
 
 
 

Caros colegas infectologistas, 
 
Apresentamos abaixo a nossa chapa concorrente à diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Ela escolheu 
chamar-se SPI: ciência e compromisso social. Mais que uma denominação, esse título representa para nós a essência 
da especialidade, mais que nunca necessária em tempos de pandemia. A nossa chapa mantém um equilíbrio entre 
renovação e experiência em diretorias anteriores, e primou pela incorporação de membros atuantes tanto da Região 
Metropolitana da Capital quanto no interior do Estado.  
Lembramos aos colegas as conquistas da SPI ao longo dos últimos anos, incluindo a sede própria, a estabilidade 
econômica e a realização do Congresso Paulista de Infectologia em 2020, que, mesmo à distância, apresentou record 
de participação e contou com palestrantes internacionais e nacionais de primeira grandeza em suas áreas de atuação. 
Além disso, iniciamos exitoso projeto de palestras online semanais sobre temas relevantes à prática diária dos 
infectologistas, e temos contribuído em discussões com órgãos governamentais, influindo em políticas públicas. 
Propomos, ao longo do mandato, intensificar a valorização da infectologia, ampliando os espaços de educação 
continuada para médicos, estimulando as ligas acadêmicas de graduandos e divulgando os programas de Residência 
Médica do Estado de São Paulo. 
Apresentamos abaixo outros princípios norteadores de nossa proposta. 

 
 

  Os dez princípios da Chapa SPI: Ciência e Compromisso Social  
 
 

1. Atuar com transparência e responsabilidade para manter a sociedade economicamente viável, sustentável, com 
todas as obrigações sociais e legais em dia; 

2. Criar canais para ouvir o sócio e ampliar a sua participação; 
3. Valorizar o médico infectologista que trabalha em São Paulo produzindo materiais de divulgação sobre a 

atuação deste profissional para entidades, escolas médicas, diretorias de hospitais e demais serviços de saúde; 
4. Ampliar a interiorização da SPI promovendo eventos regionais, fóruns científicos e criar uma rede de 

colaboração regional para trocarmos informações e auxiliar no dia a dia da prática clínica; 
5. Criar um aplicativo da SPI com informações objetivas e atualização de temas de relevância na prática da 

infectologia. Estimular os colegas com material de conteúdos curtos, condutas e protocolos atualizados; 
6. Atuar junto aos programas governamentais de prevenção, controle e tratamento das endemias e epidemias com 

foco na infecção pelo HIV/Aids e ISTs; hepatites virais; resistência microbiana; Iras (infecções hospitalares); 
arboviroses; imunizações e que promovam a segurança do paciente. 

7. Promover fóruns e discussões sobre o ensino de graduação nas escolas médicas e a residência médica em 
Infectologia com o objetivo de padronizar um conteúdo mínimo a ser ministrado, servindo como referência nos 
planos pedagógicos e fomentar esta discussão na Sociedade Brasileira de Infectologia; 

8.  Criar um ambiente de parceria com  programas governamentais paulistas ampliando o posicionamento da SPI  
nas campanhas e financiamento de projetos de pesquisa em temas relevantes como Aids, hepatites, doenças 
fúngicas, tuberculose, arboviroses, imunização, infecção hospitalar, resistência bacteriana entre outros; 

9. Melhorar a relação e a atuação junto a entidades, institutos e sociedades científicas parceiras como a Apecih, 
Sopati, comitês regionais e estaduais que atuam em temas relacionados a infectologia; 

10. Realizar uma ampla pesquisa de onde e como estão atuando os infectologistas formados em São Paulo e suas 
dificuldades na prática profissional servindo como instrumento para campanhas de valorização do infectologista. 
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