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Surto de Legionella ocorrido em Vila Franca de Xira
vai estar debate no XXXI Congresso de Pneumologia
“Surto de Doença dos Legionários em Vila Franca de Xira: o que fizemos e o que aprendemos” é um dos
temas que marca o início do XXXI Congresso de Pneumologia que reúne de 5 a 8 de novembro, no
Centro de Congressos Epic Sana, no Algarve, mais de 700 profissionais de saúde nacionais e
internacionais. O mediático caso de Legionella ocorrido há um ano no concelho de Vila Franca de Xira,
considerado o segundo maior surto desta doença no mundo, será analisado e dado a conhecer a
experiência dos hospitais e a ação das equipas multidisciplinares.
Sob o mote “Ligados pelo bom ar”, aquele que é considerado o principal fórum de discussão médico-cientifica da
área da pneumologia, colocará em debate temas como Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(DPOC), Cancro do Pulmão, Pneumonias, Cuidados Respiratórios Domiciliários e Reabilitação Respiratória,
entre outros. Este é um encontro que além da vertente científica não esquece as políticas de prevenção da
doença respiratória e a luta contra o tabagismo, que tem vindo a colocar à comunidade médica desafios
acrescidos, numa altura em que as doenças respiratórias são uma das principais causas de morbilidade e
mortalidade.
Também o Cancro do Pulmão será alvo de uma reflexão que coloca em evidência a questão do tratamento e da
reabilitação. Segundo Carlos Robalo Cordeiro, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, «o cancro
do pulmão é uma área da Pneumologia que em termos clínicos tem um enorme peso pela morbilidade e
mortalidade associada. É uma situação clínica que deve ser observada como uma área a necessitar de muito
investimento na informação, prevenção, partilha de conhecimentos e investigação clínica».
Na área da formação será realizado pela primeira vez em Portugal um curso de formação de formadores em
espirometria destinado unicamente a técnicos de cardiopneumologia, que será ministrado por peritos treinados
pela ERS (Sociedade Respiratória Europeia), ao abrigo de protocolos de cooperação assinados entre estas duas
organizações. Segundo Carlos Robalo Cordeiro, «trata-se de um curso com certificação que vai garantir aos
técnicos portugueses conhecimentos teóricos e práticos de elevada qualidade neste método de estudo da
função respiratória. Era até há pouco tempo apenas disponibilizado nos congressos da própria ERS, mas está
agora a estender-se a sociedades de países ligados a esta organização europeia».
A relação com outras especialidades médicas também continuará a ser privilegiada neste XXXI Congresso.
Serão realizadas sessões partilhadas com as sociedades portuguesas de Cardiologia, de Pediatria, de
Radiologia e com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Haverá ainda uma sessão
institucional com a Sociedade Espanhola de Pneumologia e com a Associação Latino-Americana do Tórax.
Programa disponível e em atualização em www.sppneumologia.pt
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