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XXVI Congresso de Pneumologia encerra o Ano do Pulmão

Saiba quais as doenças respiratórias que
matam cerca de 40 pessoas por dia
Coimbra acolhe nos próximos dias 5, 6 e 7 de Dezembro o XXVI Congresso de Pneumologia e o VI
Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia. Uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia que
durante três dias promove a troca de experiências e conhecimentos num debate multidisciplinar em torno
das doenças respiratórias, que afectam cerca de quatro milhões de portugueses. Asma, Tuberculose,
DPOC, Cancro do Pulmão e outras doenças respiratórias são alguns dos temas que estarão em debate.
Segundo um estudo do BOLD (Burden of Obstrutive Lung Disease), realizado em Portugal, a prevalência da
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) rondará os 14,2% da população com 40 ou mais anos.
Doenças como a Asma atingem 10% a 25% da população de todas as idades. Estima-se que o número total de
doentes possa ultrapassar os 600 000. Um em cada 15 portugueses sofrerá, provavelmente, de asma.
A taxa de incidência de Cancro do Pulmão em Portugal ronda os 3500 novos casos por ano. O cancro do pulmão
continua a ser terceira doença oncológica com maior taxa de incidência, depois do cancro da mama e da próstata.
Em 2009 Portugal contabilizava 24 casos de Tuberculose em cada 100 mil habitantes. Um número que tende a
reduzir mas que ainda não coloca Portugal numa categoria de país de baixa incidência.
Em 2009 a Gripe A (H1N1) foi um dos assuntos mais mediáticos em Portugal. Os dados do sistema de vigilância
da gripe A dão conta de um em cada quatro ou cinco doentes infectados.
E porque 2010 ficará marcado como o Ano do Pulmão, a Asma, Tuberculose, DPOC, Cancro do Pulmão e outras
doenças respiratórias serão abordadas neste encontro que conta com a presença de mais de 600 especialistas.
Um encontro multidisciplinar onde politicas de saúde serão confrontadas com a realidade dos números que
envolvem cada um dos problemas respiratórios.
Segundo Carlos Robalo Cordeiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia «as doenças
respiratórias são causa frequente de incapacidade, sendo responsáveis por 4 milhões de dias de afastamento das
actividades normais do dia-a-dia. Não podemos esquecer os números e mais que uma questão de saúde pública
trata-se de um problema que não pode ser ignorado em termos socio-económicos. Os custos directos e indirectos
das doenças respiratórias são bastante elevados rondando os 600 milhões de euros/ano, custos que poderiam ser
reduzidos com a aposta na prevenção.»
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