12 de Novembro é Dia Mundial da Pneumonia

3,7% dos internamentos em Portugal
são casos de Pneumonia
Homens e idosos são os mais afetados por esta doença.
Sociedade Portuguesa de Pneumologia revela estes e outros dados na
Assembleia da República às 10.00 do dia 12 de Novembro. Seguir-se-á a
inauguração da exposição “A Pneumonia ao Raio-X”.
Para assinalar a data, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia vai revelar dados
epidemiológicos sobre a patologia em Portugal e na Europa. O dia 12 de novembro também
ficará marcado pela inauguração da exposição “A Pneumonia ao Raio-X”. Composta pelos
módulos “o que é”, “agentes causadores”, “números”, “contágio”, “sintomas”, “risco”,
“mortalidade”, “tratamento”, “prevenção” e “dia mundial da pneumonia”, a exposição segue
um conceito original – todos os suportes serão impressos em papel de radiografia, e dispostos
de acordo com jogos de luz e sombras. Estará patente na Assembleia da República até ao dia
É cada vez maior o número de casos de pneumonia adquirida na comunidade. Um estudo
recente desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia revelou que 3,7% do total
de internamentos tem como causa esta patologia. Homens e idosos são quem mais sofre: 56%
dos internados são do sexo masculino. A média de idades dos pacientes é de 73,1 anos.
Entre 2000 e 2009, foram internadas em Portugal 7.849.266 pessoas. 294.027 tinha
pneumonia, o correspondente a 3,7% da população hospitalizada.
O estudo revelou que quanto mais avançada a idade dos grupos etários, maior a incidência de
pneumonia. 5,5% dos internados tinha idade igual ou superior a 50 anos. Um número que
aumenta para os 7% no caso de pessoas com um máximo de 65 anos e para os 9,4% para um
teto de 75. Idades menores ou iguais a 85 anos constituíram 13,8% dos casos.
A pneumonia é uma infeção do pulmão que afeta sobretudo os alvéolos. Trata-se de uma
doença com consequências graves para o doente, e elevados custos para a sociedade.
Pode afetar doentes de todas as idades, em especial os mais jovens e os mais idosos. São
várias as formas de pneumonia, sendo a mais frequente a adquirida na comunidade.
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Estima-se que nos países desenvolvidos ocorram 5 a 11 casos de pneumonia por ano, em cada
1000 habitantes adultos. Em Portugal, verificaram-se, entre 2000 e 2009, 294.027
internamentos de adultos por pneumonia, correspondentes a 3,7% do total de internados.
A pneumonia é responsável por óbitos em todos os grupos etários, mesmo em doentes jovens
previamente saudáveis. Os últimos dados publicados no nosso país revelam uma taxa de
letalidade intra-hospitalar nos adultos internados por pneumonia de 17,3%.

Sobre o Estudo
Desenvolvido entre 2000 e 2009, o estudo incidiu sobre os internados com 18 ou mais anos, com
diagnóstico primário de pneumonia. Foram excluídos pacientes com sistema imunitário diminuído,
como infetados com HIV, transplantados ou em processo de quimioterapia.
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