Sociedade Portuguesa de Pneumologia
Comissão de Pneumologia Oncológica
ACTA

Aos sete dias do mês de Maio de 2011, pelas nove horas e trinta minutos,
realizou-se no Hotel WESTIN CAMPO REAL GOLF RESORT & SPA, Torres
Vedras, uma reunião da Comissão de Pneumologia Oncológica (CPO) da
Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) coordenada pelas Dras. Ana
Barroso e Lurdes Ferreira , com a presença dos seguintes elementos:
Alice Pêgo, Ana Cleto, Ana Cristina Duarte, Ana Fernandes, Ana Figueiredo, Ana
Luisa Fonseca, António Martins Coelho, Bárbara Parente, Beatriz Fernandes,
Bebiana Conde, Carmen Calçada Costa; Carla Alexandra António; Carlos
Lousada, Cristina Matos, Eulália Semedo, Filipa Viveiros, João Cunha, José
Manuel Correia, Lina Carvalho, Lourdes Iglesias, Lurdes Barradas, Manuel J.
Seada, Maria Alice Barbosa, Maria Jesus Valente, Maria Joana Amado, Nuno
Dias, Paula Alves, Sónia Gonçalves Silva, Susana Simões, Telma Lopes, Teresa
Cardoso, Teresa Dias, Salete Valente, Sara Conde, (36 elementos, 18 Hospitais)
e com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Abordagem das complicações Tromboembólicas no doente com
Cancro do Pulmão - revisão teórica - apresentado pela Drª Susana Simões e
Drª Paula Alves (Hospital Pulido Valente). Caso Clínico a propósito do tema,
apresentado pela Drª Telma Lopes (Hospital Pulido Valente).
Ponto dois – Tumores Neuroendócrinos do Pulmão - Estado da arte,
apresentado pela Drª Bárbara Parente (CHGaia/Espinho).
Ponto três – Actualizações da Comissão Pneumologia Oncológica (CPO),

apresentado pelas Drª Ana Barroso e Lurdes Ferreira.
Ponto quatro - Workshop: Burnout em Oncologistas - treino de competências
emocionais, apresentado pela Profª Drª Ivone Patrão (Psicóloga) e Dr. Mário
Henriques (consultor na área de Gestão de Pessoas). Participação de 2 actores
profissionais para dinamização de situações reais.

As actualizações da CPO consistiram nos seguintes pontos :
a)

Atribuição de novos temas teóricos com vista a elaboração de novos
protocolos de actuação em Pneumologia oncológica a publicar no site da
SPP.

De entre várias propostas, foi decidido que o tema a apresentar na
reunião de 5 de Novembro de 2011, deveria ser, o seguimento do
doente com cancro do pulmão (CP), sob a responsabilidade do Dr.
Agostinho Costa , Drª Teresa Almodovar e Ana Figueiredo.
Posteriormente deverá ser elaborado um protocolo de actuação a
publicar no site da SPP. Foram também sugeridos outros temas pela Drª
Salete Valente e pelo Dr. José Manuel Correia, “saúde oral no doente
com CP a fazer quimioterapia “ e “tratamento das infecções no Doente
com CP a fazer quimioterapia” respectivamente. Estes temas poderão ser
apresentados futuramente noutras reuniões. O tema, “saúde oral no
doente com CP a fazer quimioterapia “, pode em alternativa ser
desenvolvido como folheto de ensino ao doente com CP.
b)

Propostas para a mesa redonda no Congresso da SPP de 2011.
Foi sugerido pela Drª. Bárbara Parente e pela Drª. Paula Alves, organizar
em conjunto com as Comissões de Trabalho de Cirurgia Torácica e
Técnicas Endoscópicas da SPP, uma mesa abordando o tema:
Estadiamento pré-cirúrgico no Cancro do Pulmão. Este tema foi aceite
por todos os presentes.

c)

Como fazer a comemoração dos 25 anos da CPO
A Comissão de Pneumologia Oncológica da Sociedade Portuguesa de
Pneumologia (SPP) foi criada em 1986, fazendo 25 anos em 2011, pelo
que foi decidido por unanimidade convidar o presidente da SPP e os
Coordenadores e Secretários de todas as comissões anteriores, para

estarem presentes na próxima reunião da CPO que será em 5 de
Novembro de 2011, em Monte Real e onde será feita a comemoração
dos 25 anos da CPO.
d)

Site da Sociedade Portuguesa de Pneumologia – área da CPO
Foi participado aos membros da CPO, que a SPP está a reformular o seu
site, sob a responsabilidade do Grupo MULTICOM e que neste sentido,
foi pedido à CPO para fazer a actualização da sua área do site.
Foram apresentados e aceites dois parágrafos, que pretendem fazer a
apresentação da CPO no site da SPP. Foi sugerido que ficassem no site,
sob a forma de arquivo, os programas das reuniões anteriores, as actas
e os protocolos de actuação. Toda restante estrutura da área CPO no site
da SPP deverá ser mantida.

e)

Apresentação final da Base de dados de Tumores Torácicos da SPP,
apresentado pela Drª Ana Figueiredo.
A Drª Ana Figueiredo mostrou preocupação por a base de dados ainda
não estar a funcionar, e o consequente atraso que isto representa na
introdução dos dados nacionais do Cancro do pulmão. Segundo foi dito
este atraso dever-se-á fundamentalmente à mudança, por parte da SPP,
da empresa informática responsável pela base. Espera-se que a Base de
Dados possa funcionar a curto prazo, talvez ainda no mês de Maio /
Junho 2011.

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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