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SPRMN e SPP reforçam relação com protocolo 
 
A sessão de abertura do XXXI Congresso de Pneumologia, 
foi o cenário para a assinatura de um protocolo de cooperação 
entre a SPP e a Sociedade Portuguesa de Radiologia e 
Medicina Nuclear (SPRMN), como forma de formalizar a 
relação próxima mantida desde há vários anos entre as duas 
sociedades (Fig. 1,3).
“Esta parceria constitui a formalização da colaboração entre 
as duas especialidades que soma já vários anos, mas que se tem 
mantido informal e aleatória, sem participação regular nas 
atividades de ambas as sociedades”, explicou o Prof. Doutor 
Filipe Caseiro Alves, presidente da SPRMN(Fig. 2). “Esta 
sinergia faz todo o sentido. Basta pensarmos, por exemplo, 
na investigação clínica, onde os pneumologistas acedem aos 
doentes, nós acedemos aos equipamentos”, afirmou.
Esta cooperação vai ser processada ao nível da investigação 
clínica e educação médica pré e pós graduada. O principal 
objetivo deste protocolo é, como refere o especialista, “criar 
um fio condutor e manter um futuro coerente na base da 
colaboração regular”.
Nesta sequência, vai ser criado, dentro da estrutura da 
SPRMN, um núcleo mais dirigido à Radiologia Torácica, que 
“estará envolvido em colaborações futuras com a Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia”, avança o Prof. Filipe Caseiro 
Alves.
A estrutura protocolar desta colaboração será posteriormente 
definida, mas inclui deste logo “o convite regular de um 
membro de cada uma das sociedades para estar presente na 
reunião anual da sociedade parceira”, refere.

Figura 1 - Assinatura de Protocolo da SPRMN e SPP

Figura 2 - Prof. Doutor Filipe Caseiro Alves, 
Presidente da SPRMN

Figura 3 - Prof. Robalo Cordeiro , Presidente da SPP e Prof. Doutor Filipe 
Caseiro Alves, Presidente da SPRMN



Workshop on Justification and Optimization of  medical 
exposure to ionizing radiation for Portuguese speaking 
countries
IAEA, together with WHO, supported the Workshop 
on Justification and Optimization of  medical exposure 
to ionizing radiation, held 10-12 September 2015 in the 
Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil in 
Lisbon, Portugal. This was the first ever meeting on this topic 
involving participants from all Portuguese speaking countries 
around the world.

The workshop was organized in partnership between the 
SPRMN (Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina 
Nuclear), the IST (Instituto Superior Técnico), CBR 
(Colégio Brasileiro de Radiologia), and the EsTeSC (Escola 
Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra). The 
IAEA contributed to the meeting through participation 
in the program development, with a presentation on the 
International standards and the IAEA activities to support 
justification and optimization, and by supporting participants 
from Brazil, Angola and Mozambique through the Technical 
Cooperation program.

130 participants from Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e Principe and Timor-
Leste met in Lisbon and exchanged different experiences and 
realities. They came from national health services, private 
facilities, regulatory and academic bodies. Radiologists, 
technicians, medical physicists, biomedical engineers, nurses 
met together. Common and specific issues on justification 
and optimization of  medical exposure were discussed, and 
solutions how to improve the radiation protection through 
cooperative efforts were identified. Important panel 
discussions were around the next steps needed to implement 
the ten main actions and related sub-actions, that were 
identified in the Bonn Call for Action, as being essential for 
the strengthening of  radiation protection in medicine over the 
next decade. The meeting participants agreed around several 
important recomendations, issuing the Lisbon Commitment 
(COMPROMISSO DE LISBOA) for better delivery of  
diagnostic imaging care to citizens of  Portuguese-Speaking 
Countries. This document will be sent to the National Health 
Services of  the participating countries.

The next workshop will take place next year in São Paulo, 
Brasil.

José Venâncio

Curso AIRP 2015 
Hospital da Luz, Lisboa
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Decorreu em Lisboa, no 
Hospital da Luz, de 13 a 15 de 
Junho, o curso AIRP - American 
Institute for Radiologic 
Pathology, desta feita dedicado 
às áreas de tórax, cardiovascular, 
óssea e mama.
A elevada qualidade dos 
palestrantes e a correlação 
entre a imagem e os achados 

mais alto nível, testemunhada e reconhecida por todos os 
participantes.
Os cursos AIRP são construídos por forma a se adequarem 
não só à formação de internos, mas também de especialistas, 
inclusive nas suas áreas de diferenciação
Já em 2016, haverá novo curso AIRP a ser realizado no Porto 
de 18 a 20 de Junho de 2016, gostaríamos de contar com a 
sua presença.

Pela direcção da SPRMN
Hugo Marques

PS - agradecimento ao Hospital da Luz, por ter cedido as suas 
instalações que contribuíram para o sucesso do curso.anátomo-patológicos, característica destes cursos, permitiram 

mais uma vez, a associação da SPRMN a uma formação do 



Erasmus Course on 
Abdominal Imaging
23-26 de Setembro de 
2015
Coimbra

Realizou-se em Setembro 
mais um Curso Internacional 
Erasmus dedicado à Radiologia 
Abdominal. Este Curso, à 
semelhança de outras edições 
que tiveram lugar no passado 
recente em Portugal, foi 

valia formativa para especialistas ou internos que procuram 
maior diferenciação em Radiologia Abdominal. O programa 
científico abrangente permitiu reflectir sobre problemas 
comuns em patologia digestiva e génito-urinaria. Cremos que 
faz todo o sentido a junção destes dois tópicos numa reunião 
comum pois materializam a grande fatia do nosso exercício 
profissional. Os workshops foram muito apreciados tendo 
constado da apresentação interactiva de casos clínicos com 
utilização generalizada do sistema de televoto recentemente 
adquirido pela SPRMN.

Estamos pois todos de parabéns. Ainda de referir que no 
plano financeiro foi uma iniciativa conseguida para a SPRMN 
tendo-se mostrado a cidade de Coimbra um potencial 
destino com excelente capacidade para atrair formandos de 
várias nacionalidades e não tendo a ausência de aeroporto 
constituído um óbice importante. Esta informação poderá 
servir de base para futuras organizações da SPRMN.

Agradecemos como sempre a colaboração activa e muito 
empenhada da Luisa Costa e da Maria João da SPRMN.

Filipe Caseiro Alves
Luis Curvo Semedo

integralmente patrocinado pela SPRMN que também 
procedeu a toda a sua organização logística.
Com mais de 90 inscrições efectivas e longa lista de espera, 
que infelizmente não foi possível acomodar tendo em conta 
as características do Curso, este saldou-se por um assinalável 
sucesso a avaliar pelas inúmeras mensagens recebidas e 
pela quantificação muito positiva vertida na avaliação dos 
prelectores.

Na qualidade de organizador mas também de actual 
Presidente da SPRMN, acho que foi sem divida uma mais 
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