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E

ste número da Revista Portuguesa de Imunoalergologia (RPIA) é dedicado à 40.ª Reunião Anual da
SPAIC, este ano a decorrer no Palácio de Congressos do Algarve de 11 a 13 de outubro e com o tema
“Alergia: uma patologia da família, uma família de patologias”. A atualidade do tema prende‑se com o facto de
haver cada vez mais alergias e alergias mais graves, nas
nossas famílias e nas dos nossos amigos, na escola e no
trabalho, no desporto e no cinema, no parque e na
praia, na imprensa e nos serviços de saúde, seja onde
for, lá estão sempre a família das doenças imunoalérgicas, destacadas no top 5 das patologias mais frequentes
em todas as idades, do lactente ao idoso. E se bem sabemos que estas patologias dependem da interação
entre os genes e o ambiente, então é de esperar que
muito frequentemente encontremos várias pessoas
alérgicas na mesma família. E estas patologias, que podem afetar vários órgãos e variar ao longo da vida, surgem frequentemente em conjunto, implicam‑se,
sucedem‑se, evoluem e quanto mais cedo surgem e
graves são mais complexas se tornam. Por isso, diagnóstico precoce e controlo são metas a alcançar, permitindo que esta família de patologias não se apodere da família alérgica. Para tratar destes temas contamos com
a colaboração de palestrantes de renome nacional e
internacional e com a participação ativa de um grande
número de membros da nossa sociedade. Este ano as
habituais conferências de abertura e encerramento se-

rão dedicadas à memória do Professor Doutor Antero
da Palma Carlos e do Doutor Celso Chieira. Mantivemos as sessões “Meet the Professor Lunch” que iniciamos há um ano com grande sucesso, dado o seu carácter prático e interativo, e teremos a terceira edição do
“SPAIC Sunset Meeting”, um encontro agradável de partilha científica e de convívio entre todos os participantes. Para além de mesas‑redondas, simpósios, workshops
teórico‑práticos e cursos temáticos, destacamos a apresentação e discussão interativa de trabalhos científicos,
em sessões de comunicações orais e e‑posters e de casos
clínicos, com prémios para as melhores comunicações
apresentadas. Teremos dois cursos pré‑congresso, o
“2.º Curso de Imunoterapia com alergénios na prática
clínica”, que inclui uma sessão prática de provas de provocação nasal e conjuntival, e o “Curso de Alergia cutânea”, que inclui uma parte prática de biópsias cutâneas.
No sentido de aprofundar a ligação dos imunoalergologistas a outros profissionais de saúde, introduzimos pela
primeira vez este ano um “Curso de Imunoterapia para
enfermagem”. No âmbito da interação com outras sociedades científicas organizamos, em colaboração com
a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, uma Mesa
‑redonda SPAIC‑SPP. Haverá também uma sessão
SPAIC‑MGF organizada em colaboração com o GRESP,
sob o tema “Alergia e intolerância alimentar”. Em colaboração com o grupo de interesse de “Asma e alergia
no desporto”, iremos ter a 4.ª Corrida/Caminhada
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SPAIC – “Que a Asma não te pare”, que decorrerá no
sábado de manhã. Na exposição técnica, haverá oportunidade de apreciar as últimas inovações terapêuticas
e diagnósticas no campo da Alergologia e Imunologia
Clínica. Na App – SPAIC 2019 teremos o programa interativo da reunião e este ano com a possibilidade de
formular perguntas através da App durante as sessões.
A Reunião Anual irá certamente proporcionar muito
convívio e uma troca de experiências enriquecedora no

âmbito das doenças imunoalérgicas, uma patologia da
família, das quais nos devemos assumir comos cuidadores
fundamentais.
Contamos convosco no Algarve na 40.ª Reunião Anual
da SPAIC.
Mário Morais de Almeida
Presidente de Honra

204
R E V I S TA

P O RT U G U E S A

D E

I M U N OA L E R G O L O G I A

Elisa Pedro
Presidente da SPAIC

