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Nos dias 20 a 22 de Outubro de 2022 decorrerá o 1.º Congresso Português de Cancro do Pulmão.  
A península de Troia, vai acolher este evento num ambiente pertinho do mar, como é o nosso País.

A evolução do nosso congresso ao longo destes anos e a representatividade que tem tido a nível 
nacional levou-nos a considerar este 10.º evento o 1.º Congresso Português de Cancro do Pulmão. 

Esperamos proporcionar as condições para um debate de relevância clínica e científica, a ser efe-
tuado por todos os profissionais de saúde das várias áreas e das várias regiões do País, que se dedicam 
à área dos tumores torácicos. 

Decorrerão um conjunto de palestras com vários formatos e abrangendo as diferentes áreas da 
oncologia torácica, como o screening , o diagnóstico, o estadiamento, e os vários tipos de tratamento 
possíveis organizados de forma a permitir o diálogo entre as várias disciplinas que se de dedicam ao 
cancro torácico. 

Contamos com a participação de profissionais de saúde de várias áreas clínicas e científicas e de 
várias gerações, para poder partilhar experiências da vida real, formalmente com a apresentação dos 
trabalhos dos colegas de vários pontos do País e, informalmente nos intervalos entre as sessões, nos 
almoços e nos jantares. 

Surgem constantemente novos tratamentos que proporcionam maior e melhor qualidade de vida à 
Pessoa com cancro do Pulmão e suas Famílias e esta evolução no paradigma terapêutico tem tornado 
esta área de trabalho cada vez mais gratificante para os profissionais de saúde.

Mas não podemos esquecer que tratamos pessoas com doença com os problemas psicológicas, 
éticas e sociais que a situação de doente lhes coloca. Esta problemática será discutida no último dia do 
1.º Congresso Português Cancro Pulmão.

Teresa Almodovar
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