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Ata da XVI Reunião de Diretoria biênio 2019-2020 2 

 3 

Às dezenove horas do dia trinta de setembro de dois mil e vinte (30/09/2020), reuniram-se de forma 4 

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

Guedes Baldi, Dr. Alberto Cukier, Dr. Luiz Paulo Pinheiros Loivos, Dr. Benedito Francisco Cabral Júnior, 6 

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

não estava presente, com ausência justificada.  A pauta foi iniciada com os seguintes temas: 1 - 8 

Programa Atualizar: Dr. Chatkin dividiu com os demais diretores sua preocupação com a pontuação 9 

do programa Atualizar no ano de 2020, que, devido a pandemia da Covid-19, pode ter prejudicado 10 

alguns dos associados que costumavam frequentar eventos presenciais e não tiveram a mesma 11 

disponibilidade nos eventos on-line. Foi decidido que a pontuação do Atualizar passará a ter validade 12 

de 3 anos, apenas no período de 01/03/2018 a 28/02/2021. Pontuações adquiridas a partir de 13 

01/03/2021 voltam a ter validade de 2 anos. Além disso, também ficou decido que a pontuação dos 14 

eventos virtuais será dada seguindo as seguintes regras: a) Será creditado 1 ponto a cada 5 15 

participações em eventos virtuais (Debates Interativos e Encontros Virtuais) que o sócio for registrado 16 

como participante; b) Será creditado 1 ponto a cada participação como palestrante / moderador / 17 

debatedor / coordenador, em eventos virtuais; c) Será creditado 1 ponto a cada participação como 18 

entrevistado no Direto ao Ponto. 2. JBP - Modificação da língua para submissão: Dr. Bruno Baldi 19 

informou aos demais diretores que, no ano de 2020 houve um aumento em torno de 20%, do número 20 

de artigos enviados ao JBP, em relação ao ano de 2019. Como uma alternativa para aumentar, não 21 

somente o nível científico dos trabalhos recebidos, mas também o número de revisores, foi sugerido 22 

que, a partir de 01/01/2021 a língua de submissão de artigos do Jornal Brasileiro de Pneumologia, 23 

seja mudada para o idioma Inglês, assim como já é feito por outras revistas científicas brasileiras e 24 

portuguesas. Dr. Bruno informou que já conversou com boa parte dos editores associados, que 25 

concordaram que essa mudança traria benefícios para o JBP. A mudança proposta foi aprovada pela 26 

diretoria, que também concordou que será feita a tradução dos artigos submetidos originalmente em 27 

inglês para a língua portuguesa, para que seja mantida a publicação nas duas línguas, como já é feito 28 

atualmente. 3. Diretoria científica -  Encontros Virtuais e Podcasts: Foi decidido pela diretoria que, 29 

devido ao volume de atividades virtuais e quantidade de temas/palestrantes disponíveis, os 30 

Encontros Virtuais e o Direto ao Ponto, passarão, a partir de 13 de outubro de 2020, a serem feitos 31 

de forma alternada. As atividades passam a ter frequência quinzenal, com os Encontros Virtuais 32 

tradicionalmente às quintas-feiras e o Direto ao Ponto às sextas-feiras, alternando apenas a semana 33 

que serão disponibilizados aos associados. 4. Projeto Asma nas Américas – ATS: Dr. Chatkin informou 34 

que a ATS solicitou o nome de dois associados, para fazer parte do projeto "Asthma in Americas", que 35 

envolverá asma em adultos e crianças. O projeto tem a iniciativa da ATS em parceria com a Canadian 36 

Thoracic Society (CTS), ALAT, SBPT. Foram indicados pela Comissão de Asma e Departamento de 37 

Pneumopediatria a Dra. Marcia Margaret Pizzichini e Dr. Diego Djones Brandenburg, 38 

respectivamente. O artigo, quando finalizado, será publicada no American Journal of Respiratory and 39 

Critical Care Medicine. 5. Tradução de Documentos ATS: Dr. Chatkin compartilhou com os demais 40 



 
 

diretores que a SBPT fez uma parceria com a ATS, para tradução de dois documentos com 41 

informações técnicas para o uso correto de máscaras e guia de UTI. Os documentos foram traduzidos 42 

com a ajuda da Comissão de Infecções Respiratórias e da Comissão de Terapia Intensiva 43 

respectivamente, e serão disponibilizados aos sócios após serem aprovados. 6. Consultoria financeira 44 

e Conselho Fiscal: Dr. Chatkin informou que, conforme apresentado na reunião de diretoria do mês 45 

de agosto, a SBPT contratou o serviço do um consultor Sr. Antão Bandeira de Araújo, CRC 010162/O-46 

1 DF, para analisar os documentos contábeis e detalhar as movimentações financeiras da SBPT, 47 

facilitando assim o entendimento e a emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 48 

2019/2020. Já foram finalizados e entregues o primeiro e segundo semestre de 2019, faltando apenas 49 

o primeiro semestre de 2020, que será disponibilizado até o dia 02/10/2020. Devido a pandemia da 50 

Covid-19 e a impossibilidade de encontros presenciais, estes documentos darão o respaldo necessário 51 

aos Conselheiros Fiscais da SBPT, para análise da prestação de conta da atual gestão. 7. Atualização 52 

Congresso Virtual - Cerimônia de abertura / Assembleia Geral: Dr. Chatkin compartilhou com o 53 

grupo que a Cerimônia de abertura e a Assembleia Geral, que será realizada no dia 09/10/2020 às 54 

19h, já está com o roteiro definido, iniciando com a cerimônia de abertura, com os discursos do 55 

Presidente do Congresso e a seguir do Presidente da SBPT, com relatório de sua gestão. A cerimônia 56 

será seguida pela Assembleia geral, onde serão divulgados os resultados das eleições do novo 57 

Estatuto, Diretoria biênio 2023-2024, leitura do parecer do Conselho Fiscal e a posse da Diretoria 58 

biênio 2021-2022. 8. Participação de Residentes – Congresso SBPT Virtual: Foi decidido que, após o 59 

dia 13/10/2020, será feito uma campanha com o objetivo de aumentar a participação dos residentes 60 

inscritos no Congresso Virtual, nas atividades da SBPT. Será enviada uma carta com o convite para 61 

participação na Comissão SBPT Jovem, estimulando o aumento da interação dos profissionais em 62 

início de carreira, nos projetos da SBPT. 9. Reabastecimento Vareniclina: Dr. Chatkin comunicou que, 63 

em reunião com a Dra. Márjori Dulcine, Diretora médica do laboratório Pfizer, o presidente da SBPT 64 

e Dr Marcelo Queiroga, presidente Sociedade Brasileira de Cardiologia, no último dia 25/09/2020, foi 65 

recebida a informação que, no dia 24/09/2020, um pedido de importação por excepcionalidade para 66 

o medicamento Champix® (Tartarato de Vareniclina) foi protocolado junto a diretoria da ANVISA. 67 

Uma carta endossando o pedido será assinada por ambas sociedades, SBPT e SBC, e será enviada até 68 

o dia 02/10/2020 à ANVISA. 10. Atualização prova de título 2020: Foi informado pela gerente de 69 

assuntos científicos, Isabela Felizatto, que o edital da prova de Pneumologia já foi enviado para a AMB 70 

para aprovação, mas que ainda é aguardada a finalização do edital da prova de Endoscopia 71 

Respiratória pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. O edital da prova de Pneumopediatria 72 

também ainda está sendo analisado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A escolha dos locais de 73 

realização dos exames será feita após o término do prazo de inscrições, para que os locais possam ser 74 

dimensionados de acordo com a quantidade de candidatos em cada cidade. A prova será realizada 75 

no dia 19/12/2020 em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Belo 76 

Horizonte. 11. Término progressivo do trabalho remoto: Foi informado pelo Gerente Executivo da 77 

SBPT, que a partir do dia 01/10/2020, será iniciado o retorno progressivo dos funcionários da SBPT, 78 

ao trabalho presencial na sede. Os funcionários Paulo Cesar Campos e Maria do Socorro Morais, 79 

continuarão temporariamente no trabalho remoto. 12. Diretriz de Asma – ALAT: Dr. Chatkin 80 



 
 

compartilhou com os demais diretores que a SBPT havia sido convidada para participar da criação de 81 

uma nova Diretriz para tratamento de Asma em conjunto com a ALAT, em abril de 2019. No último 82 

documento enviado, antes da publicação do artigo, haviam alguns pontos de divergências que não 83 

foram aprovados pela Comissão de Asma da SBPT. Será enviado um documento oficial informando 84 

que a SBPT não participará da publicação, pois há divergências com a Diretriz de Asma da SBPT, já 85 

publicada no JBP. 13. Câmara Técnica da CONITEC - CFM e CONASS: Dra. Irma informou que haverá 86 

uma reunião no dia 02/10/2020, marcada por intermédio do Dr. Alcindo Cerci Neto, com participação 87 

do Dr. Anibal Gil Lopes, membro da CONITEC, representando o Conselho Federal de Medicina. Essa 88 

reunião tem por objetivo aproximar a SBPT da CONITEC, estabelecer parcerias e apresentar os 89 

projetos da SBPT que tenham potencial para apoio do Ministério da Saúde. Dra. Irma informou 90 

também que conseguiu fazer contato com o Dr. Heber Dobis Bernarde, também representante da 91 

CONITEC, representando o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), que se colocou à 92 

disposição, caso a SBPT tenha alguma pauta em que seja necessária à sua ajuda. Dr. Heber também 93 

se propôs a avisar, caso precisasse de alguma assessoria na área respiratória, durante as reuniões 94 

futuras na CONITEC. Nada mais havendo a tratar, Dr. Chatkin agradeceu a presença de todos e 95 

confirmou a próxima reunião, também de forma virtual, para o dia 04 de novembro de 2020. 96 


