
 
 

Ffff 1 

Ata da XIV Reunião de Diretoria biênio 2019-2020 2 

 3 

Às dezenove horas do dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte (29/07/2020), reuniram-se de 4 

forma virtual, os diretores da Gestão 2019-2020: Dr. José Miguel Chatkin, Dra. Irma de Godoy, 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. O Diretor Dr. Bruno 7 

Guedes Baldi não estava presente, com ausência justificada.  A pauta foi iniciada com os seguintes 8 

temas: 1. Pedido de licença Dr. José Antônio Baddini Martinez: Dr. Chatkin comunicou os demais 9 

diretores que, devido a participação na eleição para diretoria do biênio 2023/2024, o Diretor de 10 

Ensino, Dr. José Antônio Baddini Martinez, solicitou uma licença temporária de suas funções como 11 

diretor, até o final do período eleitoral. As funções de Diretor Científico serão assumidas pelo Dr. 12 

Bruno Baldi neste período. 2. Parceria ABLAC-RJ - Acadêmicos da Liga de outras especialidades: Foi 13 

decidido pelos diretores que a SBPT não dará apoio institucional aos eventos propostos pelas ligas 14 

acadêmicas. Para validar o apoio e regulamentar esse tipo de ação, mantendo a credibilidade da 15 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a liga precisa estar cadastrada na base de sócios, o 16 

evento precisa ter o apoio da instituição de ensino e o programa da atividade terá que ser 17 

supervisionado e assinado por um pneumologista associado à SBPT. Para as ligas que solicitaram 18 

apoio e estão fora dessas características, pode-se avaliar o envio de conteúdo científico que já tenha 19 

sido produzido, como aulas ou vídeos, mas essas ligas precisam solicitar com antecedência. 3. Editora 20 

Gen - Prática Pneumológica: Dr. Chatkin comunicou aos diretores que a Editora Gen, devido ao 21 

impacto negativo da pandemia, informou que interromperia a produção do livro Práticas 22 

Pneumológicas no formato impresso, cujo estoque está zerado, mantendo apenas as versões digitais. 23 

Será feito um aditivo de contrato alterando os pagamentos dos Direitos Autorais, das versões digitais, 24 

para anual. Há necessidade de atualização dos conteúdos a ser avaliado pelos editores responsáveis. 25 

4. Contrato associação com ASSOBRAFIR, SBP e SBCT: Dr. Chatkin informou aos diretores, que 26 

durante a gestão do Dr. Renato Maciel (2015/2016), foi assinado um acordo com a ASSOBRAFIR, no 27 

qual fisioterapeutas podem ficar sócios da SBPT pelo valor de R$20,00 por ano. Foi definido que o 28 

acordo com a ASSOBRAFIR, para o ano de 2021, seguirá as mesmas regras do acordo com a Sociedade 29 

Brasileira de Cirurgia Torácica e Sociedade Brasileira de Pediatria. Com preço inicial para novos sócios 30 

no valor de R$250,00, voltando ao valor normal nos anos seguintes. Ficou decidido também que a 31 

Dra. Irma iniciará uma aproximação com os fisioterapeutas, elaborando um plano que inclua novas 32 

atividades voltada para este público nos próximos anos. 5. Associação Conjunta ATS: Dr. Chatkin 33 

comunicou aos demais diretores, que a SBPT recebeu uma proposta da ATS para associação conjunta. 34 

O proposto é uma taxa de $75,00 por associado, com direito a 3 anos de associação e inscrição no 35 

Congresso Virtual. Esse valor só é válido para grupo de 300 ou mais associações. Após discutir o 36 

assunto, a diretoria decidiu que o momento atual não é propício para assumir esse tipo de 37 

compromisso financeiro. Será dada a resposta a ATS informando que não faremos o acordo em 2020, 38 

mas a SBPT se disponibiliza a continuar divulgando ações da ATS, incluindo promoções para 39 

associações feitas diretamente pelos membros da SBPT. Seguindo a sugestão da Dra. Irma, nas 40 



 
 

próximas semanas a secretaria da SBPT entrará em contato com a ERS para também rever os valores 41 

pagos na associação conjunta com a Sociedade Europeia. 6. Atualização Financeira: Foi apresentado 42 

pelo Diretor Financeiro, Dr. Luiz Paulo Loivos, e pela funcionária Taiane Silva, os relatórios de receitas 43 

e despesas e aplicações financeiras do primeiro semestre de 2020. Foi mostrado que, conforme já 44 

compartilhado em reuniões anteriores, as aplicações tiveram uma grande queda no mês de fevereiro 45 

e março, mas já apresentam recuperação nos 3 meses seguintes. A expectativa é que os rendimentos 46 

ultrapassem a queda até o mês de outubro de 2020. Foi apresentado também que, apesar das 47 

despesas do primeiro semestre do ano tenham sido maiores que as receitas, com a entrada dos 48 

patrocínios das atividades o saldo será normalizado. O diretor financeiro da SBPT comunicou também 49 

que a projeção financeira, com a entrada dos patrocínios do Congresso Virtual, trará um superávit a 50 

SBPT, proporcional aos anos anteriores. 7. Atualização das recomendações sobre EPIs e demais 51 

matérias sobre a Covid-19: Dr. Chatkin compartilhou com os demais diretores que a SBPT tem recibo 52 

alguns questionamentos sobre a atualização das recomendações relacionadas ao enfrentamento da 53 

Covid-19, disponibilizadas no portal da Sociedade. A revisão das recomendações de utilização de EPIs 54 

será feita pela Dra. Rosemeri Maurici. As demais recomendações serão repassadas para o Dr. Bruno 55 

Baldi, que fará uma análise para identificar quais precisam ser atualizadas. 8. Parceria Universo DOC 56 

SBPT: Dr. Chatkin informou que a SBPT foi procurada para uma parceria com a empresa Universo 57 

DOC, onde seria oferecido um desconto aos sócios em troca de apoio na divulgação. Foi decidido que, 58 

dentro do processo de divulgação, a SBPT não apoiará campanhas que ofereçam produtos ou serviços 59 

com liberação temporária ou parcial, mesmo que o objetivo seja teste gratuito para os associados. 9. 60 

Atualização Congresso Virtual: Dr. Mário Terra compartilhou com os demais diretores que a grade 61 

do Congresso está finalizada, com todos os palestrantes convidados e as gravações já estão 62 

acontecendo. A contratação da empresa que fará a plataforma já foi feita, mas a empresa que fará a 63 

transmissão será analisada e decidida após uma análise dos fornecedores dos congressos de 64 

especialidades que já aconteceram. 10. Atualização Prova de Título 2020: Dr. Cukier compartilhou 65 

que foi feito uma pesquisa de interesse, entre os associados da SBPT, para checar quantas associados 66 

tinham a intenção de fazer a Prova de Título de Especialista em Pneumologia, na área de atuação em 67 

Pneumologia Pediátrica e na área de atuação em Endoscopia Respiratória 2020. Devido ao grande 68 

número de interessados que não residem em capitais, surgiu a questão que em um processo de 69 

aplicação de exame, que depende essencialmente de uma boa conexão com a internet, a localização 70 

dos candidatos poderia gerar falhas técnicas na aplicação. Diante dessa situação o formato da prova 71 

ainda será decidido, mas a aplicação será em capitais e/ou cidades pré-definidas, em formato 72 

presencial. Será reavaliado junto a FUNDEP quais sociedades já elaboraram seus editais para a prova 73 

de 2020. Será checado também quais os próximos passos precisam ser levados em consideração, para 74 

aplicação da prova presencial. Nada mais havendo a tratar, Dr. Chatkin agradeceu a presença de todos 75 

e confirmou a próxima reunião, também de forma virtual, para o dia 28 de agosto de 2020.  76 


