NOTÍCIAS

4.º Curso Teórico-Prático de Anafilaxia

R

ealizou-se na Universidade do Algarve, em Faro,
nos dias 6 e 7 de dezembro de 2019, o curso de
formação pós-graduada “4.º Curso Teórico-PrátiFRGH$QDÀOD[LDµFRPGXUDomRGHKRUDV(VWHFXUVR
LQLFLDWLYDGRJUXSRGHLQWHUHVVHGH´$QDÀOD[LDH'RHQoDV
ImunoAlérgicas Fatais” (GANDALF) da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), contou
com a organização local do Serviço de Imunoalergologia
do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve e do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve. A Coordenação
&LHQWtÀFDIRLGDUHVSRQVDELOLGDGHGR3URI'RXWRU0DQXHO
Branco Ferreira, da Dra. Ângela Gaspar e da Dra. NataFKD6DQWRVFRPRSDWURFtQLRFLHQWtÀFRGD63$,&
O curso teve como objectivos principais avaliar diagnóstico, tratamento, orientação e prevenção da anafilaxia, incluindo uma vertente prática com discussão de casos e simulação médica, e teve como formandos médicos de
Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Medicina Interna e outros,
com atividade de urgência e emergência médica, e enfermeiros do Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve. O curso iniciou-se com um painel
onde se debateu o “Panorama da anafilaxia” e no segundo
dia foram debatidos os painéis “Diferentes faces da anafilaxia”
e “Como escapar com vida de uma reacção alérgica grave”,

contando com apresentações e moderações de membros
da SPAIC: Prof. Manuel Branco Ferreira, Dra. Ângela Gaspar,
Dra. Filipa Ribeiro, Dra. Maria Antónia São Braz, Dra. Maria
João Paes, Dra. Natacha Santos e Dr. Pedro Morais Silva. O
curso teve como palestrante internacional convidado o Dr.
Ramon Lopez Salgueiro, especialista de Alergologia e Imunologia do Hospital Universitário La Fe em Valência, Espanha.
No período da tarde do segundo dia decorreu a demonstração prática da abordagem de anafilaxia, através da discussão
interativa de casos clínicos de doentes com anafilaxia e de
uma sessão de simulação médica de tratamento da anafilaxia,
com intervenção animada dos formandos. A discussão dos
diferentes casos decorreu em mesas redondas, sob supervisão dos especialistas formadores. A simulação médica de
tratamento da anafilaxia teve a supervisão como palestrante
nacional convidado do Dr. Pedro Rouxinol do Serviço de
Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e
da Universidade do Algarve, e foi uma excelente e meritória
mais-valia para a valorização da abordagem prática da anafilaxia neste curso de formação pós-graduada.
A organização congratula-se com a participação muito
interessada, em ambiente informal, dos vários participantes,
internos e especialistas de diferentes áreas médicas. Os
formandos realçaram o interesse do curso, pela importância prática da abordagem desta patologia, particularmente
numa primeira abordagem no serviço de urgência.
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