PLANO DO TRIÉNIO (ACTUAL - 2010/2012)
Por forma a cumprir as finalidades definidas para as Comissões de Trabalho da Sociedade Portuguesa de
Pneumologia (SPP), expressas no Artigo 17º do Capítulo III do Regulamento Interno da SPP, elaborámos
o plano de actividades para este triénio:
1. Manter a Organização de duas reuniões ordinárias anuais, com os seguintes objectivos:
a. Troca de experiência entre os vários centros
b. Discussão de temas teóricos e práticos no âmbito do cancro do pulmão, com atribuição de
temas teóricos/práticos na área do CP por Hospital, fomentando a apresentação pelos internos
de especialidade
c. Motivar os internos das várias especialidades afins à Pneumologia Oncológica a participar nas
reuniões
d. Criação de normas de actuação em áreas ainda não protocoladas pela CPO
e. Promover a realização de cursos de actualização em temas variados ligados ao CP, a integrar
nas reuniões da CPO, abrangendo temas como: gestão e comunicação de más notícias; como
lidar com o burnout; comunicação em situações especiais (silêncios, conspiração do silêncio,
negação, morte, conflito....)
f. Apresentar na 2ª reunião de cada ano o “Estado da Arte no Cancro do Pulmão” com o resumo
dos principais Congressos e Reuniões de Pneumologia Oncológica.
g. Disponibilizar na 2ª reunião de cada ano o calendário das reuniões nacionais e internacionais
do ano seguinte
2. Manter a colaboração na organização e realização de reuniões científicas da SPP, fomentando a
interacção com outras comissões de trabalho desta Sociedade com interesses comuns.
3. Incentivar a participação da CPO em reuniões de outras Especialidades.
4. Colaborar activamente com a SPP na actualização da área do seu site destinada à CPO, mantendo a
sistematização por pastas temáticas:
a. ELEMENTOS DA COMISSÃO (com actualização dos membros da CPO, dos seus contactos e do
seu local de trabalho)
b. PLANO DE ACTIVIDADES DA CPO PARA O TRIÉNIO
c. REUNIÕES DA COMISSÃO (anúncio das reuniões, programas e actas)
d. NORMAS DE ORIENTAÇÃO EM PNEUMOLOGIA ONCOLÓGICA (elaboração de novos temas e
actualização dos anteriores)
e. INFORMAÇÕES PARA O DOENTE COM CANCRO DO PULMÃO (Mantendo on-line as publicações
para os doentes oncológicos efectuados pela coordenação das comissões anteriores fomentando
a sua actualização e a elaboração de novos temas)
f. LINKS (manter actualizados os links mais importantes)
g. CALENDÁRIO DE REUNIÕES nacionais e internacionais que abordem a temática do Cancro do
Pulmão
5. Manter a recolha sistemática dos dados epidemiológicos dos tumores torácicos em Portugal (dando
continuidade ao trabalho das Comissões anteriores), fomentando a actualização da base de dados on
line iniciada pela Comissão anterior (Grupo de trabalho – Dr.ª Ana Figueiredo, Dr.ª Salete Valente, Dr.ª
Teresa Almodôvar, Dr. Fernando Barata e Prof. Doutor Venceslau Hespanhol).
Efectuar todos os esforços no sentido de tentar incluir a base de dados de Tumores Torácicos da SPP no
Prospective Lung Cancer Staging Project.
6. Colaborar na promoção do Dia Mundial do Cancro (4 de Fevereiro), sob o lema: Cancro do Pulmão
não há rastreio mas há prevenção.
7. Colaborar na promoção do Dia Mundial sem tabaco (31 de Maio).

