia de alto custo? Sim (   ); Não (   ) 

Há acesso a serviços de dispensação de oxigenoterapia? Sim (   ); Não (   ) 

Há acesso a encaminhamento para serviços transplantadores pulmonares? Sim (   ); Não (   ) 

Há acesso a dispositivos de telemedicina? Sim (   ); Não (   ) 

Há disponibilidade de pessoal para coleta de dados e atualização de registros online? Sim (   ); Não (   ) 

É possível fornecer apoio educacional e diagnóstico a outros centros de referência? Sim (   ); Não (   ) 

 

 

 

 Está reservada á Comissão de Doenças Intersticiais Pulmonares, após análise, a aceitação 

ou recusa das aplicações submetidas. 

 

 


