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Às dezenove horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e vinte (26/06/2020), reuniram-se de forma 4 

virtual, os diretores da Gestão 2019-2020: Dr. José Miguel Chatkin, Dra. Irma de Godoy, Dr. José 5 

Antônio Baddini Martinez, Dr. Alberto Cukier, Dr. Luiz Paulo Pinheiros Loivos, Dr. Benedito Francisco 6 

Cabral Júnior, Dr. Mário Terra Filho, Dr. Flávio Mendonça Andrade da Silva, Dr. Bruno Guedes Baldi e 7 

Dra. Tatiana Senna Galvão Nonato. A pauta foi iniciada com os seguintes temas: 1. Congresso SBPT 8 

2020 Online: a) Valores de inscrição: Dr. Chatkin compartilhou com os demais diretores, que existe 9 

uma negociação em andamento com os laboratórios Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline e Chiesi, 10 

para venda da cota de patrocínio das inscrições do Congresso Virtual. Caso a negociação seja 11 

efetivada, a inscrição no evento será gratuita para médicos sócios da SBPT, que estejam com a 12 

anuidade de 2020 em dia. A contrapartida para essas empresas será a divulgação de que esse 13 

benefício só foi possível graças à parceria com os 3 laboratórios. Para os participantes não sócios, o 14 

valor cobrado será de R$100,00, independentemente da categoria de inscrição. b) Prazo para envio 15 

de trabalhos: Foi decidido que o prazo de envio de trabalhos ser iniciará em 01 de julho de 2020 e 16 

será encerrado no dia 31 de julho, podendo ser estendido até 14 de agosto de 2020. O convite aos 17 

palestrantes também será feito a partir do dia 01 de julho. c) Repasse às Estaduais: Foi decidido que 18 

a distribuição do lucro do Congresso Virtual de 2020, uma vez que esta edição não tem cidade sede, 19 

será feita da seguinte forma: 80% para a SBPT, 15% distribuído entre as Sociedades Estaduais e 5% 20 

para a conta fundo de Congresso. 2. Eleições Departamentos e Comissões: Foi decidido que as 21 

normas para eleição dos novos coordenadores de comissões e departamentos serão reavaliadas nos 22 

próximos dias pela diretoria, sabendo-se que, a comissão eleitoral, montada para a eleição de 23 

diretoria do biênio 2023/2024, será acionada, durante o processo eleitoral das comissões e 24 

departamentos, caso exista alguma necessidade de decisão envolvendo as regras estabelecidas. 3. 25 

Eleição Vice-editor JBP: Foi comunicado pelo Editor Chefe do JBP, que o edital para eleição do Vice-26 

editor do Jornal Brasileiro de Pneumologia estará disponível no site do JBP e nos volumes de 27 

julho/agosto e setembro/outubro, com prazo de candidatura aberto a partir do dia 01 de julho até 28 

15 de setembro de 2020. Uma vez encerrado o prazo de candidatura, a escolha será feita por votação 29 

dos 3 últimos editores, o atual presidente e a presidente eleita da SBPT. 4. Curso de Pós Graduação 30 

Redentor: Foi apresentado pela Dra. Irma, um relatório com os resultados financeiros e analítico dos 31 

novos alunos em cada ano, com o percentual de conclusão e evasão. Considerando o formato do 32 

curso, a aceitação dos associados e os objetivos de ensino da SBPT, foi decidido que a parceria com a 33 

Faculdade Redentor será mantida somente até a finalização da turma de 2020. As aulas que estão 34 

atualizadas serão aproveitadas em cursos da plataforma de Ensino a Distância da SBPT. 5. Provas de 35 

título de especialista: Dr. Cukier participou de uma reunião virtual com o Conselho Científico da AMB, 36 

onde foi informado que a realização das provas de títulos de especialista em 2020 está liberada. A 37 

AMB também acrescentou que, devido a pandemia, estimula que a prova seja realizada no formato 38 

on-line. A SBPT dando seguimento nesta orientação, representada pelo próprio do Dr. Alberto Cukier 39 

e pelos gerentes Isabela Felizatto e Jadir Oliveira, participou de uma reunião com a empresa FUNDEP, 40 



 
 

onde foi apresentado uma ferramenta para realização de prova de título teórica e prática, com 41 

discussão de casos clínicos. A SBPT recebeu ainda o contato da empresa EDUCAT, que tem experiência 42 

em execução de provas no formato virtual, com um orçamento inferior ao enviado pela FUNDEP. O 43 

Dr. Cukier participará de uma apresentação da EDUCAT no próximo dia 30 de junho e, levando em 44 

consideração que as provas de título precisam ser realizadas ainda em 2020, a decisão de qual 45 

empresa será contratada para esse serviço, será feita após a análise dessa apresentação e informada 46 

na próxima reunião de diretoria. 6. Atualização financeira: O diretor financeiro da SBPT, Dr. Luiz Paulo 47 

Loivos, informou os demais diretores, que até o momento somente 38% dos associados estão com a 48 

anuidade de 2020 paga. Foi decidido que será envido aos sócios, uma divulgação informando os 49 

benefícios do pagamento da anuidade e, futuramente, juntamente com a divulgação do Congresso 50 

Virtual, será feita uma segunda divulgação da importância de estar em dia com este pagamento. 7. 51 

Ações virtuais SBPT com apoio da indústria: Ficou decidido que o projeto do Podcast Direto ao Ponto 52 

SBPT, será mantido como uma atividade 100% SBPT, sem patrocínio da Indústria. Os Encontros 53 

Virtuais permanecem nas quintas-feiras. Este segundo projeto será oferecido para patrocínio da 54 

Indústria, mas sem a possibilidade de interferência nos temas ou palestrantes convidados. 8. Eleições 55 

presidenciais ERS: Foi comunicado pelo Dr. Chatkin, que a votação para presidência da ERS já 56 

acontecendo e se encerrará no dia 23 de agosto de 2020. Os candidatos são o português Dr. Carlos 57 

Robalo Cordeiro e a italiana Dra. Maria Bonsignore. A SBPT fará divulgação para estimular os sócios 58 

brasileiros a participarem da votação. 9. Promoção de associação ATS: Dr. Chatkin compartilhou com 59 

o grupo, que a American Thoracic Society está oferecendo aos pneumologistas brasileiros um 60 

desconto para associação de 3 anos. A SBPT fará a divulgação da promoção, como vídeo gravado pelo 61 

atual presidente da ATS, Dr. Juan Celedon, informando que o valor ofertado é de US$100, incluindo 62 

3 anos de associação e a inscrição no Congresso Virtual de 2020 da ATS. 10. Atualização de Noções 63 

Básicas em Espirometria: A pedido da Dra. Irma, foi colocado no ar, através da plataforma de Ensino 64 

a Distância da SBPT, uma atualização de Noções Básica em Espirometria. A atividade possui 4 vídeos 65 

e não recebe a nomenclatura de curso, uma vez que não dá direito a certificado. 11. Atualização 66 

consulta ao associado sobre a proposta do novo Estatuto: Dr. Chatkin informou que a proposta de 67 

Estatuto foi colocada para consulta dos associados no período de 26 de maio a 08 de junho de 2020. 68 

Neste período nenhuma sugestão foi recebida e o novo Estatuto será colocado para votação a partir 69 

de 08 de agosto até as 23h59 do dia 08 de outubro de 2020. 12. Atualização do regimento: Foi 70 

compartilhado pelo gerente Felipe Vidal os tópicos que irão compor o Regimento Interno da SBPT. 71 

Os diretores analisarão esta proposta e farão sugestões, caso necessário. O Regimento Interno da 72 

SBPT continua em fase de criação e estimasse que seja finalizado até o final de 2020. 13. Carta Ramb 73 

Junior’s Doctors Especialidades: Dr. Chatkin dividiu com o grupo que a AMB lançou a revista Ramb 74 

Junior’s Doctors, para estimular alunos e residentes a escreverem novos artigos científicos. O Editor 75 

Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia sugeriu que a SBPT também poderia incentivar os 76 

membros da Comissão de Jovens Talentos a participar de artigos de revisão ou diretrizes, como uma 77 

forma de se desenvolver uma iniciativa similar, desvinculada do projeto da AMB. Essa proposta será 78 

avaliada pelo Editor Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia e informada sobre conveniência e 79 



 
 

execução a seguir. Nada mais havendo a tratar, Dr. Chatkin agradeceu a presença de todos e 80 

confirmou a próxima reunião, também de forma virtual, para o dia 31 de julho de 2020.  81 


