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 PROPOSTA DE TRABALHO – BIÊNIO 2023-2024 
 
 

 Ao analisarmos o caminho percorrido pela SBPT ao longo das últimas décadas, os progressos 

alcançados são inegáveis. Hoje, nossa Sociedade constitui a maior associação médica no campo das 

doenças torácicas da América Latina, dialogando de igual para igual com instituições como 

American Thoracic Society (ATS) e European Respiratory Society (ERS). Na verdade, as sociedades 

internacionais cortejam a SBPT, de diversos modos, com a finalidade de obter acesso aos seus mais 

de 3000 associados. Os eventos promovidos pela SBPT, via de regra, coroam-se de sucesso, 

enquanto o Jornal Brasileiro de Pneumologia solidifica-se como publicação científica de respeito 

mundial, com fator de impacto recentemente divulgado pelo Journal of Citation Reports de 1,87. A 

nossa Sociedade dispõe de formidável sede própria, onde os funcionários trabalham em condições 

dignas, e os associados podem ser recebidos com conforto. Além disso, foi criado há três anos, em 

bloco vizinho, um Centro de Treinamento que possibilita ensino e atualização de qualidade, 

inclusive com atividades práticas. Naturalmente que o funcionamento apropriado e a manutenção 

dessa estrutura demandam trabalho dedicado de diretores, funcionários, bem como condições 

financeiras sólidas. 

  Muito empenho e energia foram despendidos pelas Diretorias pregressas, para que a SBPT 

chegasse onde está, e esse fato deve ser claramente reconhecido. A SBPT atual é resultado de 

contribuições das 22 diretorias que a conduziram. Contudo, quem atua junto da nossa Sociedade há 

décadas, já há algum tempo percebe a necessidade de determinados redirecionamentos de ações. 

E, naturalmente, com o advento da pandemia da COVID-19 os problemas e desafios multiplicaram-

se. É dentro desse cenário que a CHAPA 1 SBPT COM VOCÊ vem apresentar um conjunto de 

propostas, para atuação no biênio 2023-2024. O nosso grupo é composto por profissionais sérios, 

éticos, e respeitados nos seus campos de atuação. Além disso, cada Diretor mostra reconhecida 

capacidade para atuar em cada setor sob sua responsabilidade. Nós acreditamos que somente a 



2 

     

cooperação harmônica entre os associados de todas as regiões do país garantirá o contínuo 

progresso da SBPT. 

  

A nossa proposta é composta por sete pontos, que podem ser resumidos no acrônimo 

REPAIRS, o qual remete à palavra inglesa com significado de “reparos”. Tais pontos estão listados 

na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RENOVAÇÃO 

 

Observamos uma tendência, certamente não intencional, da repetição dos quadros 

atuantes em diversos níveis da SBPT. Nossa Sociedade está envelhecendo, e precisamos que novos 

personagens assumam papeis relevantes na sua condução. Defendemos que a sociedade renovada 

seja cada vez mais democrática e guiada por meritocracia, buscando equilíbrio de atuação entre as 

regionais. É importante ressaltar que o processo de renovação deverá incluir pneumologistas 

competentes de todas as regiões do país. Certamente que gente competente não falta, e 
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precisamos despertar o interesse dos pneumologistas jovens pela vida associativa. Recentemente 

foi criada uma Comissão de Novas Lideranças, cuja real implementação ficou prejudicada pelo 

turbilhão da COVID-19. É nossa intenção retomarmos os planos relativos a tal Comissão, também 

conhecida como SBPT Jovem, e atribuir tarefas progressivamente mais complexas para seus 

membros.  Certamente que a Comissão de Novas Lideranças terá papel expressivo no projeto SBPT 

Acolhe. Com a finalidade de trazer especialistas em formação precocemente para junto da SBPT,  

iremos isentar os residentes em pneumologia do pagamento de anuidades, bem como oferecer-

lhes 50% de desconto em todas as atividades pagas da sociedade. Vale salientar que tais vantagens 

não serão oferecidas a residentes de clínica médica ou de outras especialidades. Pretendemos 

ainda, criar parcerias com sociedades estrangeiras e indústrias visando patrocinar congressos 

internacionais para jovens pesquisadores.  

Certamente que a renovação passa pela indicação de nomes jovens, de competência 

reconhecida, para atuação em eventos didáticos e científicos. Porém, ela também envolve trazer 

gente nova para ocupar postos relevantes na administração da organização. Uma prova da nossa 

intenção de renovar, é a própria composição desta chapa, a qual contém apenas duas pessoas que 

ocuparam cargos em diretorias anteriores: o candidato a presidente foi Editor do Jornal Brasileiro 

de Pneumologia por seis anos, e Diretor Científico por outros dois. A candidata à Secretária Geral, 

cargo privativo de Brasília, ocupou posição semelhante durante a Diretoria da Dra. Jussara 

Fitterman, entre os anos de 2008 a 2010. A mediana de idade desta chapa é 46 anos, valor bem 

abaixo do que tradicionalmente observado nas diretorias anteriores da SBPT.     

 

 

2. EDUCAÇÃO 

 

Uma das missões mais importantes da SBPT é fornecer educação e  atualização profissional  

aos associados. Esse objetivo tem sido tradicionalmente atingido pela organização de Congressos e 

Cursos presenciais de excelente qualidade. Entretanto, com o advento do novo coronavirus tal 

modelo ficou ameaçado, e novas alternativas de ensino precisam ser exploradas.  
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Acreditamos que o ensino por mídia eletrônica reúne uma gama de vantagens, entre elas: (i) 

é mais barato para todos os envolvidos; a SBPT não precisa pagar por centros de convenção e 

estruturas complexas de suporte; nem a SBPT nem os associados necessitam gastar com passagens 

aéreas e diárias hoteleiras; os associados não necessitam fechar seus consultórios por dias para 

assistir a aulas; (ii) eventos virtuais são muito mais abrangentes, podendo contar com a 

participação de associados desde o Monte Caburaí até o Chui; (iii) eventos virtuais permitem 

agilidade na escolha de temas e palestrantes. Por tudo isso, a realização e aprimoramento dos 

Encontros Virtuais SBPT, nas noites de quintas-feiras, será prioritária na nossa Diretoria. 

Pretendemos criar uma verdadeira tradição eletrônica, na qual o associado saberá que todas as 

quintas feiras, à partir das 20 hs, terá acesso a conteúdo educacional inédito de qualidade. Muito 

importante, essa atualização deverá abordar ampla gama de temas de interesse do associado, não 

apenas a divulgação de novas alternativas terapêuticas para as doenças. Pretendemos ainda abrir a 

discussão das quintas para apresentação de casos de associados de todo Brasil, bem como 

providenciar alguns eventos com convidados internacionais. Iremos capacitar os funcionários da 

SBPT para que eles mesmos montem os eventos online, sem necessidade de pagamento dos 

arranjos tecnológicos a empresas terceirizadas.   

Ofereceremos um curso virtual gratuito, com o título Fundamentos de Epidemiologia Clínica, 

para que os sócios interessados aprofundem sua capacidade na interpretação de dados de ensaios  

clínicos, e adquiram visão mais crítica das mensagens recebidas.  

Naturalmente que os eventos presenciais serão retomados, assim que possível. E quando 

isso acontecer, pretendemos incluir nos congressos e cursos atividades práticas dentro do conceito 

hands on. Conteúdo teórico é possível de ser adquirido online, mas aprendizado prático demanda 

interações pessoais, modelos e equipamentos adequados, e esse tipo de ensino é uma 

preocupação da chapa SBPT Com Você.  

Dentro da filosofia de atrair pessoas jovens para a Sociedade, pretendemos criar conteúdos 

didáticos virtuais voltados para alunos de graduação e médicos residentes. Reconhecemos que esse 

tipo de atividade já acontece, mas é importante que elas sejam divulgadas em maior extensão. A 

iniciativa SBPT Acolhe deverá ser mantido e, dentro do possível, apliada. 



5 

     

Procuraremos facilitar a navegação no site da SBPT o qual, devido a grande quantidade de 

informações disponíveis, por vezes ainda é confuso.  

Vale salientar que os membros dessa Chapa são profissionais atuantes em  serviços médicos 

de natureza acadêmica e, desse modo, possuem ampla experiência como docentes, tanto com 

alunos do curso médico, como com médicos residentes de Clínica Médica e Pneumologia.  

 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

 

Uma sociedade médica existe “por causa de” e  “para” seus associados. Significa dizer que a 

SBPT precisa escutar as necessidades e as reinvindicações daqueles que a sustentam com 

anuidades. Queremos ouvir continuamente o que os associados tem a dizer e, a partir daí, orientar 

nossa atuação. Certamente que isso não será fácil. Existem pelo menos 3000 opiniões diferentes na 

instituição, e é impossível agradar todo mundo. Mas procuraremos fazer o melhor, dentro do bom 

senso que sempre norteou nossa atuação profissional e associativa. Faremos de tudo para não 

sermos uma Diretoria distante, envolvida apenas em atitudes personalisticas, ou em projetos 

individuais. Conosco a porta sempre estará aberta. Criaremos o canal SBPT Escuta, ligação direta via 

whattsapp entre sócios de todo o Brasil e a Diretoria de Comunicação. Pretendemos melhorar 

ainda mais a divulgação das ações da SBPT aos seus associados, para que eles possam entender os 

processos administrativos na sua plenitude.   

Não podemos deixar de enfatizar que um dos modos mais efetivos de participar e colaborar 

com a SBPT é através de Departamentos e Comissões. Aqueles que já se envolveram com a 

administração da SBPT sabem que a carga de trabalho não é pequena, e as solicitações continuas. 

Pretendemos compatrilhar parte desse trabalho com esses constituintes da SBPT. Daremos a eles 

mais responsabilidades na organização de eventos e congressos, e certamente cobraremos 

resultados.   
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4. Apoio 

 

A maioria dos pneumologistas brasileiros não atua em centros acadêmicos de excelência, 

nem tão pouco em hospitais privados renomados. Boa parte deles trabalha em consultórios, 

atendendo convênios médicos, ou ainda em serviços públicos dentro do SUS. Nesse contexto, 

iniciativas que apoiem os pneumologistas em seus desafios diários ganha importância. A luta por 

condições dignas de trabalho e remuneração merece destaque. Não podemos esquecer ainda, as 

contínuas investidas de outras especialidades médicas, e mesmo de outros profissionais da saúde, 

nas nossas áreas de atuação. Desafio adicional para a prática médica é a questão da telemedicina, a 

qual, embora irreversível, ainda necessita de regulamentação apropriada. Por tudo isso, questões 

ligadas a defesa profissional serão prioridade na nossa atuação. 

Pretendemos recriar o Departamento de Defesa Profissional da SBPT, que foi extinto há 

alguns anos. Ele será capitaneado pela Diretoria de Defesa Profissional eleita, e contará com a 

participação dos diretores de gestões anteriores. Assim, não perderemos a memória de 

movimentos, discussões e decisões previamente tomadas pela SBPT nesse campo fundamental. 

Iremos propor ainda, dentro desse Departamento, a criação de uma Central de Apoio a 

Telemedicina, onde os associados poderão esclarecer dúvidas técnicas e éticas relativas ao tema, 

bem como iremos disponibilizar orientações ao jovem pneumologista em processos relativos a 

abertura do consultório e oferta de exames complementares.    

Certamente que manteremos muitas das iniciativas positivas já realizadas como, por 

exemplo, a revisão dos valores dos portes dos procedimentos pneumológicos da Classificação 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, no momento sob análise da AMB. Com a 

eminente criação de Câmara Técnica em Pneumologia pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), 

acreditamos que contaremos com interlocução apropriada às nossas reinvindicações e propostas 

junto aquele órgão.  

É importante salientar que, ao melhorarmos as condições de trabalho dos pneumologistas, 

também estaremos promovendo a saúde respiratória dos pacientes sob nossos cuidados.   
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5. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Aos olhos desta chapa, internacionalização significa inserir a SBPT como peça relevante no 

jogo das sociedades médicas mundiais. O posicionamento que desejamos, envolve a participação 

de representantes brasileiros na confecção de documentos e consensos de repercussão 

internacional. Ainda que isso seja possível, envolverá árduo processo de convencimento dos 

dirigentes das entidades estrangeiras, acerca da capacidade dos especialistas brasileiros. Além 

disso, pretendemos firmar convênios com o American College of Chest Physicians (ACCP), ATS e 

ERS, visando realização de eventos conjuntos, inclusive cursos e congressos no Brasil.  

Parcerias com sociedades internacionais, tais como ATS, ACCP e ERS, podem render 

contribuições efetivas para realização de eventos virtuais, e até mesmo presenciais, na forma da 

participação gratuita de palestrantes estrangeiros. Em especial, a ACCP e a ERS detêm reconhecidas 

competências na promoção de cursos de natureza prática como, por exemplo, ultrassonografia do 

tórax e procedimentos endoscópicos, os quais poderão, certamente, ser replicados no Brasil. A 

internacionalização que procuramos visa trazer benefícios e maior acesso ao conhecimento por 

parte dos nossos associados.     

Um elemento importante no processo de internacionalização, certamente que é, e sempre 

será, o Jornal Brasileiro de Pneumologia. Ele serve como o cartão de visitas da nossa Sociedade, e 

da Pneumologia brasileira como um todo, ao difundir no exterior parte significativa da produção 

científica nacional no campo das doenças torácicas. O Jornal Brasileiro de Pneumologia receberá 

todo suporte necessário para continuar evoluindo no tocante a sua qualidade e penetração global. 

  

 

6. RESPEITABILIDADE 

 

A SBPT congrega os profissionais brasileiros mais diretamente envolvidos nos cuidados dos 

pacientes com moléstias respiratórias. Como instuição representativa dos pneumologistas, ela deve 

ser escutada em processos envolvendo tomadas de decisões relacionadas ás políticas públicas 
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voltadas à esse grupo de doentes. Precisamos aumentar o tom e o volume da nossa voz junto à 

diferentes esferas do Ministério da Saúde, tais como ANVISA e CONITEC. Isso também é verdade 

em relação às Secretárias Estaduais da Saúde. A SBPT precisa ser ouvida na confecção e atualização 

de protocolos para tratamento de doenças tais como asma, DPOC, e tuberculose. Além disso, 

precisamos propor a confecção de protocolos oficiais para o cuidado de condições raras, tais como 

fibrose pulmonar idiopática, sarcoidose e proteinose alveolar. Para que isso se concretize, 

precisamos adotar atitude pró-ativa, detectando as deficiências e propondo soluções. A 

participação de um representante da SBPT na Câmara Técnica em Pneumologia do CFM poderá ser 

fator significativo para concretização dessas intenções. Contudo, para aumentar nossa voz junto 

aos órgãos governamentais, proporemos ao Conselho Deliberativo a criação da Diretoria de 

Relações Institucionais, a qual atuará especificamente nessas áreas. 

Um aspecto que volta e meia vem a tona em conversas de bastidores, diz respeito ao que 

fazer frente a potenciais conflitos de interesse de palestrantes, bem como de diretores da SBPT. 

Proporemos a discussão democrática de ordenamentos para conflitos de interesse, em conjunto 

com a Comissão de Ética e Conduta Profissional, para que fiquem de uma vez claros os melhores 

comportamentos a serem seguidos.  

Respeitabilidade não é algo que se adquire do dia para noite. Faz parte desse processo não 

nos omitirmos, e adotarmos posições ponderadas, éticas, baseadas na ciência, e sempre voltadas 

ao bem estar dos pacientes e da coletividade. Tais posições ainda necessitam ser divulgadas de 

modo satisfatório pelos veículos de comunicação e mídias sociais já que, nos dias atuais, 

comunicação efetiva é necessidade vital. Não nos furtaremos a emitir posicionamentos oficiais, 

quando acharmos necessários, sobre qualquer tema que seja pertinente. Pretendemos ainda  

aprimorar os mecanismos de divulgação das ações da SBPT, tanto para os associados como para o 

público leigo, investindo na ampliação da  assessoria de comunicações.  

Solidificar a imagem institucional da SBPT será constante preocupação deste grupo. 
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7. SUSTENTABILIDADE  

 

A palavra sustentabilidade é empregada nesta proposta no sentido de manutenção do 

processo, permanência, sobrevivência, e adaptação.  

Nos dias de hoje, a condução da SBPT se assemelha a administração de uma empresa de 

médio porte. Nela estão envolvidos, a Diretoria de oito membros, presidentes de congressos, o 

Editor do Jornal Brasileiro de Pneumologia, oito funcionários em tempo integral, e outro em tempo 

parcial. Os custos relacionados com essa operação são realmente substanciais. Basta lembrar, por 

exemplo, que o Jornal Brasileiro de Pneumologia não cobra nada dos autores pela avaliação de 

artigos, nem para  publicá-los online, tanto em português como em inglês. Quem já pagou para 

alguma empresa verter certo texto científico do português para o inglês, sabe exatamente a 

magnitude da questão.  

Tradicionalmente, parte substancial dos fundos da SBPT advém da organização de eventos, 

tais como o Curso Nacional de Atualização em Pneumologia, o Congresso de Asma, DPOC e 

Tabagismo, e o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. Nessas ocasiões, as verbas 

arrecadadas com inscrições, patrocínios de laboratórios farmacêuticos, e aluguel de estandes para 

empresas de equipamentos, fornecem o capital necessário para pagamento dos compromissos da 

Sociedade ao longo de todo o ano. Entretanto, com o advento da COVID-19, essa estratégia 

tradicional está ameaçada, diante da provável redução do número de eventos presenciais nos 

próximos anos. Além disso, é provável que a pandemia deixe como sequela uma crise econômica 

significativa. Vale salientar que o potencial para desajustes econômicos ameaça não apenas a SBPT, 

como também suas coligadas.  

A SBPT deve se preparar para possíveis crises econômicas futuras, e adaptar sua atuação 

para mudanças que a realidade lhe impor. Propomos a contínua análise e otimização dos gastos, 

para que a missão da SBPT possa ser cumprida de forma enxuta e eficiente. Propomos investir 

principalmente em projetos virtuais, os quais tem menos custos do que os presenciais, e guardam o 

potencial de atingir ampla gama de participantes. Um exemplo disso, são podcasts nos moldes do 
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Direto Ao Ponto, atualmente em andamento. O patrocínio dos projetos virtuais será oferecido aos 

parceiros tradicionais da SBPT, os quais também vivenciam processo de adaptação e procuram por 

novas opções de marketing. A participação de convidados estrangeiros indicados pelas sociedades 

parceiras internacionais, contribuirá para a qualidade dos eventos e redução dos custos. É 

igualmente desejável rediscutirmos as pactuações entre a sociedade mãe e suas afiliadas, para 

garantir a sobrevivência de todas as entidades em uma situação crítica.    

Buscaremos ainda fontes alternativas de financiamentos, para que a Sociedade não 

dependa unicamente de verbas provenientes das indústrias de equipamentos e laboratórios 

farmacêuticos para desenvolvimento de projetos. Um exemplo desse tipo de atuação, seria o uso 

do Centro de Ensino anexo, durante os dias úteis, como espaço de coworking a ser alugado a 

profissionais interessados.  

Finalmente, procuraremos discutir com todos os membros do Conselho Consultor um 

projeto de longo prazo para a SBPT, que permita plenajamento de ações até 2030. Desse modo, 

garantindo a continuidade de iniciativas, estaremos construindo a SBPT do Futuro.  

 

 

 

Conclusão 

 

A plataforma de propostas da Chapa 1 SBPT Com Você é abrangente e inovadora, traduzindo 

vivências e conhecimentos que o grupo reúne acerca de questões fundamentais do funcionamento 

da nossa agremiação. Composta por quatro homens e três mulheres, com idades variando entre 41 

e 62 anos, reúne competência, entusiasmo e valores éticos para conduzir com  brilho a SBPT no 

biênio 2023-2024. Contamos com o apoio de todos os pneumologistas brasileiros para que tais 

objetivos se concretizem.   
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Acesse nossas redes sociais e participe: 
Instagram: www.instagram.com.br 

Facebook: fb.me/sbptcomvoce 
Grupo whatsapp: https://cutt.ly/dfihLJp 

http://www.instagram.com.br/
https://cutt.ly/dfihLJp

