Acta da reunião da Comissão de Pneumologia Oncológica de 5 de Novembro
de 2011

Aos cinco dias do mês de Novembro de 2011, pelas nove horas e quinze
minutos, realizou-se no Hotel Palace Monte Real, em Monte Real, uma reunião
coordenada pelas Drªs. Ana Barroso e Lurdes Ferreira, com a presença dos
seguintes elementos:
Adriana Magalhães, Agostinho Costa, Alice Pêgo, Ana Alarcão, Ana Fernandes,
Ana Figueiredo, Ana Luísa Fonseca, Ana Oliveira, António Martins Coelho,
Bárbara Parente, Beatriz Fernandes, Carina Gaspar, Carmen Calçada Costa;
Carlos Lousada, Cristina Matos, Emília Rito, Encarnação Teixeira, Fernanda
João, Fernando Barata, Fernando Nogueira, Gabriela Fernandes, Henrique
Queiroga, Hernâni Lencastre, João José Bernardo, João Roque Dias, Joaquim
Saraiva Cruz, José Carlos Machado, José Duarte, José Duro da Costa, Júlio
Gomes, Júlio Semedo, Lina Carvalho, Lourdes Iglesias, Luís Ferreira, Lurdes
Barradas, Margarida Cristóvão, Margarida Felizardo, Maria Alice Barbosa, Maria
Paula Ferreira, Michele De Santis, Nuno Pires, Paula Alves, Paula Vaz, Paulo
Costa, Renato Sotto-Mayor, Rogério Matos, Salete Valente, Sandra Saleiro,
Susana Simões, Tânia Guimarães, Teresa Almodôvar, Teresa Cardoso, Teresa
Ferreira, Venceslau Hespanhol, Yvette Martins (57 elementos, 26 instituições) e
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Mesa - Marcadores Moleculares no Cancro do Pulmão: O
ponto de vista laboratorial, que foi apresentado pelo Prof. Dr. José Carlos
Machado (IPATIMUP) e a aplicação na prática clínica, que foi apresentado pelo
Prof. Dr. Venceslau Hespanhol (Hospital São João). A mesa foi moderada pela
Dr. Encarnação Teixeira (Hospital Santa Maria).
Ponto dois – Comemoração dos 25 anos da Comissão de Pneumologia

Oncológica da SPP: Importância das Comissões de Trabalho na SPP - Prof.
Dr. Carlos Robalo Cordeiro (o Prof. Dr. Carlos Robalo Cordeiro não pode estar
presente, mas redigiu uma mensagem que foi lida aos membros da comissão
pelo Dr. Fernando Barata); Breve história da Comissão de Pneumologia
Oncológica – apresentado pelo Dr. Renato Sotto-Mayor (Hospital Santa Maria);
Comissão de Pneumologia Oncológica – Presente e Futuro – apresentado pelo
Dr. Fernando Barata (C. H. Coimbra).
Ponto três – Avanços do ano em cancro do Pulmão – resumo dos
principais congressos de 2011 – apresentado pelo Dr. Agostinho Costa (H.
Pulido Valente).
Ponto quatro – Seguimento do doente com cancro do pulmão –
revisão teórica – Grupo de trabalho constituído pelos colegas: Dr. Agostinho
Costa (H. Pulido Valente), Dr.ª Ana Figueiredo (C.H.Coimbra) e Dr.ª Teresa
Almodôvar (IPO Lisboa). Apresentação pela Dr.ª Teresa Almodôvar de uma
revisão de vários estudos sobre o seguimento do doente com CP.
Posteriormente foram divulgados pela mesma colega, os resultados de um
inquérito feito aos membros da CPO, sobre o seguimento dos doentes com
cancro do Pulmão em cada centro.
Ficou decidido que serão elaboradas por este grupo as normas de seguimento
do doente com CP, actualizadas e estratificadas de acordo com o estadio do
doente, a publicar no site da SPP.
Ponto cinco - Actualizações da Comissão Pneumologia Oncológica
(CPO), apresentado pelas Drªs Ana Barroso e Lurdes Ferreira.
As actualizações da CPO consistiram nos seguintes pontos :
a)

b)

Discussão da forma como decorreu a mesa: ” Estadiamento pré-cirúrgico
do doente com Cancro do Pulmão”, integrada no XXVII Congresso da
SPP e organizada em conjunto por três comissões da SPP: CPO,
Comissão de Técnicas Endoscópicas e Comissão de Cirurgia Torácica.

Ponto de situação sobre a revisão efectuada à área CPO do Site da
Sociedade Portuguesa de Pneumologia:
A SPP reformulou o site sob a responsabilidade do GRUPO MULTICOM,
tendo sido pedido à CPO para ser feita a actualização do site na área da
CPO. Foi sugerido que fiquem sob a forma de arquivo: os programas das
reuniões anteriores; as actas e os protocolos de actuação publicados (Prémedicação em Quimioterapia; Neutropenia no 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 - Revisão Teórica) e as informações já
publicadas para o doente com cancro do pulmão.
Foram propostos novos temas para publicar no site na área das informações
dirigidas ao doente com cancro do pulmão. Tendo sido decidido convidar
especialistas de Dermatologia e Estomatologia para desenvolver os temas “Complicações dermatológicas nos doentes com cancro do pulmão“ e
“Higiene oral e complicações da orofaringe no doente com cancro do
pulmão “.

c)

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

A Dr.ª Ana Figueiredo fez um ponto da situação sobre o processo
informático da base de dados de tumores torácicos da SPP, dizendo que
finalmente parecem estar resolvidos os problemas burocráticos e
informáticos que atrasaram o início da introdução de dados. Espera-se que a
base de dados possa funcionar a curto prazo, idealmente até final do ano de
2011.

d) Apresentação pela Dr.ª Carina Gaspar (H. Pulido Valente) de um
estudo sobre incidência de tromboembolismo venoso (TEV) em doentes com
cancro do pulmão na Unidade de Pneumologia Oncológica do H. Pulido Valente.
De seguida a Dr.ª Susana Simões e a Dr.ª Paula Alves (H. Pulido Valente),
fizeram uma proposta de um estudo prospectivo sobre TEV a aplicar nos vários
centros
pelos
membros
da
CPO.
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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