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XXVIII Congresso de Pneumologia de 09 a 11 de Novembro em Tróia

Sociedade Portuguesa de Pneumologia lança desafio para
referenciação de doenças respiratórias em Portugal
Centenas de especialistas já fizeram o seu registo no XXVIII Congresso de Pneumologia, que arranca no
próximo dia 09 de Novembro, em Tróia. Um encontro que reúne até domingo, dia 11, mais de 600
profissionais ligados às mais variadas áreas da saúde respiratória. “Lugar marcado para o conhecimento” é o
mote deste encontro que lança em Portugal o debate em torno da referenciação de doenças que afetam mais
de um milhão de Portugueses.
A pneumologia é uma das áreas da saúde onde muitas doenças se encontram subdiagnosticadas, existindo até um
vasto grupo de doenças que pelo menor número de casos conhecidos começaram mais recentemente a ser alvo de
um maior estudo em Portugal. Doença de Pompe, Deficiência alfa-1-anti-tripsina, Fibrose Quística e Hipertensão
Pulmonar são algumas das doenças que este ano assumem especial relevância no congresso anual da especialidade.
Tendo em conta esta realidade que coloca as doenças respiratórias com algum défice de conhecimento no que se
refere ao número de doentes existentes, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) dá a conhecer neste
encontro o Gabinete de Monitorização da Doença Respiratória (GARE), o qual constitui uma estrutura de recolha e
análise de dados e números no âmbito da patologia respiratória, contando, entre outros, com o apoio de clínicos,
epidemiologistas e estatistas, contribuindo assim para o aumento do conhecimento nesta área.
Segundo Carlos Robalo Cordeiro, presidente da SPP: «o défice de informação pode-se refletir, muitas vezes, na
incorreta implementação de medidas de abordagem a estas doenças, ao mais diverso nível, desde o diagnóstico ao
tratamento, com eventual prejuízo na respetiva eficácia. É fundamental aproveitar este ponto de encontro e de
discussão de trabalhos clínicos e de investigação, entre os diversos centros nacionais e ainda com forte participação
internacional, para dar a conhecer aquela que poderá ser uma importante ferramenta de compilação de
conhecimento».
Este é um projeto que poderá constituir uma mais-valia também para o Programa Nacional para as Doenças
Respiratórias (PNDR), no sentido em que concorrerá para obter um maior conhecimento da realidade do país, e
funcionará em articulação com este Programa, que permitirá integrar, de forma estruturada, as doenças respiratórias
nos eixos principais de combate às doenças, apontando, na sua estratégia, para a redução de 10% da taxa de
internamento por doenças respiratórias crónicas até 2016 e para a diminuição em 2% da morbilidade e mortalidade
associadas a estas patologias.
E, porque em Portugal calcula-se que as doenças respiratórias atingem cerca de 40% da população portuguesa,
apontando para uma uma prevalência de 10% com casos de asma, de 25% para a rinite e 14,2% para a Doença
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) em pessoas com mais de 40 anos, o XXVIII Congresso de Pneumologia promove
o debate multidisciplinar em torno de mais de 70 temas que reúnem a experiencia de quem investiga, diagnostica e
zela pelos melhores cuidados a prestar a quem sofre de doença respiratória.
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. www.sppneumologia.pt
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