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4º CONGRESSO DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE RADIOTERAPIA
ONCOLOGIA
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EDITORIAL
A Sociedade Portuguesa de Radioterapia
Oncologia tem e terá sempre um papel
fulcral no desenvolvimento da especialidade aquém e além fronteiras.
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É sobretudo por esta razão que aceitámos
este desafio de integrar a lista concorrente
à eleição dos Corpos Sociais da SPRO, na
qualidade de Presidente da Direcção, movidos por espírito de missão e baseados em
imperativos de consciência e históricos.
A nossa proposta vem no intuito de dar
continuidade aos planos anteriormente
traçados e desenvolvidos na promoção da
SPRO tendo em linha de conta a leitura que
fazemos da contínua evolução científica e
do espaço aberto na sociedade portuguesa à intervenção de uma Sociedade de
Radioterapeutas.
Temos um objectivo claro: colocar a Radioterapia rumo ao futuro sem apagar a história que constitui a memória viva do que se
alcançou até hoje em Portugal e com visibilidade internacional.
Construímos uma equipa ciente de que a
realização dos objectivos a que nos propomos, assentam essencialmente no reforço
da interactividade entre a Direcção da
SPRO e os sócios, mas está obviamente
dependente destes, que farão da Sociedade aquilo que seguramente todos almejam.

PROGRAMA DE ACÇÕES –
BIÉNIO 2009 - 2010
Seremos firmes na defesa da especialidade, promovendo o diálogo inter-institucional. Os médicos especialistas em
radioterapia não devem trabalhar isolados e
SPRO deve seguir o mesmo pressuposto.
A cooperação já iniciada, com o objectivo
de alcançar uma boa prática em oncologia
deve ser continuada, mantendo a SPRO os
contactos e fomentando o desenvolvimento de acções conjuntas com outras Sociedades Portuguesas congéneres.
Apostaremos e lutaremos por manter e
dinamizar a ligação da SPRO a organismos
oficiais impondo a Sociedade como órgão
de consultadoria imprescindível onde se
decidam assuntos relevantes da Radioterapia e Oncologia.
A informação emitida com a chancela da
SPRO tem de ser oportuna, rigorosa e
actual. Para que tal aconteça precisamos
de apostar definitivamente na Internet – o
Portal da SPRO tem de ser a porta de
entrada para a Radioterapia portuguesa.
Pretendemos desta forma chegar a todos
os sócios e fazer com que se identifiquem
com o trabalho desenvolvido pela Sociedade. Para tal propomo-nos optimizar a sua
funcionalidade, actualizando conteúdos e
tornando-o mais interactivo.
Propomos um importante investimento na
formação e no âmbito da investigação
clínica. Para tal criar-se-ão estruturas de
apoio técnico específico, nomeadamente:
A. Bolsas
- Criar uma bolsa anual para internos destinada a estágio de curta duração;
- Criar uma bolsa anual para trabalhos de
investigação

Conto com todos para o trabalho que nos
aguarda!

B. Realização de Congresso, Cursos e
Reuniões Científicas

Lurdes Trigo

No contexto dos objectivos prometemos
manter a realização do Congresso em
2010, efectuar reuniões dedicadas aos
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internos de modo a partilhar conhecimentos e opiniões e Cursos em áreas de
interesse para a formação de internos e
de actualização de especialistas.

Osório, Profª Doutora Isabel Bravo,
Profª Doutora Esmeralda Poli, Dr.
Gonçalo Fernandez e Dra. Fátima
Ribeiro.

A Sociedade irá manter e aprofundar a
participação em organizações e grupos
internacionais ligados à Radioterapia e
Oncologia.
Estabelecemos como fundamental a
presença e representação na ESTRO.
Continuaremos a apostar nas relações
privilegiadas com a Sociedade Espanhola de Radioterapia Oncológica, com
quem pretendemos realizar projectos
conjuntos bem como com outras sociedades de expressão portuguesa.

O Dr. Angelo Oliveira foi nomeado pela
Direcção da SPRO responsável pela
Educação junto da ESTRO.

CALENDARIZAÇÃO DE
EVENTOS

PARTICIPAÇÃO DA SPRO
Relembra-se a participação activa da
SPRO em mais um evento da ESTRO.
DIA NACIONAL
Reunião da ALATRO, AERO e SPRO
ESTRO 29th, 12 de Setembro,
Barcelona, Espanha

Junho 2010
Sábado do Interno Coimbra

ESTRO NATIONAL DAY
YOUNG SCIENTISTS SESSION
29th ESTRO MEETING
Barcelona, 12 September 2010

Outubro 21 a 23 de Outubro
4º Congresso da Sociedade Portuguesa de Radioterapia Oncologia Porto

Anteve-se uma jornada de grande
interesse científico e mais uma vez se
apela à V. participação.

Janeiro de 2011
Curso de Radiobiologia Porto

SITE DA SPRO

Março de 2011
Curso de Física Coimbra

NOMEAÇÕES
A Direcção da SPRO decidiu que a Prof.
Doutora Isabel Monteiro Grillo se mantivesse representanate da SPRO como
co-editora do Journal of Practical Oncology and Radiotherapy, bem como no
Board Editorial os seguintes Sócios: Dra
Margarida Borrego, Dr Nuno Pimentel,
Dr Ângelo Oliveira e Prof Dr Nuno Teixeira.
A Prof. Doutora Margarida Roldão foi
convidada pela Direcção da SPRO para
presidir ao Conselho Científico da SPRO
no biénio 2009 – 2010. Aceitando o
convite e de acordo com os Estatutos, a
nova presidente já constituiu o Conselho, que ficou constituído por: Profª
Doutora Margarida Roldão, MSc Lígia

Por razões alheias à vontade da
Direcção da SPRO, o site encontra-se
parado, mas esperamos em breve
poder oferecer aos sócios os benefícios de um Portal de entrada na
Sociedade.

SÁBADO DO INTERNO
No dia 17 de Abril de 2010 decorreu
no IPO Porto uma reunião dedicada
aos Internos de Radioterapia.
O seu sucesso revelou-se pelo
número de Internos que aderiram a
esta iniciativa. A apresentação dos
casos clínicos primou pela qualidade
e foram particularmente interessantes
as discussões alimentadas pelos
Comentadores, Internos e Assembleia. Esperamos ter correspondido
ao apelo um dia feito pelos jovens
responsáveis pelo futuro da nossa
especialidade e para Eles o nosso
Obrigada.

CURSOS E CONGRESSOS
XVIth International Conference on the
use of Computers in Radiation Therapy
Amsterdam, The Netherlands
May 31-June 3
www.iccr2010.org
11th International Workshop on Portal
Imaging
Leuven, Belgium
June 7-8
www.uzleuven.be/node/9747
Flims Workshop on Methods in Clinical
Cancer Research
Joint ECCO, AACR, EORTC and ESMO
event
Waldhaus Flims, Switzerland
June 19-25
www.ecco-org.eu/Education/Flims/
FLIMS—12/page.aspx/1995
Imaging for Treatment assessment in
Radiation Therapy (ITART)
Washington DC area, USA
June 21-21
www.aapm.org/meetings/2010ITART
3rd Symposium on Novel Targeting
Drugs and Radiotherapy
Toulouse, France
June 24-25
ESTRO Endorsed event
Info: www.molecular-radiotherapy.com
29th ESTRO MEETING
Barcelona
September 12

PAGAMENTO DE QUOTAS DOS
SÓCIOS
Os sócios que ainda não regularizaram o
pagamento das suas quotas podem fazê-lo através do NIB 0007 0008 0042 1330
0022 2 do BES e enviarem para o email
(spro2008@netcabo.pt) a data em que o
fizeram com o comprovativo, de modo a
receberem o respectivo recibo.

