
Relatório de Atividades
Há seis meses do término de nossa gestão, apresentamos um relatório de todas as ações que executamos até 

o momento. Nosso compromisso é com uma SBPT forte e estruturada, onde o foco de todos os projetos é a 

valorização de nossa especialidade.
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Diretoria 2017-2018



Atividades

em 
destaque

Foco nos Residentes: Curso para auxiliar na harmonização de ensino entre as 

residências medicas de pneumologia, com tutor.  1ª Turma em 2017 e 2ª 

Turma em 2018.  

Módulo do Ensino para outros Especialistas com o Curso Saúde Respiratória. 

Curso de Pneumologia básica, aberto para médicos especialistas e não 

especialistas com o objetivo de divulgar a especialidade e definir limites de 

atuação.

Associação Respiratória de Língua Portuguesa (ARELP), oferecemos acesso 

gratuito ao portal da SBPT aos três países da África de língua portuguesa: 

Moçambique, Angola e Cabo Verde. Apoio, sem ônus financeiro.

Realizamos a primeira Conferência Internacional de Cuidados Críticos na 

América Latina. A Diretoria entendeu ser muito importante posicionar que a 

Medicina Intensiva é uma importante área de atuação para o pneumologista. 

Evento em parceria com American Thoracic Society (ATS) e Associação 

Latinoamericana de Tórax (ALAT). 263 participantes.
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Atividades

em 
destaque

MECOR BRASIL 2017. Realizado na Universidade Federal de Goiânia, o Curso 

MECOR ocorre em parceria com a ATS e ALAT. Este Curso visa preparar 

profissionais de saúde para escrever artigos científicos e entender o 

delineamento de projetos, desenvolvimento de pesquisas, análise de 

resultados e também escrever relatórios e pesquisas. 77 participantes. 

Participação nos Congressos Internacionais. Estivemos presentes nos principais 

Congressos Internacionais da Especialidade: ALAT, ATS, ERS, CHEST, SEPAR, 

Congresso da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Congresso da 

Sociedade Argentina de Pneumologia. Mantivemos a participação da SBPT na 

Sessão em Português e Espanhol que ocorre durante o Congresso da ERS.

Criação do Programa ATUALIZAR. Com o objetivo de fidelizar o associado e 

buscar parcerias para premiações, pensamos neste programa que foi lançado 

em Abril de 2018. O modelo de pontuação para o associado é baseado nas 

participações nos eventos e atividades da SBPT, sejam elas presenciais ou 

online. Para 2018, foram negociados pacotes para apoio de sócios para o 

Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e também para o Congresso 

da ERS 2018. No total serão 102 sócios beneficiados.
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Atividades

em 
destaque

Busca por Novos Talentos. Politica de prestigiar novos palestrantes nos cursos 

e congresso com media de 40% novos palestrantes por evento. 

Entrega de Certificados para todos os sócios que contribuíram para as gestões 

da SBPT. Prestigiamos a todos que se dedicaram à SBPT desde a sua 

fundação. Diretores, Coordenadores de Comissões e Departamentos , Editores 

do Jornal Brasileiro de Pneumologia e Presidentes de Congressos.

Curso de Medicina do Sono da SBPT. Com o término da 1ª Edição, iniciada 

pela gestão anterior, garantimos a 2ª edição. Todos os projetos de sucesso e 

de importância para a formação do pneumologista foram mantidos.
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Módulo de DPOC online. Realizada parceria com os apoiadores Novartis e 

GSK para a realização de 02 importantes módulos de atualização à Distância 

com acesso permitido a todos os médicos, sócios e não sócios com o objetivo 

de melhorar o atendimento para os pacientes.



Atividades

em 
destaque

Módulo de Infecções Respiratórias e Imunização. Realizado em parceria com 

os apoiadores Pfizer e GSK. Foco em imunização, a importância para o 

médico especialista. 

Questionários com os associados para melhor entendimento do seu 

relacionamento com a SBPT: 1- Como vê a SBPT; 2 – Como funciona o serviço 

de pneumologia dos Estados; 3 – Quais os centro de asma nos Estados.

Curso de Pós-Graduação em Pneumologia. Parceria com a Faculdade 

Redentor. Indicação de um novo coordenador e manutenção da parceria.
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Curso para Técnico em Espirometria. Sucesso de público. Todas as turmas 

abertas tiveram suas vagas lotadas. Novas Turmas previstas para segundo 

semestre de 2018. Dois técnicos de Angola treinados.



Atividades

em 
destaque

Módulo de Imagem. Realizado em parceria com o Colégio Brasileiro de 

Radiologia. Acesso livre para sócios e residentes.

Curso AMPLIAR. Projeto desenvolvido em parceria com o Aché. A SBPT indica 

um centro no exterior e prepara a grade cientifica, sem nenhuma interferência 

do apoiador. O Ache escolhe os médicos para participarem presencialmente, 

arcando com todas as despesas. A partir de 2017, a SBPT iniciou a transmissão  

on-line do curso para o Brasil, disponibilizando o acesso por 3 meses a todos 

os associados. 

Módulo de Asma na Atenção Básica. Curso envolvendo os aspectos de asma 

dos sintomas e diagnósticos ao tratamento. Nível básico e avançado. A ser 

lançado no segundo semestre.
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Módulo para Pneumopediatras. Está em preparação o Curso de Pneumologia 

pediátrica pelo Departamento de Pneumopediatria. A ser lançado no segundo 

semestre.  
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

Foco na Educação. 

Criação de Comissão de Ensino e 

Titulo permanente: grupo de 

especialistas com expertise em ensino 

para revisar o currículo das 

residências, reavaliar a prova e 

organizar o apoio entre as residências 

de pneumologia.

Entrega do Modulo da Residência ao 

MEC/CNRM

Foco nas publicações científicas presente e 

futuro.

Criação de um núcleo inicial para suporte 

em todas as diretrizes da SBPT, com 

pesquisa de artigos baseados em 

evidências. Seleção de 9 sócios e uma 

bibliotecária para composição desta 

comissão que trabalharão por um período 

de pelo menos 2 anos, visando a 

atualização de todas as diretrizes da SBPT. 

Foco no exercício da especialidade.

Aprovação junto a AMB de 02 

importantes Certificados para a 

Especialidade: Habilitação em 

Tabagismo e Habilitação em Função 

Pulmonar.

Participação nas discussões sobre 

honorários profissionais / AMB

ESPECIALIZAÇÃO
CIÊNCIA

DEFESA PROFISSIONAL
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

CENTRO DE TREINAMENTO DA SBPT

Curso de Medicina do Sono da SBPT. Agora conta com 03 

consultórios com capacidade técnica para receber os 

alunos para a parte prática do Curso.

Curso de Espirometria. Local e Equipamento adequado 

para a realização dos Cursos para Técnicos em 

Espirometria. 

Função Pulmonar. Local e Equipamento adequado para a 

realização dos Cursos de Função Pulmonar e Ergo 

espirometria para médicos.

Ultrassom de Tórax, Ventilação Mecânica são alguns Cursos 

que estamos preparando para o futuro. 

Auditório para 60 pessoas. Possibilidade de realização de 

Reuniões, Cursos e provas.

Construímos um Centro de 

Treinamento moderno que possibilite 

qualificar adequadamente nossos 

associados em todos os exames 

exigidos pela especialidade.
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

Curso Nacional de Doenças 

Intersticiais 2017. São Paulo. 354 

participantes.

10-11

MARÇO

Curso Nacional de Atualização em 

Pneumologia. Rio de Janeiro. 524 

participantes.

20-22

ABRIL

Curso Nacional de Circulação 

Pulmonar.  138 participantes1-2

SET

Curso Nacional de Atualização em 

Pneumologia. São Paulo. 681. 

participantes

26-28

ABRIL

Curso Nacional de Pneumopediatria. 

158 participantes 27-28

ABRIL

Curso Nacional de Doenças 

Intersticiais. Casos Clínicos. 

Brasília.270 participantes.  

08-09

JUNHO

CURSOS REALIZADOS 2017 CURSOS REALIZADOS 2018



10

ATIVIDADES EM DESTAQUE

Congressos de Asma, DPOC e 

Tabagismo. Realizado no Centro de 

Convenções de Fortaleza/CE.

02-05

AGO

Trabalho Recebidos. Estipulado 

premiação para TOP 10.
292

Inscritos.1124

Congresso Brasileiro de Pneumologia 

e Tisiologia e Congresso Brasileiro de 

Endoscopia Respiratória.

04-08

AGO

Trabalhos Recebidos. 674

Previsão de inscritos.  2.100

CONGRESSOS REALIZADOS 2017 CONGRESSOS 2018
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Atividades em Destaque – PEC presencial

Belém/PA. 36 participantes. 

(2017)

João Pessoa/PB. 32 

participantes. (2017)

Cuiabá/MT. 180 

participantes. (2017)

Teresina/PI. 23 participantes. 

(2017) 

Vitória/ES. 24 participantes. 

(2017)

Cuiabá/MT. 38 participantes. 

(2018) 

Manaus/AM. 90 

participantes. (2018)

Itaperuna/RJ. 210 

participantes. (2018)

São Luís/MA. 120 

participantes. (2018)

Teresina/PI. A ocorrer 2º 

semestre 2018.

Natal/RN. A ocorrer 2º 

semestre 2018.

Belém/PA. A ocorrer.

Uberlândia/MG. A ocorrer 2º 

semestre 2018.

Brasília/DF. A ocorrer 2º 

semestre 2018.

João Pessoa/PB. A ocorrer 2º 

semestre 2018.
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Situação cadastral

Foram realizadas ações para aproximação e maior participação dos sócios e consequente 

diminuição da inadimplência como pesquisa com o associado para entender os pontos fortes e 

fracos de nossa Associação e criação de mais canais de Comunicação como WhatsApp e 

Perguntas e Respostas (FAQ) no Portal da SBPT. Reformulação completa do Portal para atender as 

demandas dos associados e facilitar o acesso a informação.

22%
Sócios Adimplentes. Sócios Inadimplentes. 

78%
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

NOVO 

PORTAL

NOVA 

SBPTNEWS
NOVO 

PNEUMOBLOG

Contratação de 

Assessoria de 

Comunicação

Participação 

Programa 

Bem Estar 

Global

Novo 

Aplicativo 

para Eventos

Apoio às 

Estaduais na 

divulgação

Manutenção dos Casos 

Clínicos mensais

Realização 

prova título 

regular e 

categoria 

especial.

Participação 

em todas as 

reuniões 

AMB

Atualização das 

Residências em 

Pneumologia

Reuniões com Ministério 

da Educação - COREME
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

Comissão de Ética e 

Conduta

Importante 

ferramenta para a 

gestão da SBPT

Composta por associados 

com muita experiência 

associativa, o presidente do 

Conselho Deliberativo 

referendou a criação desta 

importante Comissão, 

previsto em Estatuto, mas 

ausente até então da gestão 

executiva.

. 

Gestão

Financeira

Redução dos custos de 

manutenção da SBPT;

Otimização das aplicações 

financeiras;

Diversificação das receitas da 

SBPT;

Expressivo resultado 

financeiro em 18 meses.

Modernização da Secretaria com 

compra de computadores para a 

SBPT. Contratação de um Drive 

Virtual para compartilhamento 

de arquivos e importantes 

documentos, facilitando aos 

diretores o acompanhamento a 

distância de todos os trabalhos 

em execução.

Gestão

Administrativa

Gestão

de Pessoal

Restruturação e ampliação do 

quadro de funcionários da SBPT 

para adequação aos novos 

projetos e a atual demanda de 

trabalho que a SBPT exige. 
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

Reaproximação do

Ministério da Saúde

Retomada das reuniões com 

o Ministério da Saúde para 

que a SBPT seja o braço 

assessor científico no 

Programa de Saúde da 

Família em Pneumologia

. 

Levantamento dos 

Centro de Asma no 

Brasil

Participação em todas as 

reuniões científicas e de defesa 

profissional realizadas pela AMB. 

Membro atuante do Conselho 

Diretor.

Parcerias com AMB
Sociedades 

Estaduais da SBPT

Trabalho conjunto com as 

Sociedades Estaduais para 

divulgação de eventos locais 

somente em conjunto. Abertura 

de espaço no Portal da SBPT 

com auxílio da Secretaria. 

Prestação de contas presencial 

após os Congressos.

Foi levantado pela Comissão 

de Asma todos os Centros 

que trabalham com esta 

doença e classificados de 

acordo com a gravidade dos 

casos acompanhados e 

capacidade de diagnóstico 

avançado.



Agradecemos todo 

o apoio que 

recebemos até 
aqui. 


