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Comunidade médica internacional debate novas terapêuticas
e abordagens no tratamento de doenças respiratórias
 Durante três dias, Albufeira recebe o XXXII Congresso de Pneumologia para
debater as mais inovadoras abordagens no tratamento de doenças respiratórias
 Doenças respiratórias constituem a 5ª principal causa de internamento e a 1ª
causa de mortalidade intra-hospitalar
Sob o mote “As Novas Dimensões da Pneumologia”, aquele que é considerado o principal fórum de
discussão médico-cientifica nacional da área da pneumologia decorre este ano no Centro de Congressos
Sana Epic, na Praia da Falésia, no Algarve.
Temas como Tuberculose, Fibrose Quística, Doenças Ocupacionais, Pneumonia, Doença Pulmonar
Obstrutiva Crónica (DPOC), Fibrose Pulmonar e Cancro do Pulmão estarão, durante três dias, no centro de
um debate multidisciplinar que não esquece as políticas de prevenção de doenças respiratórias, as novas
abordagens e terapêuticas e os números que destacam as doenças respiratórias como a 5ª principal causa
de internamento e a 1ª causa de mortalidade intra-hospitalar.
Segundo Venceslau Hespanhol, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, «este encontro
constitui uma importante oportunidade para apresentação, à comunidade científica e centros internacionais
de reconhecida qualidade. É desta forma que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia procura responder
a um dos mais importantes desafios que se coloca à classe médica e cientifica»
Também as relações institucionais com outras especialidades continuam a ser uma forte aposta da SPP
que este ano conta com a participação de instituições como a Sociedade Galega de Patoloxia Respiratória
(SOGAPAR), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), a Asociación
Latinoamericana del Tórax (ALAT), a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e a Sociedade Portuguesa de Pediatria
(SPP).
À semelhança dos anos anteriores, este é um encontro que promove não só a troca de experiência como
também a formação em áreas de extrema importância como seja a prática de Espirometria, o Suporte
Imediato de Vida ou a revisão científica sobre Pneumonia Adquirida na Comunidade.
Programa disponível e em atualização em www.sppneumologia.pt
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