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Às dezenove horas do dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte (26/08/2020), reuniram-se de 4 

forma virtual, os diretores da Gestão 2019-2020: Dr. José Miguel Chatkin, Dr. Bruno Guedes Baldi, Dr. 5 

Alberto Cukier, Dr. Luiz Paulo Pinheiros Loivos, Dr. Benedito Francisco Cabral Júnior, Dr. Mário Terra 6 

Filho, Dr. Flávio Mendonça Andrade da Silva e Dra. Tatiana Senna Galvão Nonato. A Presidente eleita, 7 

Dra. Irma de Godoy, não estava presente, com ausência justificada.  A pauta foi iniciada com os 8 

seguintes temas: 1. Reunião da Câmara Técnica da CBHPM 17/08/2020: Dr. Flávio informou que 9 

participou da reunião da Câmara Técnica da CBHPM, onde foi apresentado o projeto da adequação 10 

dos portes dos procedimentos da Pneumologia. Informou também que em reunião prévia a 11 

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, solicitou a retirada dos procedimentos específicos da 12 

especialidade do documento encaminhado pela SBPT, pois eles haviam feito um estudo específico, 13 

com um ajuste melhor de preço. Todos os procedimentos apresentados tiveram seus cálculos 14 

justificados. Os referenciais foram aprovados, com tempo de manifestações até 31 de agosto de 2020. 15 

A secretaria da SBPT enviará uma correspondência a AMB solicitando a inclusão do nome do 16 

procedimento Toracocentese, junto ao procedimento da Punção Pleural. Após a aprovação final dos 17 

referenciais, a Diretora de Comunicação coordenará uma divulgação aos sócios da SBPT. 2. Eleição 18 

membros do Conselho Fiscal 2021-2022: Dr. Chatkin comunicou aos demais diretores que o Dr. 19 

Jamocyr Moura Marinho formou um grupo para assumir o Conselho Fiscal para o biênio de 2021-20 

2022. Neste grupo, os Conselheiros titulares são: Dr. Jamocyr Moura Marinho, Dr. David Vogel Koza 21 

e Dr. Eduardo Felipe Barbosa Silva. Os Conselheiros suplentes são: Dr. Elie Fiss, Dr. Fernando Antônio 22 

Mendonça Guimarães e Dra. Jannne Stella Takanara. Caso não haja outros sócios interessados em 23 

fazer outra chapa para concorrer à Conselho Fiscal, este grupo deverá assumir junto com a Diretoria 24 

do biênio de 2021-2022. 3. Reunião com os membros do Conselho Fiscal em 24/08/2020 - Carta 25 

resposta e prestação de conta 2019/2020: Dr. Chatkin relatou que, em reunião com os membros do 26 

Conselho Fiscal, no dia 24 de agosto de 2020, os Conselheiros informaram que a forma de 27 

apresentação do balancete contábil não é de fácil entendimento, o que dificulta as devidas análises. 28 

Já a prestação das contas, com conferência das notas e recibos, apesar do grande volume de 29 

documentos, pôde ser realizada na última reunião. Os conselheiros também mencionaram 30 

insatisfação com a demora na resposta de seus questionamentos que, mesmo com o início da 31 

pandemia da Covid-19, poderiam ter sido esclarecidas anteriormente. Nesta reunião ficou decidido 32 

que, para que a conferência dos documentos fiscais e dos balancetes contábeis não sofram mais 33 

atrasos, com objetivo de ter a prestação de conta dos três primeiros semestres desta gestão finalizada 34 

até a assembleia geral, que acontecerá no dia 09 de outubro de 2020, o grupo decidiu pela 35 

contratação de uma assessoria para conferência dos documentos fiscais, deixando a responsabilidade 36 

da conferência dos balancetes contábeis para os conselheiros. A administração da SBPT, juntamente 37 

com o Diretor Financeiro, Dr. Luiz Paulo Loivos, estudará formas de apresentar os balancetes 38 

semestrais de forma mais clara. Ficou também acertado que as revisões de contas pelo conselho fiscal 39 

passarão a ser bimensais, sempre que possível. Será agendada para ocorrer muito em breve uma 40 



 
 

visita presencial do Dr. Loivos à sede da SBPT em Brasília, para reunião com a administração da SBPT, 41 

contabilidade e empresa que fará a assessoria de conferência dos documentos fiscais. 4. Atualização 42 

Eleições Diretoria 2023-2024 - Forma de divulgação: Dr. Chatkin compartilhou com o grupo a 43 

preocupação com o excesso de mensagens em relação às diferentes eleições das sociedades, 44 

associações e conselhos médicos que ele vem recebendo, provavelmente algo semelhante com os 45 

demais diretores. Para evitar o envio excessivo de mensagens aos associados da SBPT, com a 46 

campanha das chapas concorrentes à Diretoria da SBPT no biênio de 2023-2024, foi decidido um 47 

cronograma, onde cada chapa poderá enviar apenas 1 e-mail por semana. A Chapa 1 terá o espaço 48 

de divulgação nas terças-feiras enquanto a Chapa 2 terá o seu espaço nas quartas-feiras. 5. 49 

OF/CIE/AMB/020/2020 - Projeto Piloto para Regulamentação dos Programas de Residência 50 

Médica: Dr. Cukier informou que participou da reunião com a Comissão Estadual de Residência 51 

Médica de São Paulo - CEREM, onde foi apresentada a ideia de implantação de projetos pilotos para 52 

mudança do status da Residência. Esses projetos necessitam de uma descrição completa do que será 53 

feito e que a implantação seja em médicos que estejam começando a residência. Uma vez feito, a 54 

comissão mista de residência decidirá em qual serviço o projeto piloto vai ser implementado, após a 55 

implementação, se aprovado, ele passará a ser usado pelos demais serviços. 6. Atualização Prova de 56 

Título Especialista: O Diretor de Ensino, Dr. Alberto Cukier, e o Gerente Executivo Jadir Oliveira, 57 

informaram ao grupo que, após várias discussões sobre qual o formato seria mais viável para 58 

aplicação dos exames para obtenção dos títulos de especialista em 2020, foi decidido que a prova 59 

será presencial, em 7 capitais pré-definidas, mas o exame será realizado através da plataforma 60 

oferecida pela FUNDEP, executada através de computador que será levado pelo próprio candidato. 61 

O exame será realizado no dia 19 de dezembro de 2020 e a secretaria da SBPT, juntamente com a 62 

Diretoria de Ensino e Exercício Profissional, dará seguimento na elaboração do edital e fechamento 63 

de contrato com a FUNDEP. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica também fará a aplicação do 64 

exame de 2020 juntamente com a SBPT, aproveitando a estrutura, mas ficando responsável pelo 65 

pagamento proporcional dos custos do contrato para seus candidatos. 7. Criação dos vídeos de 66 

relatório de gestão e história da SBPT: Dr. Chatkin compartilhou com os diretores que estão sendo 67 

preparados dois vídeos que serão apresentados durante o Congresso Virtual de 2020. O primeiro 68 

vídeo contará a história da SBPT, contando com o apoio dos ex-presidentes que farão a narração dos 69 

dados históricos. O conteúdo do segundo vídeo apresentará as ações feitas pela diretoria atual, em 70 

um formato dinâmico e resumido, de tudo que foi desenvolvido desde janeiro de 2019 até o presente 71 

momento. 8. Reunião da SBPT sobre o desabastecimento da Vareniclina no Brasil: Dr. Chatkin 72 

informou que no dia 28 de agosto de 2020, está agendada uma reunião entre a Sociedade Brasileira 73 

de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia e a diretoria da Pfizer Brasil. A 74 

reunião visa articular formas de evitar que o mercado brasileiro permaneça desabastecido do 75 

medicamento Vareniclina, o que impactaria fortemente no tratamento de pacientes que estão 76 

fazendo uso desta medicação para cessação do tabagismo. Na reunião serão apresentados os estudos 77 

que indicam que este medicamento é a forma mais eficaz no tratamento e que no momento não 78 

existem outras alternativas ou laboratórios farmacêuticos produzindo drogas similares. As decisões 79 

e ações resultantes deste encontro serão informadas na próxima reunião de diretoria. 9. Atualização 80 



 
 

Congresso Virtual 2020: Dr. Mário Terra informou que 70% das aulas do Congresso já estão gravadas. 81 

Boa parte das aulas pendentes estão com as gravações agendadas para até o dia 31 de agosto, restado 82 

apenas as mesas que não tinham disponibilidade para gravação em agosto e serão feitas até o dia 15 83 

de setembro. Dr. Mário também compartilhou a informação que foram enviados 478 trabalhos para 84 

o Congresso Virtual. Os trabalhos já estão sendo avaliados, com prazo de término até o dia 01 de 85 

setembro de 2020. O cronograma para finalização das avaliações, comunicado aos autores, e 86 

recebimento dos pôsteres e áudios de apresentação é 20 de setembro de 2020. 10. Preparativos para 87 

Assembleia Geral, Eleições diretoria 2023-2024, posse da diretoria biênio 2021/2022 e discursos do 88 

Dr. Chatkin e Dra. Irma: Dr. Chatkin avisou ao grupo que já está sendo elaborado o roteiro dos 89 

discursos, informativos e posses, que serão conduzidos durante a Assembleia Geral da SBPT, que em 90 

2020 será realizada de forma virtual, no dia 09 de outubro de 2020. Nada mais havendo a tratar, Dr. 91 

Chatkin agradeceu a presença de todos e confirmou a próxima reunião, também de forma virtual, 92 

para o dia 30 de setembro de 2020. 93 


