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Jubilação do Professor Doutor
Manuel Pereira Barbosa

N

ascido em Braga, terminou o Curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa (FMUL) em 1974 onde iniciou a sua
longa carreira académica e foi no Hospital de Santa Maria, que afirma ser a sua primeira casa, que fez todo percurso hospitalar inicialmente na Medicina Interna e mais
tarde na Imunoalergologia.
Inteligente, culto e dedicado, aceitou sempre os desafios que lhe foram propostos em prol da melhoria da
Medicina, do Hospital e da Faculdade, sempre em defesa
dos doentes, dos internos e dos estudantes.
No Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte foi Diretor do Serviço de Urgência Central, Diretor do Serviço de
Imunoalergologia e Diretor do Departamento de Medicina.
O seu interesse por gestão e administração em saúde
fez com que fosse várias vezes convidado para órgãos de
decisão, tendo sido Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria e do Hospital Garcia
de Orta. Integrou várias comissões técnicas de saúde, na
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, Direção Geral da Saúde e
foi assessor do Secretário de Estado da Saúde.
Na SPAIC foi Vice-Presidente de 1996 a 1998, na presidência do Dr. Rosado Pinto, e integrou durante vários
anos o Conselho Científico da RPIA
Coordenador da Unidade de Imunoalergologia após
a jubilação do Professor Doutor Antero da Palma Carlos,
foi Diretor do Serviço de Imunoalergologia desde 2006
quando esta unidade passou a serviço autónomo integrando o departamento de Medicina. Clínico brilhante,
teve um papel fundamental e inovador no serviço com a

criação das unidades funcionais em áreas específicas, que
permitiram desenvolver grupos de excelência e referência reconhecidos nacional e internacionalmente, tendo
sido atribuído ao Serviço de Imunoalergologia em 2018
o título de GA 2LEN Urticaria Center of Reference and
Excellence (GA 2LEN UCARE) e em 2019 WAO Center
of Excellence pela World Allergy Organization.
Professor Associado de Medicina Interna, Imunoalergologia e Imunologia Clínica, dedicou parte da sua vida
ao ensino e investigação, onde teve um papel crítico e
interventivo, chegando a integrar o Conselho Pedagógico
da FMUL e o Senado Universitário da Universidade Clássica de Lisboa. Criou em 2015 a Clínica Universitária de
Imunoalergologia, da qual foi Diretor.
Pela sua dedicação à Imunoalergologia e ao Serviço Nacional de Saúde, não podemos deixar de expressar o nosso reconhecido agradecimento na altura da sua jubilação.
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E-Physalis 2020-2022 – Lançamento
do novo triénio
Programa Formação Especializado para Jovens
Imunoalergologistas Portugueses
“Não há evolução sem mudança
Não há futuro sem presente e sem passado
Hoje fazemos o presente
Hoje lançamos o futuro
O desafio está a chegar e … prepara-te
… e-physalis”

Em 2020 vamos organizar dois módulos, o primeiro
vai ser em Cascais em 28 e 29 março e o segundo em
Coimbra em 21 e 22 de novembro. Todas as sessões terão
um caráter eminentemente prático, ativo e participativo.

Assim, decorrerá já nos próximos dias 28 e 29 de
março, o 1.º módulo do programa e-Physalis subordinado
aos temas: Imunodeficiências Primárias e Plataformas de
Registos Clínicos.

1º MÓDULO • e-Physalis

IMUNODEFICIÊNCIAS
PRIMÁRIAS

P O RT U G U E S A

D E

Boas-vindas & visita ao Labora
tório
da NOVA Medical School

09:00 - 09:15

Apresentação do Módulo
Receção dos Participantes e Aprese
ntação
do Módulo
Objetivos, atividades e formad
ores

Manuel Branco-Ferreira, Ana
Morête,
Magna Correia

09:15 - 09:45

Imunodeficiências Primárias
Epidemiologia, classificação
e sinais
de alerta

Emília Faria

09:45 - 10:15

Diagnóstico clínico e laboratorial
na IDP
(Def. de anticorpos, DGC, SCID
e outras)
Luís Miguel Borrego
10:15 - 11:00

Algoritmos de actuação nas

Susana Lopes da Silva, Sara Silva

IDPs

› Terapêutica com gamaglobulin
a
› Protocolos de seguimento na
IDCV
› Outros subtipos de IDPs na
idade adulta

11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00

Exemplos Clínicos

Rúben Ferreira, Joana Pita

13:00 - 14:30 Almoço

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

Borrego

Introdução aos principais proced
imentos
utilizados no screening de IDPs
no Laboratório de Imunologia

Catarina Martins

16:00 - 17:00 Coffee Break
17:00 - 18:30

Hands-on – Screening de IDPs

Catarina Martins

MARÇO

e-KNOWLEDGE
NON CLINICAL SKILLS

09:30 - 09:45

Apresentação do tema não clínico

Magna Correia

09:45 - 10:45

Plataforma de Registos Clínico
s
A importância de registar

Frederico Regateiro

10:45 - 11:45

Refletindo sobre o Internato
Médico:
Experiências/estágios no estran
geiro;
Discussão de projetos/trabalhos,
dificuldades da Geração e-Phys
alis

11:45 - 12:30

Mensagens Principais & Encerr
amento

12:30 - 14:00 Brunch

DOMINGO | 29 • MANHÃ

SÁBADO | 28 • MANHÃ

Catarina Martins, Luís Miguel

15:30 - 16:00

e-THEORY

SÁBADO | 28 • TARDE

e-PRATICE – HANDS-ON
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Lisboa • Pousada de Cascais
28-29 MARÇO.2020
15:00 - 15:30

MARÇO

PROGRAMA

É

com muito entusiasmo e orgulho que a Direção da
SPAIC, em parceria com os laboratórios A. Menarini Portugal, vos apresenta o novo Programa de
Formação Especializado para Jovens Imunoalergologistas
Portugueses o e-Physalis.
O desenho desta formação foi inspirado na geração
Physalis e nas duas anteriores edições – o Physalis e o Physalis Challenge – evolui para um formato mais prático e
tecnológico porque acreditamos que vocês tem uma enorme motivação pela investigação e conhecimento nesta área.
O programa formativo é de três anos, dois módulos
por ano, um em março e outro em novembro, com 30
participantes por módulo. Cada módulo terá uma sessão
e-theory na qual abordaremos um tema teórico, uma sessão
e-pratice – Hands-on, com componente prática e idas sempre que possível a unidades funcionais e, no domingo de
manhã, uma sessão e-knowledge – Non clinical skills, com
forte componente tecnológica.

NOTÍCIAS

SPAIC chega às redes sociais
Siga-nos!

É

com imenso prazer que damos conta que a SPAIC
já se encontra disponível a todos Sócios e Comunidade em geral nas redes sociais Facebook e Instagram. Numa era em que a comunicação em saúde chegou
às redes sociais, a SPAIC não podia deixar de fazer parte
delas.
Siga-nos no Facebook em: https://www.facebook.com/
Sociedade-Portuguesa-de-Alergologia-e-Imunologia-Cl%C3%ADnica-106296750913522/?modal=admin_todo_tour
No Instagram em: https://www.instagram.com/s.p.a.i.c/
Mantenham-se atentos, semanalmente são publicados
conteúdos na área da Alergia e Imunologia Clínica.

Para terminar, incentivamos a que todos os Sócios promovam e sejam também dinamizadores das nossas páginas
nas referidas redes sociais.

19.ª Reunião da Primavera da SPAIC
– Dermatite Atópica
Hotel Meliá Ria, Aveiro

A

Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) organizará novamente este
ano no Hotel Meliá Ria, em Aveiro, a 19.ª Reunião
da Primavera, este ano dedicada ao tema Dermatite
Atópica.
A dermatite atópica (DA) (ou eczema atópico) é uma
doença inflamatória crónica, recidivante e pruriginosa da
pele que interfere na qualidade de vida. Atinge até
20% das crianças e 2-8% dos adultos.
Em cerca de dois terços dos casos começa na infância,
com acentuada repercussão na qualidade de vida destas

crianças e adultos, podendo as formas mais
graves persistir até idade adulta. Em muitas
ocasiões, a DA precede o aparecimento
de outras doenças
atópicas, como a rinoconjuntivite alérgica, a asma e a alergia
alimentar.
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A atualidade deste tema justifica a sua escolha para
uma reunião de Imunoalergologia, onde serão debatidos
vários tópicos: os desafios do diagnóstico, os scores de
avaliação e as várias opções que existem para o tratamento da doença e das comorbilidades que lhe estão
frequentemente associadas.
A Reunião da Primavera, organizada pela Direção

da SPAIC em colaboração com o Grupo de Interesse
de “Alergia Cutânea”, destina-se a todos os sócios da
SPAIC e tem como objetivo promover a formação e
atualização em dermatite atópica, pretendendo-se envolver especialmente os Jovens Imunoalergologistas
Portugueses.
Brevemente será disponibilizado programa final.

Eleição do Dr. Mário Morais de Almeida
para Secretário & Tesoureiro da WAO
– Biénio 2020-21

I

nformam-se todos os sócios que o Dr. Mário Morais
de Almeida foi eleito Secretário/Tesoureiro da World
Allergy Organization (WAO) para o biénio 2020-21
e, subsequentemente e de acordo com os presentes regulamentos da WAO, Presidente eleito no biénio 2022-23
e Presidente da WAO no biénio 2024-25.
A Direção da SPAIC congratula-se com a eleição deste sócio da SPAIC para o mais alto cargo diretivo da WAO
e deseja ao Dr. Mário Morais de Almeida os maiores
sucessos nestas funções.
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