
 
 

 
 

Leia o resumo da I Reunião de Diretoria SBPT 2021-2022 
 

Em reunião online realizada em 27/01/2021, os diretores da SBPT debateram sobre o formato 
virtual do Congresso deste ano, definiram a agenda dos Encontros Virtuais e Direto ao Ponto, 
discutiram sobre as normas de diretrizes e consensos científicos, entre outros assuntos. Leia um 
resumo das decisões. 

 
Homenagem 

Na abertura da reunião, a Presidente da SBPT, Dra. Irma de Godoy, fez uma homenagem à 
Presidente Eleita, Dra. Margareth Dalcolmo, pela contribuição notável na luta contra a COVID-19 e 
pelos esclarecimentos prestados à imprensa e à população, contribuindo para a projeção nacional da 
Pneumologia.  

 
Congresso SBPT 2021 
 O evento XIII Congresso Brasileiro de Asma, IX Congresso Brasileiro de DPOC e Tabagismo e II 

Congresso Paranaense de Pneumologia e Tisiologia, que seria realizado presencialmente em Curitiba 

(PR), foi adiado para agosto de 2023, devido à pandemia da COVID-19. Para suprir a demanda por 

atualização, a SBPT vai organizar um Congresso Virtual, de 19 a 21 de agosto. 

 

Encontros Virtuais e Direto ao Ponto 

 

 Foi decidido que as videoconferências online e abertas da SBPT (projeto Encontros Virtuais) 

serão retomadas em 18/02/2021, com frequência semanal e programação coordenada pela Diretora 

Científica, Dra. Jaquelina Ota. O primeiro Encontro antecipará a discussão sobre as vacinas contra a 

COVID-19 e a edição seguinte, de 25/02/2021, tratará do Plano Nacional de Imunização.  

 

Já o podcast Direto ao Ponto será retomado em 12/03/2021 e organizado pelo Diretor de 

Ensino, Dr. Ricardo Corrêa, e pelo Dr. Bruno Baldi, quando o assunto for relacionado ao Jornal 

Brasileiro de Pneumologia (JBP). 

 

Diretrizes e Consensos Científicos 

 

O Editor-Chefe do JBP, Dr. Bruno Baldi, sugeriu criar uma comissão de avaliação para elaborar 

novas diretrizes e consensos enviados pelas Comissões e Departamentos da SBPT. Os membros desta 

Comissão serão a Presidente, a Presidente Eleita, a Diretora de Assuntos Científicos, além de 

representantes da Comissão de Epidemiologia e Editor-Chefe do JBP. As regras de elaboração e as 

informações sobre o Curso Básico do método GRADE serão divulgadas posteriormente. 

 

ATS Boot Camp 2021 



 
 

 

O Diretor de Ensino, Dr. Ricardo Corrêa, compartilhou com o grupo que a American Thoracic 

Society (ATS) ofereceu 2 vagas no programa ATS Boot Camp 2021, que será realizado de forma virtual, 

em fevereiro e maio de 2021. As regras de candidatura às bolsas serão divulgadas no dia 02/02. Os 

nomes dos 2 selecionados pela SBPT serão enviados à ATS no dia 19/02. 

 

Associação SBPT/ERS 

 

Para renovar o contrato de associação conjunta SBPT/ERS, a Dra Irma de Godoy, o Dr. Paulo 

Dalcin e a Dra. Margareth Dalcolmo participaram de uma reunião com a Secretária-Geral da European 

Respiratory Society (ERS), Dra. Joanna Chorostowska. Durante a reunião, foi combinado que a SBPT 

reuniria os sócios interessados em se tornarem membros da ERS e, com um número mínimo de 

adesões, seria negociada a taxa de anuidade de R$ 220,00. O contrato, caso seja renovado, terá 

validade de um ano. 
 


