Relatório de actividades do triénio 2010-2012
No cumprimento do plano da actividades elaborado pela actual Comissão de
Pneumologia Oncológica (CPO) da SPP (Sociedade Portuguesa de Pneumologia), eleita
para o triénio de 2010-12 foram realizadas e desenvolvidas várias acções, que são
revistas no relatório que passamos a apresentar.
A. Reuniões
A Comissão de Pneumologia Oncológica organizou seis reuniões de trabalho durante
o triénio 2010-2012:
1. Em 6 de Novembro de 2010 realizou-se no Hotel Porto Palácio, na cidade
do Porto a primeira reunião deste triénio da CPO, que contou com a presença
de 43 elementos representando 22 Hospitais.
Da ordem de trabalhos da manhã constou a apresentação e discussão do
plano de actividades para o triénio 2010-12, que foi aprovado por
unanimidade. Seguiu-se a Drª Ana Fernandes (Hospital Vila Real) que
apresentou o tema, “Definições das várias abordagens terapêuticas em CPNPC”.
No final da reunião o Prof Henrique Queiroga (Hospital de São João, Porto) fez
a revisão dos avanços do ano em cancro do pulmão (CP), resumindo os
principais congressos de 2010.
Foi distribuído a todos os colegas presentes um calendário de 2011 com as
reuniões previstas a nível nacional e internacional ligadas ao CP.
Durante o período da tarde decorreu o Workshop: Gestão de más notícias,
apresentado pelas Dras. Maria de Jesus Moura e Cristina Nave (Psicólogas do
IPO de Lisboa).
2. No dia 7 de Maio de 2011, realizou-se no Hotel Westin Campo Real Golf Resort
& SPA, em Torres Vedras, a segunda reunião da CPO, estiveram presentes 36
elementos, representando 18 Hospitais e a ordem trabalhos incluiu:
Abordagem das complicações Tromboembólicas no doente com Cancro do
Pulmão - revisão teórica - apresentado pela Drª Susana Simões e Drª Paula
Alves (Hospital Pulido Valente), seguiu-se um caso clínico a propósito do tema,
que foi apresentado pela Drª Telma Lopes (Hospital Pulido Valente).
Posteriormente a Drª Bárbara Parente (CHGaia/Espinho) mostrou o estado da
arte nos tumores neuroendócrinos do pulmão
A parte da manhã terminou com algumas actualizações relativas à CPO feita
pelas Drª Ana Barroso e Drª Lurdes Ferreira: a) foram atribuidos novos temas
teóricos com vista a elaboração de novos protocolos de actuação em
Pneumologia Oncológica a publicar no site da SPP; b) Foi decidido que a mesa
redonda no Congresso da SPP de 2011 deveria ser organizado em conjunto
com as Comissões de Trabalho de Cirurgia Torácica e Técnicas Endoscópicas
da SPP, abordando o tema: Estadiamento pré-cirúrgico no Cancro do Pulmão.
Este tema foi aceite por todos os presentes; c) Discutiu-se a melhor forma de
fazer a comemoração dos 25 anos da CPO - foi decidido por unanimidade
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convidar o presidente da SPP e os Coordenadores e Secretários de todas as
comissões anteriores, para estarem presentes na próxima reunião da CPO a
decorrer em 5 de Novembro de 2011; d) Site da SPP – reformulação da área da
CPO. 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. Foi decidido manter toda a restante estrutura da área
CPO no site da SPP; e) Foi ainda apresentada pela Drª Ana Figueiredo a versão
final da Base de dados de Tumores Torácicos da SPP.
Da parte da tarde decorreu ainda um Workshop: “Burn out em Oncologistas treino de competências emocionais”, apresentado pela Profª Drª Ivone Patrão
(Psicóloga) e Dr. Mário Henriques (consultor na área de Gestão de Pessoas). O
Workshop contou ainda com a participação de 2 actores profissionais para
dinamização de situações reais.
3. No dia 5 de Novembro de 2011, realizou-se no Hotel Monte Real, em Monte
Real a terceira reunião da CPO que contou com a presença de 57 elementos,
representando 26 instituições.
A ordem de trabalhos iniciou-se com a mesa: Marcadores Moleculares no
Cancro do Pulmão – O ponto de vista laboratorial - apresentado por Prof. Dr.
José Carlos Machado ( IPATIMUP) e sua aplicação na prática clínica apresentado por Prof. Venceslau Hespanhol (Hospital São João) a mesa foi
moderado pela Drª Encarnação Teixeira ( Hospital Santa Maria).
Seguiu-se a Comemoração dos 25 anos da Comissão de Pneumologia
Oncológica da SPP: Importância das Comissões de Trabalho na SPP apresentado pelo Dr. Fernando Barata (Vice-Presidente da SPP) em
substituição do Prof. Dr. Carlos Robalo Cordeiro (que não pode estar presente
mas redigiu uma mensagem que foi lida 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).
Posteriormente assistimos à apresentação do Dr. Agostinho Costa (H. Pulido
Valente), “Avanços do ano em cancro do Pulmão – resumo dos principais
congressos de 2011”.
O quarto ponto foi a apresentação e discussão do tema, “Seguimento do doente
com cancro do pulmão – revisão teórica “– apresentado por Dr. Agostinho
Costa ( H. Pulido Valente), Drª Ana Figueiredo (C.H.Coimbra) e Drª Teresa
Almodôvar ( IPO Lisboa). Os autores apresentaram uma revisão de vários
estudos sobre o tema e o resultado do inquérito feito aos membros da CPO
sobre o seguimento dos doentes com cancro do Pulmão. Ficou decidida a
elaboração por este grupo de trabalho das normas de seguimento actualizadas
dos doentes com tratamento cirúrgico/localmente avançado/paliativo.
O quinto ponto foi a actualização dos assuntos pertinentes da CPO, aos seus
sócios efectuada pelas Drªs Ana Barroso e Lurdes Ferreira: a) Mesa no
congresso da SPP 2011; b) Site da Sociedade Portuguesa de Pneumologia –
2

área da CPO; c) Base de dados de Tumores Torácicos (Drª Ana Figueiredo,
C.H.Coimbra).
No final da tarde foi apresentado pela Drª Carina Gaspar (H. Pulido Valente).
um estudo sobre a incidência do tromboembolismo venoso em doentes com
cancro do pulmão na Unidade de Pneumologia Oncológica do H: Pulido
Valente – foi ainda feita uma proposta de protocolo de investigação de TEV.
4. No dia 12 de Maio de 2012, realizou-se a 4ª reunião da CPO na Pousada de
Viseu, em Viseu, estiveram presentes 40 elementos, representando 20
instituições e a ordem de trabalhos cumprida foi a seguinte: apresentação pela
Drª Ana Antunes (CHGaia/Espinho) do tema, “Biomarcadores preditores da
sensibilidade à QT citotóxica no CPNPC – Aplicação à prática clínica diária”;
seguiu-se a apresentação do Dr. Paulo Palmela (Estomatologista do Hospital
Santa Maria), “Cuidados de saúde oral no doente com cancro do pulmão”.
Posteriormente foi apresentado o tema “Seguimento do doente com cancro do
pulmão – Normas de orientação prática” – pelo Dr. Agostinho Costa ( H. Pulido
Valente), Drª Ana Figueiredo (C.H.Coimbra) e Drª Teresa Almodôvar ( IPO
Lisboa.
No final da manhã os membros da CPO foram informados das últimas
actualizações desta comissão pelas Drªs Ana Barroso e Lurdes Ferreira: foram
ouvidas várias propostas de temas para a mesa redonda da CPO no XXVIII
congresso da SPP de 2012. Foi decidido por unanimidade que a mesa deveria
ser conjunta com a Comissão Tabagismo; foram partilhadas as várias
actualizações da área da CPO no site da SPP; 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), foi feita a apresentação final da Base de
dados de Tumores Torácicos, pela Drª Ana Figueiredo (C.H.Coimbra).
À tarde decorreu o 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.
5. No dia 24 de Novembro de 2012, realizou-se no Hotel Miramar Sul, na Nazaré,
uma reunião com a presença de 55 elementos, em representação de 20
instituições e com a seguinte ordem de trabalhos: Actualizações da Comissão
Pneumologia Oncológica (CPO), tema apresentado pelas Drªs Ana Barroso e
Lurdes Ferreira: informação aos membros da CPO sobre a área da CPO no Site
da SPP; agendamento da próxima reunião da CPO.
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Foi posteriormente debatido o tema – “Imunização no doente com Cancro do
Pulmão”, apresentado pelo Dr. Filipe Froes (Pneumologista - Comissão
Infecciologia Respiratória), sendo moderador o Prof. Henrique Queiroga.
Seguiu-se a “Avaliação imagiológica do Cancro do Pulmão – além dos critérios
RECIST” – Tema apresentado pela Dr.ª Isabel Duarte (Imagiologista - IPO
Lisboa) e moderado pela Drª Encarnação Teixeira.
O quarto ponto foi a “Apresentação de resultados do NaVoTRIAL – ASCO 2012”
sendo o palestrante o Dr. Pedro Freitas e a moderadora a Drª Bárbara Parente.
Para finalizar a Dr.ª Adriana Magalhães (Pneumologista - H.S.João - Porto),
apresentou os “Avanços do ano em Cancro do Pulmão – Resumo dos principais
congressos de 2012”
A parte da tarde foi reservada à base de dados de Tumores Torácicos da SPP,
tendo sido efectuada uma demonstração online da mesma, pelas Drª Ana
Figueiredo (C.H.Coimbra) e Drª Teresa Almodovar (IPO Lisboa). Foram
discutidos os erros encontrados e as possíveis soluções.
6. A sexta e última reunião da CPO, deste triénio, decorreu em Lisboa no dia 16
de Março de 2013, no Hotel Olissippo Oriente. Contou com a presença de 35
elementos, representando 14 instituições.
Em primeiro lugar foram feitas as actualizações da CPO: a) Mesa redonda da
CPO no XXVIII congresso da SPP de 2012 realizada em conjunto com a
comissão Tabagismo; b) Site da Sociedade Portuguesa de Pneumologia – área
da CPO (Estão disponíveis os programas das reuniões anteriores e actas; os
protocolos de actuação publicados : 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?; Seguimento do doente com Cancro do
Pulmão - normas de orientação prática ; Cuidados de saúde oral no doente com
cancro do pulmão; e Informações para o doente com cancro do pulmão)
De seguida foi feita uma discussão de casos clínicos “à nossa moda” – em que
foram apresentados por Colegas de seis hospitais de norte a sul do país, seis
casos clínicos de doentes com cancro do pulmão.
Mesa 1: Drª Tânia Guimarães (Hospital Pedro Hispano) e Drª Rita Gomes
(Hospital Guarda). Foram Moderadores o Prof. Dr. Venceslau Hespanhole a Drª
Lurdes Ferreira.
Mesa 2: Dr. Artur Vale (Hospital Vila Real) e Drª Teresa Cardoso (Hospital
Évora). Foram Moderadores o Prof. Dr. Henrique Queiroga e o Dr. Fernando
Barata
Mesa 3: Drª Salete Valente (H. Cova Beira) e Dr. Bruno Santos (H. Faro). Foram
Moderadores o Dr. João Cunha e a Drª Encarnação Teixeira.
Por fim realizou-se a Eleição do Coordenador e Secretário da Comissão
Pneumologia Oncológica para o triénio 2013/2015.
Foram eleitas por unanimidade a Drª Paula Alves (H. Pulido Valente) e a Drª
Margarida Felizardo (H Loures) respectivamente Coordenadora e Secretária.
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B. Workshops
Ao longo do triénio foram organizados 3 workshops já descritos previamente no
âmbito das reuniões de 6-11-2010, 7-5-2011 e 12-5-2012.
C. Colaboração na realização de Reuniões Científicas
A Comissão de Pneumologia Oncológica organizou ao longo do triénio três mesas nos,
XXVI, XXVII, XXVIII Congressos da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.
Em 2010 (XXVI Congressos da SPP), em Coimbra o tema foi o “Enquadramento legal
do doente com tumor torácico”, foi Presidente da mesa a Drª Maria José Melo e
Moderadora a Drª Bárbara Parente. O tema “Cancro profissional: o caso particular do
tumor torácico” foi apresentado pelo Prof. Dr. António Sousa Uva. Seguiu-se a
discussão do tema “O doente com tumor torácico - que direitos? que deveres?”, sendo
a perspectiva do doente abordada pelo Dr José Nogueira Gil (Doente), a perspectiva
da sociedade defendida pelo Dr João Semedo (Politico e Médico)e a A perspectiva
legal, pela Drª Paula Rodrigues (Jurista).
Em 2011, (XXVII Congressos da SPP), no Porto, a mesa foi trabalho conjunto de três
Comissões da SPP: Pneumologia Oncológica, Técnicas Endoscópicas e Cirurgia
Torácica. O Tema foi o “Estadiamento pré-cirúrgico do doente com cancro do
pulmão”. Foi moderador o Dr. Renato Sotto-Mayor (Hospital Santa Maria). Os temas
apresentados foram: O papel da TAC e da RMN no tempo da PET/CT (Dr.ª Paula
Campos, Hospital Santa Maria); O contributo da Medicina Nuclear (Dr.ª Paula
Colarinha, Hospital CUF Descobertas); A intervenção do Broncologista (Dr. Jorge
Dionísio, IPO Lisboa); A intervenção do Cirurgião Torácico (Dr. João Bernardo,
Hospitais Universidade Coimbra); Reflexos do estadiamento pré-cirúrgico na decisão
terapêutica, (Dr. Fernando Barata, Centro Hospitalar Coimbra)
A última mesa decorreu em Tróia e contou com a colaboração da Comissão de
Tabagismo da SPP. O tema “Interacção dos hábitos tabágicos na terapêutica do cancro
do pulmão”, foi apresentado pela Dr.ª Ana Figueiredo (CHC), seguiu-se a Drª Cristina
Matos (H Egas Moniz) que falou da, “Cessação tabágica no doente com cancro do
pulmão” e por fim os “Custos económicos e sociais do CP vs custos na prevenção e
tratamento do tabagismo” foram discutidos pelo Dr. Manuel Pizarro (Político e
Médico).

D. BASE DE DADOS DE TUMORES TORÁCICOS da SPP
Para facilitar a recolha de dados nacionais de tumores torácicos e o seu posterior
tratamento estatístico, esta comissão deu continuidade à base de dados on-line
iniciada no triénio anterior, por um grupo de trabalho que se manteve: Drª Ana
Figueiredo, Drª Teresa Almodovar, Drª Salete Valente, Dr. Fernando Barata e Prof.
Doutor Venceslau Hespanhol. A base foi discutida em todas as reuniões de trabalho
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deste triénio, com vista ao seu aperfeiçoamento progressivo e divulgação, para que
todos os centros contribuam com os seus números.

E. Actualização da área destinada à Comissão de Pneumologia Oncológica no
site da SPP
1- ELEMENTOS DA COMISSÃO:
Actualização da lista de elementos da Comissão de Pneumologia Oncológica e
seu local de trabalho.
2- REUNIÕES DA COMISSÃO:
Programa da Comissão para o triénio 2010-2012.
Anúncio das 6 reuniões do triénio e respectivos programas.
Actas das reuniões.
3- PROTOCOLOS DE ACTUAÇÃO EM PNEUMOLOGIA ONCOLÓGICA (dirigido a
profissionais):
“Abordagem terapêutica dos efeitos agudos secundários da radioterapia”,
(Setembro 2011); Complicações Tromboembólicas no Doente com Cancro do
Pulmão - Prevenir é melhor que remediar? (Novembro 2011); Guidelines para
cuidados de saúde oral em doentes oncológicos (Maio de 2012);
Recomendações de seguimento do cancro do pulmão após tratamento
(Outubro 2012).
4- INFORMAÇÕES PARA O DOENTE COM CANCRO DO PULMÃO:
Publicação on-line dirigida aos doentes oncológicos: Guia Informativo para o
ajudar a prevenir problemas orais durante os tratamentos para o Cancro do
Pulmão (Maio 2012).
5- PUBLICAÇÃO ANUAL DO CALENDÁRIO:
Publicação anual do calendário de reuniões e congressos nacionais e
internacionais mais relevantes na área da Pneumologia Oncológica.
F – Publicações em jornais e revistas
Foi elaborado um texto para a revista online da SPP – Oxigénio, que foi publicado em
Maio de 2012 (o texto sofreu alterações que nos foram alheias).
Publicação de um texto na Revista Mundo Médico a propósito da comemoração dos
25 anos das Comissão de Trabalho de Pneumologia Oncológica da SPP.
Publicação de um artigo no jornal do XXVII Congresso da SPP comemorativo dos 25
anos das Comissão de Trabalho de Pneumologia Oncológica da SPP (Novembro 2011)
Publicação de um texto no jornal do XXVIII Congresso da SPP sobre a actividade da
Comissão de Pneumologia Oncológica (Outubro de 2012).

A Coordenadora da CT de
Pneumologia Oncológica

A Secretária da CT de
Pneumologia Oncológica
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Ana Barroso

Lurdes Ferreira
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