


MARCELO FOUAD RABAHI (GO)
PRESIDENTE

• Especialista em Pneumologia pela SBPT/AMB.

• Professor Titular de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG).

• Professor no Curso de Medicina e Editor Científi co da Revista Educação em Saúde da UniEvangélica. 

• Coordenador de Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFG.

• Coordenador da Liga Acadêmica do Pulmão da Faculdade de Medicina da UFG.

• Coordenador da Rede de Pesquisa em Doenças Pulmonares e Tabagismo da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

• Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.

• Chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, 2008-2012.

• Assessor científi co da ANVISA.

• Atuação em clínica privada nas áreas de pneumologia, broncoscopia e medicina do sono.

EXPERIÊNCIA ASSOCIATIVA

• Tesoureiro da Sociedade Goiana de Terapia Intensiva, 1995-1996.

• Presidente da Sociedade Goiana de Terapia Intensiva, 1997-1988.

• Membro do Conselho de Representantes da AMIB, 1999-2000.

• Tesoureiro da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia, 2001-2002.

• Presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia, 2003-2004 e 2005-2006.

• Presidente do Congresso Centro-Oeste de Pneumologia e Tisiologia, 2005.

• Vice-coordenador do Departamento de Endoscopia Respiratória, 2005-2006.

• Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 2007-2008 e 2009-2010.

• Membro da Comissão Científi ca de DPOC da SBPT, 2007-2008 e 2009-2010.

• Coordenador da Comissão Tuberculose da SBPT, 2011-2012.

• Coordenador do Departamento de Sono da SBPT, 2015-2016.

• Membro da Diretoria da SBPT, 2017-2018.

• Presidente do Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, 2018.



BENEDITO FRANCISCO CABRAL JÚNIOR (DF)
SECRETÁRIO-GERAL

• Especialista em Pneumologia (MEC/CFM e SBPT/AMB).

• Residência em Clínica Médica pelo Hospital Regional de Taguatinga, DF 97-98. 

• Residência em Pneumologia pelo Hospital das Forças Armadas DF, 98-00. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ASSOCIATIVA

• Secretário da Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas, (SBDT). 

• Presidente da Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas. 

• Presidente do Conselho Deliberativo SBDT.

• Diretor Financeiro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

• Secretário-Geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

• Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

• Diretor Científi co do Congresso Centro-Oeste de Pneumologia. 

• Comissão Científi ca do Congresso Brasileiro de Pneumologia.

• Membro da Comissão de Doenças Intersticiais da SBPT.

• Preceptor da Residência de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama. 

• Supervisor do Programa de Residência de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama (MEC) e do Hospital Santa Marta (MEC).

• Pneumologista RT da Pneumologia no Hospital Regional do Gama (HRG).

• Pneumologista RT da Clínica Pneumho do Hospital Santa Marta DF.

• Pneumologista do Ambulatório Doenças Intersticiais do Grupo de Brasília HUB.

• Chefe da Disciplina de Pneumologia da Universidade Católica de Brasília.



CLYSTENES ODYR SOARES (SP)
DIRETOR DE ENSINO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL

• Especialista em Pneumologia (CFM).

• Professor adjunto da disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM).

• Doutorado pelo curso de Pós-Graduação da disciplina de Pneumologia da UNIFESP-EPM.

• Ex-estagiário do Instituto PASTEUR -  Paris-França.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ASSOCIATIVA

• Membro da SBPT, SPPT, ATS e ERS.

• Diretor de Ensino e Exercício Profi ssional da SBPT, 2015-2016.

• Ex-diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa da rede de hospitais São Camilo em São Paulo.

• Membro como Delegado da Capital da Associação Paulista de Medicina.



MÔNICA RICK (RJ)
DIRETORA DE DEFESA PROFISSIONAL

• Especialista em Pneumologia pela SBPT/AMB e em Pneumologia Sanitária pela ENSP/Fiocruz.

• Residência em Pneumologia pelo IDT/UFRJ.

• Professora assistente da Universidade Iguaçu.

• Coordenadora Médica do Ambulatório de Tuberculose do CMS Augusto Amaral Peixoto/SMS-RJ.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ASSOCIATIVA

• Vice-presidente Capital e Baixada Fluminense da SOPTERJ, 2009-2011.

• Secretária-Geral da SOPTERJ, 2015-2017.

• Tisiologista da Prefeitura de Queimados/RJ.

• Atua em consultório médico/clínica privada.

• Pneumologista do Hospital de Clínicas Antônio Paulino/RJ.



MÁRCIA MARGARET MENEZES PIZZICHINI (SC)
DIRETORA DE ASSUNTOS CIENTÍFICOS

• Especialista em Pneumologia (CFM) e Terapia Intensiva (AMIB/AMB).

• Doutora em Ciências aplicadas à Pneumologia, Unifesp e pela McMaster University, Hamilton, Canadá.

• Professora Associada IV do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (PPGCM) da Universidade Federal de Santa  

 Catarina (UFSC), Florianópolis, SC.

• Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Asma e Infl amação das Vias Aéreas (NUPAIVA).  

• Professora do ATS Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) - América Latina.

• Membro do Comitê de Avaliação da Medicina I da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ASSOCIATIVA

• Coordenadora da Comissão de Asma da SBPT, 2011-2014.

• Membro da Comissão Científi ca da Comissão de Asma, 2009-2010 e 2017-2018.

• Pneumologista atuante em clínica privada.

• Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Asma e Infl amação das Vias Aéreas (NUPAIVA)-UFSC, 1998-2018.

• Orientadora de iniciações científi cas, mestres e doutores.

• Assessora científi ca da ANVISA.

• Membro do Respiratory Effectiveness Group (REG), iniciativa internacional para estudos de efetividade e de vida real.

• Participação na elaboração de documentos e diretrizes da SBPT para o manejo da asma.

• Autora de mais de 60 artigos em revistas indexadas com 4314 citações e índice h=24 (informação de 06/04/2018).

• Autora de capítulos de livros nacionais e internacionais incluindo publicações recentes da SBPT.

• Atuou em Terapia Intensiva até 1993 tendo sido sócia fundadora da AMIB.

• Visiting Professor na McMasterUniversity, Hamilton, Canadá, durante seis anos.

• Coordenou a implantação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC.

• Coordenou a implantação da Residência Médica no Hospital Universitário da UFSC, e em particular das Residências de Clínica  

 Médica, Terapia Intensiva e Pneumologia daquela instituição. Coordenou a implantação do Programa de Pós-Graduação em  

 Ciências Médicas (PPGCM) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC.



DAVID KOZA (MG)
DIRETOR FINANCEIRO

• Especialista em Pneumologia (CFM e SBPT/AMB) e em Medicina do Trabalho. 

• Residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, 1987-1988.

• Residência em Pneumologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, 1989-1990.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ASSOCIATIVA

• Coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, 1992-2012.

• Preceptor de Pneumologia da Residência de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, 1992-2012.

• Ex-Pneumologista do Hospital do Servidor Público Estadual de Minas Gerais.

• Presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SMPCT), 2015-2017.

• Diretor Financeiro da SMPCT, 2011-2013.

• Vice-Presidente da SMPCT, 2013-2015.

• Presidente do Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica, 2017.

• Diretor Financeiro da SMPCT, 2017-2019.

• Delegado Efetivo da Associação Médica de Minas Gerais, 2017-2020.

• Delegado Sindical do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, 2017-2020.

• Pneumologista atuante em Clínica Privada.



RONALDO RANGEL (PB)
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

• Especialista em Pneumologia (CFM e SBPT/AMB) e Endoscopia Respiratória (SBPT/AMB).

• Professor Titular de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

• Doutor em Pneumologia pela Universidade de São Paulo (USP).

• Coordenador da disciplina de Pneumologia da UFPB, 2007-2017.

• Residência Médica em Pneumologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ASSOCIATIVA

• Presidente da Sociedade Paraibana de Pneumologia e Tisiologia.

• Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2017/2018.

• Chefe do serviço de Pneumologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 2007-2017.

• Chefe da disciplina de Pneumologia do UNIPE.



PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO DA SBPT INTEGRADA

1. TRANSPARÊNCIA
Entendemos que a pedra angular da gestão da SBPT deve ser a transparência. Teremos uma entidade mais transparente se houver um Conselho Deliberativo 

constituído de forma efetiva (com participação de ex-presidente e presidentes de regionais) e que realize reuniões ordinárias, com suporte da internet. 

2. INTEGRAÇÃO REGIONAL
A SBPT precisa também olhar com mais carinho para as sociedades regionais, que pleiteiam apoio funcional e jurídico para ajudar os associados nos estados. 

É hora de tirar o discurso do papel e nos darmos as mãos, executando ações conjuntas e integradas. 

3. INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
Temos de fortalecer os acordos de cooperação entre SBPT e ATS/ERS, não apenas com apoio de palestrantes, mas na busca de acordos de cooperação técnico-

científi ca e de alternativas para o enfrentamento de doenças respiratórias globais. Cabe ao próximo presidente da SBPT garantir que o Brasil assuma papel de 

protagonista na Associação Latinoamericana do Tórax. 

4. ATIVIDADES DE ENSINO
Não basta manter o elevado padrão e a idoneidade da prova de título de especialista. É necessário ampliar o suporte dado aos residentes e pós-graduandos. 

Sugerimos a criação de um módulo de orientação científi ca como preparatório para prova, além de investir na divulgação dos trabalhos de conclusão dos programas 

de residência e das dissertações e teses na área de medicina respiratória. 

MAIS PROPOSTAS: 
• Apoiar a valorização das tabelas de honorários praticadas pelas fontes pagadoras, de modo que haja estímulo ao profi ssional atuante na rede privada. 

• Ampliar parcerias com instituições associativas, a fi m de fortalecer a valorização profi ssional, tanto no âmbito privado como no público.

• Estimular a inserção do pneumologista nos vários níveis de atuação e cuidado da rede pública de saúde. 

• Incentivar a qualifi cação dos pneumologistas, defendendo a valorização da sua atuação. 

• Divulgar para os associados informes de artigos, diretrizes e inovações que auxiliem a aprimorar o conhecimento. 

• Estabelecer intercâmbio com programas de residência e pós-graduação no sentido de assessorar e permitir o aperfeiçoamento científi co os alunos de tal modo 

que consigam realizar com êxito a prova para título de especialista. 

• Incentivar sócios que ainda não têm título de especialista a se aprimorarem com os cursos oferecidos pela SBPT, com os programas, livros e a fazerem a 

prova de titulação. 

• Valorizar o exercício profi ssional, lutando junto ao CFM e à AMB para que os exames (sobretudo a espirometria) não sejam laudados por profi ssionais que 

não sejam médicos. 

• Criar programa de auxílio a candidatos que farão prova para título de especialista, facilitando acesso às fontes de estudo. 

• Criar um canal direto com o associado para colocação de pautas para reunião de diretoria. 

• O secretário-geral passará pelo menos duas tardes por semana na sede de Brasília para maior resolutividade das ações da secretaria-geral bem como representar 

a SBPT e seu presidente nos eventos de Brasília.



• Manutenção da Assessoria de Imprensa externa que presta serviço à SBPT.

• Criação do portal Work Place by Facebook da SBPT - a ferramenta Work Place faz com que todos estejam em sintonia mesmo quando não estão em reuniões 

presenciais. É por isso que o Workplace permite o compartilhamento de conhecimentos e a comunicação perfeita entre toda a empresa.

• Compartilha informações importantes pelo Feed de Notícias para eliminar silos organizacionais;

• Obtém feedback em tempo real com curtidas, comentários e reações;

• Atribui automaticamente as pessoas a grupos relevantes ou de toda a empresa;

• Usa o vídeo ao vivo para um compartilhamento mais imediato direto e autêntico.

A ferramenta poderá ser utilizada apenas entre a diretoria e funcionários da SBPT ou ainda acrescentar como participantes o Conselho Deliberativo.

• Estabelecer contato com o SESI para participação no programa SAÚDE TOTAL que o SESI promove em diversas capitais do país todos os anos e nos colocar à 

disposição para coordenar a Tenda do Pulmão. O SESI tem parceria com a Rede Globo e alguns desses eventos ocorrem com o Programa Bem Estar Global, nos 

quais a SBPT já participou e nossa proposta é manter essa parceria.

• Propor às Sociedades Estaduais que não possuem site próprio, auxílio com nosso pessoal da TI e a empresa Itarget a fi m de desenvolver sites e redes 

sociais das Estaduais.

• Desenvolvimento de aplicativo da SBPT onde serão inseridos todos os eventos, mas que também seja de uso diário para os associados.

• Criação de uma lista de associados em todos os estados, com auxílio das sociedades estaduais, que estejam dispostos a falar com a imprensa quando solicitados. 

E para isso a realização de treinamento com estes associados. 

• Atualização do Site.

• Manutenção das Redes Sociais.

• Criação de Rede Social destinada apenas ao público leigo chamada “Pneumologista responde”.


