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XXVI Congresso de Pneumologia encerra o Ano do Pulmão

Asma, Tuberculose, DPOC, Cancro do Pulmão e
outras doenças respiratórias em debate em Coimbra
Coimbra acolhe nos próximos dias 5, 6 e 7 de Dezembro o XXVI Congresso de Pneumologia e o VI Congresso LusoBrasileiro de Pneumologia. Esta é 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
E porque 2010 é o Ano do Pulmão, Asma, Tuberculose, DPOC, Cancro do
Pulmão e outras doenças respiratórias serão abordadas neste encontro que
conta com a presença de cerca de 600 especialistas.
Os resultados das medidas anti-tabágicas implementadas pelo governo com
o objectivo de proteger os cidadãos, no que diz respeito à exposição
involuntária ao fumo do tabaco, bem como as medidas de redução da sua
procura e a cessação do seu consumo, serão um dos temas centrais de um
painel dedicado ao tabagismo que continua a ser a principal causa da
maioria das doenças respiratórias.
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 e muitos deles poderiam ser reduzidos com a aposta na prevenção.»
Em discussão estará também o cancro do pulmão, cuja taxa de incidência em Portugal ronda os 3500 novos casos por
ano. Os direitos e deveres do doente serão discutidos numa abordagem que dará a conhecer não só a perspectiva do
próprio doente mas também da sociedade e até as questões legais.
A Tuberculose e a Asma também serão abordadas pelos mais reconhecidos especialistas. Em 2009, a incidência de
Tuberculose no nosso país foi de 24,1 por 100 mil habitantes. A asma será abordada não esquecendo que se trata de
uma doença que afecta perto de 150 milhões de pessoas em todo o mundo e em Portugal, estima-se que sejam mais
de 600 mil pessoas.
Em 2009 também a Gripe A foi um dos assuntos mais mediáticos em Portugal e como tal avaliar o impacto da doença,
retirar ilações e traçar linhas de orientação para a prevenção da Gripe A (H1N1) será o objectivo de um dos painéis do
segundo dia, que trará a debate a pandemia que assolou o mundo inteiro.
Este é um encontro que procura promover a divulgação dos conhecimentos entre a comunidade médica de modo a
melhor conhecer a realidade de algumas doenças, assim como o que de melhor se faz no mundo em termos de
investigação.
«Mais do que proporcionar a troca de conhecimentos e experiências o XXVI Congresso de Pneumologia e VI
Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia pretende ser um espaço de reflexão para a comunidade médica e cientifica,
um espaço de reflexão sobre um futuro que não pode colocar de parte a vertente humanística, cultural e ética, que
consideramos fundamentais para quem desenvolve uma actividade centrada no seu semelhante»” acrescenta Carlos
Robalo Cordeiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.
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