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Curso “Alergia e anafilaxia: uma questão
de vida ou morte” – Ponta Delgada

R

ealizou -se no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, a 24 e 25 de Novembro
de 2017, o curso de formação pós -graduada
“Alergia e anafilaxia: Uma questão de vida ou morte”,
com duração de 8 horas. Este curso, iniciativa do grupo de interesse de “Anafilaxia e Doenças Imunoalérgicas Fatais” (GANDALF) da Sociedade Portuguesa
de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), contou
com a organização local da Unidade de Imunoalergologia do Hospital do Divino Espírito Santo. A Coordenação Científica foi da responsabilidade do Prof.
Doutor Manuel Branco Ferreira, da Dra. Ângela Gaspar e do Dr. Rodrigo Rodrigues Alves, com o patrocínio científico da SPAIC, da Associação Portuguesa
de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e da Ordem
dos Médicos.
O curso iniciou -se com um painel onde se debateu
o “Panorama da anafilaxia” e no segundo dia foram

No período da tarde do segundo dia decorreu a demonstração prática da abordagem de anafilaxia através
da discussão interativa de 7 casos clínicos de doentes
com anafilaxia, com intervenção animada dos formandos. A discussão dos diferentes casos decorreu em
mesas-redondas, sob supervisão dos especialistas formadores.
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.

debatidos os painéis “As diferentes faces da anafilaxia”
e “Como escapar com vida de uma reação alérgica
grave”, contando com apresentações de membros da
SPAIC Dra. Elisa Pedro, Prof. Manuel Branco Ferreira,
Dra. Emília Faria, Dr. Rodrigo Rodrigues Alves, Dra.
Ângela Gaspar e Dra. Ana Sofia Moreira. Teve como
palestrante internacional convidado o Dr. Ramon Lopez Salgueiro, especialista de Alergologia e Imunologia
do Hospital Universitário La Fe, em Valência, Espanha.
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