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Na abertura do XXVII Congresso de Pneumologia, no Edifício da Alfândega do Porto

Sociedade Portuguesa de Pneumologia
entrega donativo ao Coração da Cidade
No âmbito do XXVII Congresso de Pneumologia, que decorre desta sexta-feira até domingo no Centro de Congressos da
Alfândega do Porto, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) vai atribuir um donativo de 5 mil euros ao Coração da
Cidade, instituição portuense que há 15 anos se dedica a apoiar cidadãos sem abrigo, toxicodependentes, imigrantes de
Leste, desempregados e idosos.
Numa atitude pouco comum por parte de sociedades científicas, a SPP decidiu fazer este donativo por ser “uma forma de, numa
época de dificuldades económicas, poder apoiar uma instituição que ajuda a minimizar problemas relacionados com má
alimentação ou falta de higiene, contribuindo, assim, para a prevenção de algumas doenças respiratórias, como é o caso da
tuberculose”, explica Carlos Robalo Cordeiro, presidente da sociedade.
A escolha recaiu sobre o Coração da Cidade por se tratar de uma instituição que presta serviços à comunidade sem apoios e
apenas à base do seu próprio esforço, onde as refeições, por exemplo, são confeccionadas pelos voluntários, e que tem também
na prevenção da tuberculose uma das metas do seu trabalho. Ainda no que concerne à saúde, desenvolveu nos últimos anos um
esforço financeiro que permitiu administrar a 300 sem-abrigo a vacina contra o vírus da gripe.
O Coração da Cidade, dirigido por La Salete Santos, nasceu em 1996 para apoiar os sem-abrigo da cidade do Porto. Dois anos
depois, o apoio, com refeições diárias, estendeu-se aos sem-abrigo do distrito e, em 1999, aos toxicodependentes enviados pela
Segurança Social. Em 2000 somou-se a ajuda aos imigrantes de Leste e em 2001 eram já perto de 800 aqueles que procuravam a
instituição para jantar. Com a crescente procura, as instalações tornaram-se pequenas e foi inaugurado novo espaço em 2003,
onde actualmente centenas de carenciados fazem as suas refeições e recebem cabazes mensais, apoio medicamentoso,
enxovais, entre outras ajudas.
O donativo da SPP será entregue à instituição esta sexta-feira, pelas 19 horas, durante a cerimónia de abertura do congresso que,
até domingo, promoverá a troca de experiências e conhecimentos, num debate multidisciplinar em torno das diversas doenças
respiratórias, que afectam já 10% dos portugueses. Asma, Tuberculose, DPOC, Cancro do Pulmão e outras doenças respiratórias
são alguns dos temas que farão parte dos painéis de discussão, que reunirão mais de 600 especialistas.
Os resultados das medidas antitabágicas implementadas pelo Governo com o objectivo de proteger os cidadãos, bem como as
questões sociais relacionadas com a influência da publicidade na prevenção e no combate ao tabagismo, são um dos temas
centrais de um painel dedicado ao tabaco, a principal causa da maioria das doenças respiratórias como a DPOC e Cancro do
Pulmão.
Em destaque estarão também a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica), cuja prevalência em Portugal se estima em
14,2%; a prestação de cuidados domiciliários, nomeadamente a oxigenoterapia, que, além de diminuir a mortalidade, pode
melhorar a qualidade de vida; a asma e a tuberculose, uma contínua emergência global; a asma, que em Portugal estima-se que
afecte mais de 600 mil pessoas, na sua relação com a obesidade; e o cancro do pulmão, cuja taxa de incidência em Portugal não
baixa dos 3500 novos casos por ano.

Sobre a SPP
A Sociedade Portuguesa de Pneumologia é uma associação científica agrupando pessoas singulares e colectivas que se interessem
pelos problemas relacionados com o aparelho respiratório e/ou contribuam para o seu estudo e resolução. A promoção e protecção da
saúde respiratória dos portugueses, a educação e a formação dos diversos profissionais desta área, através do estímulo ao estudo e da
divulgação de todos os assuntos relacionados com a patologia respiratória, são os principais objectivos da SPP.
http://www.sppneumologia.pt
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