SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA

AGOSTO 2019

Notícias SPAP
Em Maio de 2019, a Unidade de Alergologia Pediátrica do
Departamento de Pediatria do Hospital Universitário de Santa
Maria foi acreditada pela European Training Committee –
Pediatric Allergology (ETC-PA).
A Unidade de Alergologia Pediátrica foi criada em Novembro de
1974. Oferece atendimento integrado a crianças com condições
alérgicas há mais de 40 anos, juntamente com atividades educacionais, de treinamento, pesquisa e
extensão. A Unidade teve um papel fundamental no desenvolvimento da Alergologia Pediátrica em
Portugal.

Mensagem do Presidente
Dr. Libério Bonifácio Ribeiro, Presidente da SPAP

A Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica (SPAP) não é um
recém-nascido sem história, antes pelo contrário, apresenta uma
gestação muito prolongada, na sua antecessora, a Secção de
Imunoalergologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria
(SIAP-SPP), criada em Março de 1985, ou seja, há 26 anos.
Não posso deixar de realçar o importante papel desempenhado pela SIAP-SPP ao longo destes anos,
tanto a nível nacional como internacional, na afirmação, formação e desenvolvimento da
imunoalergologia pediátrica.
Realço a participação activa na criação da Sociedade Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica
Pediátrica (ESPACI), e na sua contribuição activa nos vários Congressos dessa Sociedade, conseguindo
trazer e organizar alguns dos seus eventos para o nosso País.
A existência da SPAP obriga-nos a novos desafios, embora na continuidade do trabalho desenvolvido
pela SIAP-SPP, a sermos considerados como parceiros em pé de igualdade com Sociedades afins, ao
reconhecimento como elemento activo em grupos de trabalho ou comissões criadas ou a criar, onde
se discutam problemas relacionados com a criança. (continua)
Agenda
• 3º Encontro de Outono da SPAP
• Novembro de 2019
• 7ª Reunião Temática da SPAP
• Prevenção da Doença Alérgica
• Fevereiro de 2020

• Pediatric Allergy & Asthma Meeting - PAAM 2019
• 17 a 19 de Outubro de 2019
• Florença, Itália
• 20º Congresso da Soc. Portuguesa de Pediatria
• Curso 2 – Alergologia Pediátrica
• 13 a 15 de Novembro de 2019
• Centro de Congressos do Estoril

