Sociedade de Pneumologia Pediátrica da
Sociedade Portuguesa de Pediatria
Programa Eleitoral para o triénio 2017-2019
A candidatura para os órgãos sociais da Sociedade de Pneumologia Pediátrica da
Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP-SPP), para o triénio de 2017-2019, apresenta
um programa que tem em consideração a experiência anterior, a necessidade de dar
continuidade a projectos e acções desenvolvidos e ao mesmo tempo promover novas
iniciativas, particularmente na organização da Sociedade, na formação pós-graduada e
na investigação, nas áreas científicas da Pneumologia e do Sono Pediátricos.
Esta equipa reúne pediatras provenientes de todo o país e dedicados especialmente às
áreas científicas alvo desta candidatura, mas com interesses específicos diferentes, que
cremos irá contribuir para atingir os objetivos.
A nossa Missão é a promoção da saúde respiratória e do sono das crianças e
adolescentes e a melhoria dos cuidados às crianças com doenças respiratórias e do sono,
através do incentivo à investigação, à educação, e aos cuidados aos doentes e
desenvolvimento e planeamento de ações de informação com potencial influência nos
decisores.
Pretendemos que esta Sociedade seja pluridisciplinar, com a inclusão de Pediatras com
interesses diversos, e que inclua enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e
outros potenciais prestadores de cuidados. Queremos igualmente que a SPP-SPP tenha
relações institucionais com outras Sociedades Científicas Nacionais e Internacionais com
vista ao alargamento da sua influência e como suporte à sua diversidade.
Uma das ações centrais será a promoção da sub-especialidade e o suporte ao
desenvolvimento científico nas doenças pulmonares, respiratórias e do sono pediátricas,
baseado na necessidade de orientações para o treino e formação de pediatras e outros
profissionais de saúde, para as doenças respiratórias agudas e crónicas e do sono.
A SPP-SPP desenvolverá as ações no respeito pelos Estatutos e Código de Conduta da
SPP, com a qual colaborará sempre que solicitado e igualmente desenvolverá iniciativas
de rentabilização dos recursos instalados, tais como gestão administrativa e jurídica, na
modernização do Regulamento, utilização das instalações, do Portal e Acta Pediátrica
Portuguesa, e estabelecimento de objetivos comuns com impacto na saúde respiratória
e do sono da criança e do adolescente. Estas acções far-se-ão nomeadamente através
da divulgação de protocolos e súmulas de evidência, dirigidos a profissionais e à
comunidade contribuindo para a dinamização da página da Sociedade de Pneumologia
SPP, no Portal.

O plano de atividades incluirá o envolvimento de jovens pediatras em formação e outros
profissionais de saúde com coincidência de interesses e prossecução de objetivos, a
organização de reuniões científicas periódicas, temáticas e a divulgação de orientações
nacionais e internacionais.
A SPP-SPP trabalhará em conjunto com a Ordem dos Médicos, o Colégio de
Especialidade e todos os grupos dedicados à organização e gestão de cuidados
respiratórios e do sono na criança e no adolescente, incluindo advocacia relacionada
com o fumo do tabaco, com o desenvolvimento e aplicação de fármacos e dispositivos
técnicos e com o ambiente.
A SPP-SPP assumirá a sua responsabilidade perante os doentes, as famílias, os seus
sócios e a SPP. Os objetivos para os próximos anos incluem:
•

Promoção da saúde pulmonar, respiratória e do sono nas crianças e adolescentes;

•

Desenvolvimento de programas de transição de adolescentes e jovens adultos com
doenças crónicas, com os colegas especialistas de adultos;

•

Contribuição para o estatuto de cuidador e avaliação do impacto da doença
respiratória crónica na família;

•

Promoção de intervenção e representação na sociedade civil, procurando ser uma
referência na defesa da saúde respiratória e do sono da criança e do adolescente;

•

Envolvimento com os grupos de advocacia relacionados com a exposição ambiental
ao tabaco e outros produtos potencialmente nocivos;

•

Envolvimento ativo de outras sociedades científicas pediátricas (p.ex. Neonatologia),
de medicina de adultos (Pneumologia, Medicina Geral e Familiar) e outros
profissionais de saúde (cardiopneumologistas, fisioterapeutas, enfermeiros,
psicólogos);

•

Promoção do envolvimento de jovens especialistas e internos no desenvolvimento
das atividades da SPP-SPP;

•

Fortalecimento do intercâmbio com organizações governamentais e não
governamentais, nacionais e internacionais, que possam influenciar a saúde
respiratória e do sono da criança e adolescente e contribuir para a organização de
cuidados e a formação especializada nas áreas.

Esperamos que estas ações se tornem interessantes para o que contamos com a
participação ativa e colaboração de todos associados.
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Corpos Sociais da lista:
Presidente: Teresa Bandeira, Centro Hospitalar de Lisboa Norte
Secretária: Rosário Ferreira, Pediatra, Centro Hospitalar de Lisboa Norte
Tesoureira: Telma Barbosa, Centro Hospitalar do Porto
Vogal: Núria Madureira, Centro Hospitalar de Coimbra,
Vogal: Carla Cruz, Hospital do Espírito Santo, Évora
Suplentes: João Crispim, Lisboa; Catarina Ferraz, Porto

Teresa Bandeira
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria. Coordenadora da Unidade de
Pneumologia Pediátrica e Responsável pelo Laboratório Pediátrico de
Fisiopatologia Respiratória. Hospital de Santa Maria, CHLN, CAML.
Professora Auxiliar e Regente da Disciplina de Introdução à Medicina da
Criança. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
As áreas de maior interesse e de investigação atual são: Doenças
respiratórias agudas (bronquiolite, pneumonia) e crónicas, incluindo as
origens precoces (asma, bronquiolite obliterante), doenças crónicas
complexas, fisiologia e fisiopatologia respiratórias, organização e
planeamento de cuidados de saúde e Educação Médica.
Sócia fundadora da Sociedade de Pneumologia Pediátrica

Rosário Ferreira
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria. Responsável pelo Laboratório
Pediátrico de Sono. Hospital de Santa Maria, CHLN, CAML.
Assistente convidada da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Competência em Medicina do Sono pela Ordem dos Médicos.
As áreas a que dedica maior interesse são a patologia pediátrica do sono,
asma, repercussão respiratória de doenças crónicas complexas
(neuromusculares, hematológicas, autoimunes), ventilação e
oxigenoterapia de longa duração domiciliárias e Educação Médica.

Telma Barbosa
Assistente Hospitalar de Pediatria, a exercer funções no Centro Materno
Infantil do Norte (CMIN), Centro Hospitalar do Porto. Responsável pela
Unidade de Fibrose Quística Pediátrica do CMIN. Elemento integrante das
Unidades de Pneumologia e Broncofibroscopia pediátricas. Larga
experiência em ventilação não invasiva. Desde 2014 com Diploma Europeu
em Medicina Respiratória Pediátrica da "European Respiratory Society."
Àreas de maior interesse: Fibrose Quística; broncofibroscopia; discinésia
ciliar primária; ventiloterapia.

Núria Madureira
Assistente Hospitalar de Pediatria, desempenha funções no Serviço de
Pediatria Médica, nas áreas de pneumologia e sono pediátricos.
Responsável pelo Laboratório do Sono e Ventilação. Hospital Pediátrico,
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Competência em Medicina do Sono pela Ordem dos Médicos.
As áreas de maior interesse são a patologia pediátrica do sono, a
repercussão respiratória de doenças crónicas como as doenças
neuromusculares e sindromáticas (entre outras) e a ventilação não invasiva.

Carla Cruz
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria. Responsável pela consulta de
Apoio a Pneumologia no Hospital Espírito Santo de Évora.
Áreas de interesse: Patologia respiratória aguda e crónica, Oxigenioterapia
de longa duração no domicilio, Ventilação não invasiva e Provas de função
respiratória.

Catarina Ferraz
Assistente Hospitalar de Pediatria. Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar
de São João.
Competência Europeia em Pneumologia Pediátrica.
As áreas de maior interesse são: Doenças respiratórias agudas e crónicas
(bronquiolite aguda, asma), patologia respiratória do sono na criança e
adolescente, ventiloterapia e broncofibroscopia.

João Crispim
Assistente Hospitalar de Pediatria no Serviço de Pediatria Médica do
Hospital Garcia de Orta nas áreas de pediatria geral e pneumologia
pediátrica.
Áreas de maior interesse: doenças respiratórias agudas, medicina intensiva
pediátrica e neonatal, doenças respiratórias agudas e crónicas do período
neonatal e associadas à prematuridade.

