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Caros Colegas, 

A Direção da Sociedade de Pneumologia Pediátrica da SPP está a organizar a “Reunião de 

Casos Problema de Patologia Respiratória Pediátrica”, que terá lugar no Auditório do Hospital 

Pediátrico de Coimbra no dia 20 de Maio de 2016.  

O objetivo da reunião é permitir a apresentação e discussão detalhada de casos clínicos 

particularmente difíceis e/ou ainda em aberto, em termos de diagnóstico, terapêutica ou 

orientação. 

Na maioria das reuniões científicas em que há lugar a apresentação de casos clínicos, temos 

geralmente a tendência de selecionar os casos que “correram bem”, que estão “clarificados”, 

cuja “evolução foi favorável” ou, mesmo que assim não tenha sido, que apresentem menos 

dúvidas ou incertezas. O objectivo é, habitualmente, evidenciar os que foram particularmente 

interessantes ou didáticos e cuja orientação foi o mais correta e bem-sucedida possível. 

A filosofia que se pretende no caso da Reunião de Casos Problemas é diferente: esperamos 

que sejam submetidos casos de patologia respiratória pediátrica em que as incertezas 

diagnósticas, as dificuldades de esclarecimento e as evoluções menos positivas, mais 

prolongadas ou ainda por resolver, tornem importante uma discussão mais detalhada e, na 

melhor das hipóteses, que dos diversos contributos da discussão possam advir benefícios para 

a orientação dos casos. 

Assim, vimos convidar todos a enviar casos clínicos com estas características. As submissões 

devem incluir os campos “Título”, “Autores”, “Instituição” e “Resumo”. Devem ser na íntegra 

em Arial 10, espaçamento 1,5 e o conjunto dos 4 campos deverá ter no máximo 1 página A4. 

Devem ser enviados em formato Word (doc.) para: congressos@asic.pt até dia 30 de Abril de 

2016. Os autores dos casos selecionados serão atempadamente informados do modelo de 

apresentação a preparar. 

Nos próximos dias será disponibilizado o programa provisório, restantes materiais de 

divulgação e informações sobre o modo de inscrição na Reunião. 

Aguardamos com expectativa o envio dos vossos “Casos Problema”, que seguramente 

permitirão que a Reunião decorra com discussão viva e proveitosa! 

 

Com os melhores cumprimentos da Comissão Organizadora, 

Miguel Félix 

Núria Madureira 

Sofia Ferreira 

Teresa Reis Silva 

 


