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XXVIII Congresso de Pneumologia termina com
numero record de apresentações
3 espaços de conferências, 4 mesas-redondas, 9 “revistas de imprensa”, 5 simpósios, 10 sessões da
responsabilidade das Comissões de trabalho e 214 apresentações constituíram durante três dias aquele que é
já o maior fórum de discussão nacional sobre Pneumologia
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Asma, Cancro do Pulmão, as infeções respiratórias como a Gripe, a
Pneumonia e a Tuberculose, o transplante Pulmonar e a Cirurgia Torácica, as Doenças Intersticiais, a
Hipertensão Pulmonar, a Fisiopatologia Respiratória, os distúrbios do Sono, o Tabagismo, a Fibrose Quistica e a
Doença de Pompe foram alguns dos temas que fizeram parte deste encontro de debate multidisciplinar
Segundo Carlos Robalo Cordeiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia «a qualidade do
programa deste ano e as relações que estabelecemos através da presença de organizações nacionais e
internacionais como a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar, a Sociedad Española de Numologia y Cirurgia Torácica (SEPAR) e a Associação Latino-Americana do
Tórax (ALAT) refletem bem a vitalidade da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.
“Lugar marcado para o conhecimento” foi o mote que levou a SPP a reunir durante três dias em Tróia mais de
600 especialistas nacionais e internacionais para discutir os aspetos mais relevantes da Patologia Respiratória.










A percentagem de doentes que têm alta para o domicílio, pós paragem cardiorrespiratória (PCR), intra
hospitalar, é inferior a 20%. Os hospitais devem implementar a formação de equipas de profissionais
(MET, Medical Emergency Team) treinados no reconhecimento dos sinais de deterioração do doente e
na resposta rápida ao doente em rico
20 a 30% da população sofre de insónias, sendo que apneia do sono atinge cerca de 2 a 4% da
população
As pneumonias são a 3º causa de morte a nível mundial
Calcula-se que em todo o mundo aproximadamente 300 milhões de pessoas sofram de asma e que em
2025 poderá haver mais 100 milhões.
Até à data, não se verificou no nosso país um declínio na incidência de Cancro do Pulmão (registaramse em 2008 cerca de 3300 novos casos), o que se deve certamente aos hábitos tabágicos e ao
envelhecimento da população.
O transplante pulmonar é a única opção terapêutica para alguns doentes com doença respiratória
terminal. O número de candidatos é claramente superior ao número de órgãos disponíveis, pelo que a
seleção dos recetores deve ser criteriosa.
Fibrose quistica afeta 7 milhões de pessoas em todo o mundo
Em cada ano o tabagismo passivo é responsável por: 37,000 mortes por doença cardíaca; 3,000 mortes
por cancro do pulmão; 13,000 mortes por outros cancros; 300,000 casos de infeções respiratórias,
como por ex. pneumonias e bronquites, em crianças

Sobre a SPP
A Sociedade Portuguesa de Pneumologia é uma associação científica agrupando pessoas singulares e coletivas que se interessem
pelos problemas relacionados com o aparelho respiratório e/ou contribuam para o seu estudo e resolução. A promoção e
proteção 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 objetivos da
SPP. www.sppneumologia.pt
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