Editorial
Caros Colegas
Cabe-me este ano a honra de presidir à reunião magna da Sociedade Portuguesa de Coloproctologia.
Esta tarefa carece de uma equipa e a sua organização é o resultado do trabalho dessa equipa. Como num puzzle, fomos completando o quadro final através do trabalho abnegado daqueles
que prontamente responderam ao nosso pedido de colaboração.
A todos o nosso muito obrigado.

DRA. PAULA MINISTRO

O programa que elaborámos teve como objetivo a discussão de
temas relevantes da patologia colo retal que suscitam interação
médico-cirúrgica, respeitando o princípio fundamental da nossa
Sociedade: a complementaridade das duas especialidades, Gastrenterologia e Cirurgia Geral.

Os cursos pré congresso abordam a investigação clínica, patologia anal benigna e maligna, doença inflamatória
do intestino e nutrição. Os temas da reunião magna estão distribuídos por quatro sessões: outras colites que não
doença inflamatória do intestino (DII); erros e inovação na DII; complicações técnicas dos procedimentos endoscópicos e cirúrgicos e a sua resolução multidisciplinar; lesões precursoras e carcinoma inicial do reto. Dado que
a atividade assistencial na área da coloproctologia é o pilar que nos une, estas sessões iniciam-se por um caso
clínico. Pretende-se que a partir da clínica se apresente a evidência e implemente a discussão multidisciplinar.
As conferências focam aspetos clínicos como a sépsis de origem abdominal e a doença de Crohn perianal e tópicos que estão a alterar a prática médica nomeadamente a inteligência artificial e a robótica. A litigância resultante
da prática médica está na ordem do dia e temos que saber lidar com as suas implicações bem como desenvolver
mecanismos protetores. A medicina baseada no medo, expressão que descreve uma prática médica defensiva que
nem sempre será a melhor abordagem clínica tanto em termos diagnósticos como terapêuticos, será objeto de um
debate médico jurídico.
Não menos relevante no programa são os trabalhos que nos foram enviados e que depois de selecionados são
apresentados em diferentes formatos: comunicações, casos clínicos e pósteres.
Foi com enorme satisfação que o nosso estimado amigo e colega Prof. Dr. João Pimentel, aceitou o convite que
lhe dirigimos para Presidente de Honra da Reunião. O Prof. Dr. João Pimentel dispensa apresentações pois o seu
conhecimento e prática na área da coloproctologia é sobejamente conhecida. Desenvolveu um trabalho profícuo
na SPCP, contribuindo para a formação de muitos de nós. Não conseguimos separar o amigo do colega, portanto
tudo se torna mais simples de fazer e dizer.
Finalmente, o nosso trabalho será recompensado se a partilha de conhecimento tiver impacto na formação médica
continua e na multidisciplinaridade que se assume ser a base do desempenho da Medicina do seculo XXI.
Bem hajam.

Paula Ministro
Presidente do Congresso
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