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Departamento de Pneumologia Pediátrica  

Sua missão é promover o conhecimento das doenças respiratórias da criança e do 

adolescente, promovendo a interação entre pesquisadores, professores e clínicos, 

assegurando uma ação tanto educacional quanto científica, onde o inicio e o 

término se confunde nos encontros do Congresso Brasileiro de Pneumologia da 

SBPT. 

 

Ação prevista 

 

1) Identificar todos os Pneumologistas Pediátricos Brasileiros e estimula-los a se filiarem a 

SBPT, agregando uma população estimada de 400 especialistas pediátricos (não há 

registros confiáveis). 

2) Construir o mapa da Pneumologia Pediátrica Brasileira com identificação dos centros 

formadores, centros de pesquisa e centros de atendimento. 

3) Identificar os membros dos comitês de pneumopediatria dentro das regionais, e  

promover o intercambio e a parceria nas ações. 

4) Utilizar os canais de comunicação digital para promover a troca de informações. 

5) Disponibilizar espaço no site da SBPT bem como nas mensagens eletrônicas para 

assuntos da pneumopediatria, divulgando todo assunto pertinente à especialidade, 

incluindo eventos regionais.  

6) Promover grupos de trabalhos em áreas especifica comuns a Pneumologia Geral, 

enfatizando as diferenças nas crianças. 

 Fisiologia respiratória. 

 Função Pulmonar Pediátrica e treinamento para o médico pneumopediatra e 

técnico de espirometria no manejo da criança. 

 Asma. 

 Fibrose Cística. 

 Infecção Respiratória. 
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 Imagem Pediátrica. 

 Doença Intersticial. 

 Prática Geral. 

 Suporte Ventilatório Domiciliar. 

 Doença do Sono 

 Medicina Desportiva e Doença Pulmonar. 

 Hipertensão Pulmonar. 

 Transplante Pulmonar. 

 Pneumologia Intervencionista. 

 Endoscopia Respiratória. 

 Doença Neuromuscular e Dispnéia. 

 

7) Intercambio a  nível nacional com os comitês de pneumologia pediátricas das Sociedades 

Regionais de Pneumologia e Pediatria,  SBP,  e GBEFC, e a nível  internacional , com 

comissões pediátricas da ATS, ERS e SOLANEP. 

8) Intensificar a participação do pneumopediatra no Congresso Brasileiro de Pneumologia, 

oferecendo atividades e conferências dedicadas ao especialista pediátrico. 

9) Promover encontros bem como educação médica continuada ao pneumopediatra.  

10)  Proceder durante o mandato, o levantamento das atividades da Pneumologia Pediátrica 

nas Instituições de Ensino Superior, Universidades e em outras atividades de assistência 

e/ ou ensino. 

11)  Contribuir, mediante solicitação da Diretoria da SBPT, para a discussão, instalação e 

avaliação dos serviços ligados à área ou especialidade, nos setores de ensino e 

assistência. 

12)  Assessorar a SBPT, suas Filiadas e seus sócios no seu campo de atuação, bem como as 

entidades públicas e / ou privadas, quando solicitados pela Diretoria da SBPT. 

Na Pesquisa 

• Promover a investigação e a descoberta de novos conhecimentos. 

• Ajudar a SBPT no desenvolvimento, gestão de uma pesquisa e agenda de treinamento 

na doença pulmonar pediátrica. 

• Prestar aconselhamento e orientação a todas as organizações que financiam a 
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investigação na doença respiratória pediátrica. 

 

Na Educação 

• Divulgar novas informações científicas na doença respiratória pediátrica a nível 

nacional e internacional.  

• Incentivar os mais elevados padrões de formação de profissionais quanto à doença 

respiratória pediátrica. 

• Auxiliar a sociedade médica no conhecimento do uso de novos exames e tratamentos. 

• Educar o público sobre a prevenção, tratamento e cuidados de doença respiratória 

pediátrica e a promoção da saúde do pulmão. 

 

Nos Cuidados dos Pacientes 

 Apoiar e promover a melhor qualidade de atendimento ao paciente para todas as 

crianças e adolescentes com doenças respiratórias. 

 Avaliar as inter-relações entre prestação de cuidados à saúde da criança, os custos 

e política de saúde. 

 Aconselhar as agências governamentais e não governamentais em assuntos de 

interesse comum, incluindo a prática clínica e de investigação relacionadas com a 

saúde respiratória das crianças. 

 Estabelecer diretrizes para o atendimento ao paciente pediátrico com doença 

crônica. 

 Promover o desenvolvimento e aplicação de padrões éticos no atendimento ao 

paciente. 
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