Acta da reunião da Comissão de Pneumologia Oncológica de Maio de 2012

Aos doze dias do mês de Maio de 2012, pelas nove horas e trinta minutos, realizouse na Pousada de Viseu, uma reunião coordenada pelas Dras. Ana Barroso e Lurdes
Ferreira , com a presença dos seguintes elementos:
Adriana Magalhães, Agostinho Costa, Ana Antunes Oliveira, Ana Fernandes, Ana
Figueiredo, Ana Paula Vaz, Ana Rodrigues, António Martins Coelho, Beatriz
Fernandes, Bebiana Conde; Carla António, Carlos Lousada, Cecília Pacheco, Daniela
Ferreira, Fernanda João, Henrique Queiroga, Hernâni Lencastre, João Cruz, João
Cunha, Lourdes Iglesias, Luís Ferreira, Lurdes Barradas, Margarida Cristóvão,
Maria Jesus Valente, Michele De Santis, Paula Alves, Paulo Palmela, Pedro Costa,
Rogério Matos, Rosa Cruz, Salete Valente, Tânia Ferreira, Teresa Almodôvar,
Teresa Cardoso, Teresa Dias, Ricardo Reis, Rosete Nogueira, Sara Conde (40
elementos, 20 instituições) e com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Biomarcadores preditores da sensibilidade à QT citotóxica no
CPNPC – Aplicação à prática clínica diária - apresentado por Dr.ª Ana Antunes
(CHVNGaia e Espinho).
Ponto dois – Cuidados de saúde oral no doente com cancro do pulmão –
apresentado pelo Dr. Paulo Palmela (Estomatologista do Hospital Santa Maria).
Ponto três – Seguimento do doente com cancro do pulmão – Normas de
orientação prática – apresentado por Dr. Agostinho Costa ( H. Pulido Valente),
Drª Ana Figueiredo (C.H.Coimbra) e Drª Teresa Almodôvar ( IPO Lisboa). Os
autores apresentaram recomendações de normas de seguimento actualizadas,
conforme se trata de doentes submetidos a cirurgia curativa (estadios I e II);
terapêutica múltipla de intensão curativa (estadios IIIA e B) e doentes após
quimioterapia paliativa (estadios IV). Foram discutidas as recomendações de
seguimento apresentadas, havendo alguns pontos de discussão e alteração. No
final ficou decidido ser enviado a todos os membros da CPO o documento de
seguimento proposto na reunião, para poderem serem enviadas para este grupo de

trabalho propostas de modificação até final de Julho de 2012. Posteriormente será
redigido o protocolo final das recomendações a publicar no site da SPP
Ponto quatro - Actualizações da Comissão Pneumologia Oncológica (CPO),
apresentado pelas Drª Ana Barroso e Lurdes Ferreira.
As actualizações da CPO consistiram nos seguintes pontos :
a)

Propostas para a mesa redonda da CPO no XXVIII congresso da SPP de 2012

Foram propostos vários temas possíveis de serem base para a próxima mesa da
CPO, sendo a maioria das propostas em parceria com outras Comissões de
trabalho da SPP. Foi decidido que este ano trabalharemos em conjunto com a
Comissão Tabagismo.
O Dr Hêrnani Lencastre do CHVNGia, sugeriu que atendendo ao contexto
económico do pais, seria interessante de futuro abordar o tema dos custos do
cancro do pulmão.
b)

Site da Sociedade Portuguesa de Pneumologia – área da CPO.

Estão disponíveis no site SPP: os programas das reuniões anteriores e as
respectivas actas; os protocolos de actuação: pré-medicação em Quimioterapia;
Neutropenia em doente com cancro do Pulmão – Protocolo de abordagem;
Radioterapia no tratamento do cancro do pulmão – normas de actuação
prática; Complicações tromboembólicas no Doente com cancro do Pulmão –
Prevenir é melhor que remediar?; assim como as Informações para o doente
com cancro do pulmão.
Foram propostos novos temas informativos dirigidos ao doente com cancro do
pulmão para publicar no site: “Guia Informativo para o ajudar a prevenir
problemas orais durante os tratamentos para o Cancro do Pulmão” (elaboradas
pelo Dr. Paulo Palmela). Assim como a publicação no site na área das normas de
orientação das, “guidelines para cuidados de saúde oral em doentes
oncológicos” (também elaboradas pelo Dr. Paulo Palmela)
c)

Apresentação final da Base de dados de Tumores Torácicos, apresentado
pela Drª Ana Figueiredo (C.H.Coimbra).

A Drª Ana Figueiredo fez um ponto da situação sobre o processo informático da
Base de dados de Tumores torácicos, estando finalmente resolvidos os
problemas burocráticos e informáticos que atrasaram o inicio da introdução de
dados. As passwords vão ser enviadas para os respectivos centros para se
iniciarem os registos de doentes de 2011.

Ponto cinco – Workshop: As famílias na hora de comunicar em oncologia:
visão sistémica – Apresentado pela Profª Ivone Patrão e Drª Joana Santos Rita
e os actores Marta Borges e Pedro Borges.
Este workshop pretendeu criar um espaço de discussão e reflexão prática sobre
a comunicação com as famílias ao longo da gestão da doença em oncologia. A
equipa dinamizou o workshop trazendo a palco muitos cenários dinâmicos do
dia-a-dia da gestão da doença pelo doente e família.

E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada pela Coordenadora e por mim, Lurdes ferreira na
qualidade de Secretária, que a redigi.
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