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Caros amigos

Estamos já em plena fase de preparação para o próximo Congresso Nacional de Cirurgia que este ano decor-
rerá de 6 a 8 de Março de 2014 no Hotel Epic Sana no Algarve. Esta deslocalização do Congresso tem por trás 
razões económicas mas também corresponde a uma vontade repetidamente feita sentir à Direcção por parte de 
muitos sócios. As comunicações ao Congresso, nas suas várias formas, já foram recebidas através do nosso site e 
distribuídas aos júris de selecção, maioritariamente constituídos pelos elementos das coordenações dos diversos 
capítulos da Sociedade.

Os temas a abordar nas sessões centrais do Congresso cobrirão todas as áreas de interesse dos cirurgiões e 
constituirão seguramente uma fonte de ensinamento e confrontação de experiências para todos. Para além da 
tradicional apresentação de casos clínicos nas Provas de Caras, serão tema de sessões as Controvérsias no Trata-
mento do Cancro Gástrico, Registo Nacional do Cancro do Recto, Cirurgia do Ambulatório, Novos Conceitos 
na Abordagem Ganglionar do Cancro da Mama, Ganho de Peso pós Cirurgia Bariártica: qual a solução, Tumores 
Quísticos do Pâncreas, Hipertiroidismo, Optimização Médica pós Operatória, Deiscência de Anastomose Colo 
Rectal, Problemas Clínicos – como tratar (pequenas palestras sobre problemas práticos quotidianos da cirurgia 
e a maneira de os resolver), Infecções Intra Abdominais, Diabetes e Cirurgia, Técnicas de Cirurgia Minimamente 
Invasiva nos Hospitais Universitários Portugueses e Mesa Redonda de Trauma.

Haverá ainda 3 conferências proferidas por ilustres convidados estrangeiros sobre Avanços na Cirurgia  
do Recto, Diagnóstico e Tratamento de Lesões da Suprarrenal e Estado da Arte no Tratamento do Carcinoma 
do Pâncreas.

Mas o principal é e será sempre a oportunidade de assistirmos e debatermos a produção científica da Cirur-
gia portuguesa traduzida nas comunicações livres, vídeos e posters submetidos por todos os Serviços de Cirurgia 
do país.

Chamo-vos a atenção que o Próximo Congresso será também palco das eleições para a próxima Direcção  
da Sociedade (Biénio 2014-2016).

Também os Capítulos se têm desdobrado em actividades formativas nas respectivas áreas que atestam da 
vitalidade das suas coordenações e do empenho e interesse que despertam junto dos colegas.
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O terceiro pilar da Sociedade Portuguesa de Cirurgia é a sua revista. A realidade editorial e económica do 
nosso tempo ditará alterações próximas na abrangência e desmaterialização da sua edição. É no entanto funda-
mental que se mantenha como veículo preferencial da publicação da actividade científica da Cirurgia Portuguesa 
e que todos façamos um esforço por contribuir para um permanente afluxo de material editável. O esforço dos 
que nela trabalham e a qualidade que atingiu e mantém merecem-no.

Espero encontrar-vos a todos no Algarve em Março de 2014.
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