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PROF. DOUTOR JORGE FERREIRA
EDITOR-CHEFE

NOVO ANO PNEUMOLÓGICO EDITORIAL

O Boletim Oxigénio começa este 
novo ano com uma edição particu-
larmente focada nas diferentes ac-
tividades da Pneumologia nacional 
no final de 2019.
A forte presença portuguesa nos 
mais importantes eventos científi-
cos internacionais é bem represen-
tativa da dinâmica da especialidade. 
A Pneumologia assume, assim, o seu 

papel de especialidade fundamental 
da Medicina moderna. De resto, as 
doenças do âmbito da Pneumologia 
figuram entre as condições mais co-
muns no mundo moderno, com um 
número crescente e preocupante de 
pacientes. A asma afecta na actuali-
dade mais de 300 milhões de doen-
tes em todo o mundo, assumindo-se 
como uma prioridade em matéria de 
saúde pública, dado que é provável 
que em 2025 cerca de mais 100 mi-
lhões de pessoas venham a ser afec-
tadas por esta doença. A prevalên-
cia estimada da DPOC em 2010 era 
já de mais de 384 milhões de doen-
tes a nível mundial, mas acredita-se 
que, com o aumento dos hábitos 
tabágicos nos países em desenvol-
vimento e com o envelhecimento 
das populações, a prevalência da 
DPOC venha a aumentar, tornando-
-a responsável por mais de 4,5 mi-
lhões de morte por ano, já em 2030. 
A pneumonia continua a ser uma 
das mais comuns, e por vezes fatais, 
causas de doença, um pouco por 

todo o mundo, constituindo sempre 
um desafio em termos de preven-
ção e de tratamento. O cancro do 
pulmão continua a constituir o tipo 
de cancro mais comum em doentes 
do sexo masculino e o terceiro mais 
frequente no sexo feminino, respon-
sável por 2 milhões de novos casos 
em 2018.
Neste cenário, o papel do Pneumo-
logista assume um carácter de im-
portância e exigência sem paralelo 
na Medicina moderna, que deve mo-
tivar, mobilizar e entusiasmar todos 
para o exercício da especialidade. 
Estes são apenas alguns exemplos 
de doenças respiratórias que afec-
tam a humanidade. É bem conhe-
cida a importância dos distúrbios 
respiratórios do sono, das doenças 
respiratórias infecciosas, doenças 
do interstício pulmonar, doenças 
respiratórias ocupacionais e tan-
tas outras patologias do âmbito da 
Pneumologia. Por todos estes moti-
vos, os próximos serão, sem dúvida, 
grandes novos anos pneumológicos!
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Madrid recebeu o Congresso Anual da European 
Respiratory Society 

A edição de 2019 do Congresso Anual da European Respiratory Society (ERS), que decorreu de 28 de setembro 
a 02 de outubro, em Madrid, reuniu mais de 20 000 especialistas na área da medicina respiratória de todo o 
mundo, entre os quais 430 portugueses. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) esteve presente no maior 
congresso europeu dedicado à patologia respiratória e vai mostrar-lhe tudo o que se passou por lá.

À semelhança dos anos anteriores realizou-se a visita de alguns membros da direção da ERS à World Village. 
Confira as imagens do momento da passagem pelo stand da SPP, onde estiveram presentes o Prof. António Morais, 
presidente da SPP, o Prof. Carlos Robalo Cordeiro, secretário-geral da ERS e os Profs. Tobias Welte e Thierry 
Troosters, presidente cessante e presidente eleito da ERS, respetivamente.

ESPECIAL ERS CONGRESS 2019
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SPP-TV no ERS

“O diagnóstico das doenças 
do interstício continua a ser 
um desafio”

O Prof. Doutor Tiago Alfaro foi o moderador do curso 
pós-graduado sobre o algoritmo diagnóstico das 
doenças intersticiais que se realizou no dia 28. Neste 
curto vídeo, o pneumologista do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC) faz um resumo das 
temáticas abordadas e explica quais são os grandes 
desafios deste tipo de patologia pulmonar.

A importância do diagnóstico 
da apneia do sono

No dia 28 a Dr.ª Cláudia Vicente, médica de família da 
Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) da 
Mealhada, participou num simpósio sobre apneia do 
sono. Como mensagem-chave, a médica de família 
frisou que “devemos estar alerta para o diagnóstico 
da apneia do sono, uma vez que é uma doença que 
continua a ser muito subdiagnosticada, com um risco 
cardiovascular grande”.

Realizou-se, durante o congresso da ERS, a 
votação para a organização do 8th European 
Congress for Bronchology and interventional 
Pulmonology (ECBIP) 2025. Lisboa concorreu 
com Florença, e contou desde o início com o 
apoio da SPP. Neste curto vídeo o Prof. Doutor 
António Bugalho de Almeida revela a cidade 
vencedora. Veja e descubra.

Sabe onde vai realizar-se o 8th European Congress for 
Bronchology and interventional Pulmonology 2025? 
Descubra aqui. 

https://youtu.be/CrUpDrJnvA4
https://youtu.be/PA0b4Wnu-YQ
https://youtu.be/TZt_riXF6Ys
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Na tarde do dia 28 ouvimos falar português no congresso da ERS. Entre as 14.00h e as 17.30h realizou-se 
a sessão Luso-Espanhola - focada no tabagismo - na qual participaram representantes da SPP, da ALAT, 
da SEPAR, da ERS e da SBPT. Os moderadores da segunda parte desta sessão foram o Prof. Doutor 
António Morais, em representação da SPP, e o Prof. Doutor José Miguel Chatkin, presidente da SBPT. As 
comunicações ficaram a cargo da Dr.ª Paula Rosa, coordenadora da Comissão de Trabalho do Tabagismo 
da SPP, e do Prof. Doutor Alberto Araújo, coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento de Tabagismo 
(NETT) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que abordaram a terapêutica da desabituação 
tabágica e as novas formas de tabaco respetivamente.

Veja aqui as declarações dos intervenientes:

Tabagismo foi o tema da sessão Luso-Espanhola 

Prof. Doutor António Morais Prof. Doutor José Miguel Chatkin 

Dr.ª Paula Rosa Prof. Doutor Alberto Araújo 

https://youtu.be/meDNn8o6UK4
https://youtu.be/0DTwok5RXps
https://youtu.be/_9O81P3S6_g
https://youtu.be/L1yN5EBvv9E
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Na tarde de dia 29 realizou-se o simpósio “The 
added value of allied healthcare professionals 
in integrated respiratory care” cuja presidência 
esteve a cargo da Prof.ª Doutora Alda Marques, 
da Escola de Saúde Pública da Universidade de 
Aveiro. A importância de psicólogos, enfermeiros, 
terapeutas ocupacionais, nutricionistas e de tantos 
outros profissionais enquanto peças fundamentais 
nos cuidados integrados prestados aos doentes 
foi debatida nesta sessão onde não faltou o 
testemunho de um doente com sarcoidose. Veja 
aqui as declarações da especialista.

Papel dos profissionais de saúde não médicos na 
abordagem do doente respiratório

Novas formas de tabaco
em destaque

As estratégias da ERS para fazer frente ao aumento 
do consumo de novas formas de tabaco e as novas 
evidências sobre estes produtos foram alguns dos 
tópicos mais abordados neste congresso. Assista 
ao vídeo e confira os comentários da secretária do 
ERS Tobacco Control Committee, Prof.ª Doutora 
Sofia Ravara.

Asma: as novas 
recomendações da GINA

As novas recomendações da GINA para a aborda-
gem da asma têm estado no centro do debate nes-
te congresso da ERS. Há quem diga que esta foi 
“a mais radical alteração alguma vez introduzida 
nestas guidelines” e o Prof. Doutor Tiago Alfaro, 
pneumologista do CHUC, explica porquê.

https://youtu.be/TnLNXMhByQA
https://youtu.be/tZl9ray829o
https://youtu.be/Lg4yi0D3pRg
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Ventilação não-invasiva na 
abordagem da tosse

Na manhã de dia 30, o Prof. Doutor Miguel Gon-
çalves, participou na sessão plenária “Integrated 
strategies for acute non-invasive ventilation”.
O pneumologista do Hospital de São João falou 
sobre técnicas de tosse assistida mecânica.
Em declarações à SPP-TV, o especialista destaca 
as mensagens-chave desta sessão.

A poluição atmosférica é uma das grandes 
ameaças à saúde da população em geral e, como 
tal, fez parte do programa científico do congresso 
da ERS. Na tarde de dia 1 realizou-se um simpósio 
intitulado “Is your patient dying from air pollution?”, 
no qual participou a Dr.ª Isabel Saraiva. Veja aqui 
as declarações da presidente da European Lung 
Foundation (ELF).

Poluição atmosférica mata?

O Prof. Doutor Tobias Welte, falou à SPP-TV sobre 
as estratégias da ERS para combater as principais 
causas das doenças respiratórias – tabaco e poluição 
atmosférica. No final, fez ainda um balanço onde se 
mostrou bastante satisfeito com o elevado nível de 
ciência e educação durante os 5 dias do congresso.

Assista aqui às declarações do presidente da ERS.

Balanço do ERS Congress

https://youtu.be/4rYCZFQpi6M
https://youtu.be/wspNjIICwzo
https://youtu.be/NPpq0f1yBTw
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Posters portugueses no ERS

Nesta edição do congresso da ERS, mais de 170 apresentações - posters, comunicações orais, sessões, 
simpósios e cursos - estão a cargo de especialistas nacionais, o que reflete a intensa atividade científica 
no âmbito da patologia respiratória.

Fique a conhecer alguns dos posters portugueses apresentados:

Home-based pulmonary 
rehabilitation and follow-up 
strategies in COPD patients:
a systematic review

Enf.º Duarte Pinto
Centro Hospitalar de São João

Impact of antibiotics on
immunotherapy response
in lung cancer patients

Dr.ª Adelaide Alves
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Balance training in chronic 
respiratory patients

Dr. Marcos Oliveira
Hospital da Guarda

https://youtu.be/N7Dmnh46N2U
https://youtu.be/coojnrftJfM
https://youtu.be/GWyQ3S050Rc
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Innovation in nursing education 
-ECare - COPD. Self-management 
promotion in people with COPD

Enf. Miguel Padilha
Escola Superior de Enfermagem do Porto

Transbronchial lung cryobiopsy 
(TBLC) and bronchoalveolar lavage 
(BAL) in diagnosis of Intersticial 
Lung Diseases (ILD

Dr.ª Gabriela Santos
Hospital Garcia da Horta

Relationship between distress 
and physical activity in informal 
carers of patients with COPD 

Dr.ª Joana Cruz
Instituto Politécnico de Leiria

Pulmonary rehabilitation 
in interstitial lung diseases 
compared with chronic 
obstructive pulmonary disease

Dr.ª Rebeca Natal
Hospital da Guarda

https://youtu.be/kpnvGD8rT2E
https://youtu.be/xbGXvcHfD-k
https://youtu.be/H2gllNQZAbw
https://youtu.be/40SccW18GQY
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Characterization of patients with 
pneumonia and chronic structural 
lung disease admited to an ICU

Dr. Gil Gonçalves
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Normoxemic patients at rest 
with interstitial lung disease and 
desaturation in the 6MWT

Dr. David Coelho
Hospital de São João

Interventional bronchoscopy in 
locally advanced thyroid cancer 
with tracheal invasion 

Dr. André Alexandre
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro

Thymic epithelial tumours 
- a retrospective analysis 
of 20 years in a Portuguese 
pneumology department

Dr.ª Inês Rodrigues
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro

https://youtu.be/u7AXQ22pz5E
https://youtu.be/leGf9YRrArI
https://youtu.be/-3JRQ4FgZrY
https://youtu.be/ydUr9TWhR88
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O melhor do ERS Congress
Cinco dias recheados de conhecimento, 
partilha e atualizações no que toca às 
doenças respiratórias. Um programa científico 
repleto de inúmeras sessões que contaram 
com especialistas nacionais e internacionais. 
Assista aqui aos melhores momentos do ERS 
Congress 2019 captados pela lente da SPP-TV. 

O Prof. Doutor Nicolino Ambrosino é o novo editor-chefe do Pul-
monology Journal, a publicação científica oficial da Sociedade Por-
tuguesa de Pneumologia (SPP). Atualmente a trabalhar na Unida-
de de Terapia Intensiva Pulmonar e Respiratória do Departamento 
Cardiotorácico do Hospital Universitário de Pisa, em Itália, o Prof. 
Doutor Nicolino Ambrosino mantém a sua atividade investigacio-
nal nas áreas dos cuidados críticos, Medicina Interna e tratamento 
de doenças pulmonares. Foi autor e coautor de múltiplos artigos 
publicados em jornais científicos internacionais. Em novembro do 
ano passado esteve no Congresso da SPP para participar na sessão 
sobre ventilação domiciliária.

Prof. Nicolino Ambrosino é o novo 
editor-chefe do Pulmonology Journal

PULMONOLOGY

Descarregue a App do 
Pulmonology Journal, 
a revista oficial da SPP, 
para o seu telemóvel e 
fique a par dos artigos 
mais recentes sobre a 
patologia respiratória.

https://youtu.be/fd8Yek0EZu4
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ATIVIDADES SPP

COMISSÃO DE TRABALHO DE PNEUMOLOGIA ONCOLÓGICA 

Assinalou-se a 1 de agosto o Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Anualmente são diagnosticados cerca de 
quatro mil novos casos em Portugal e mais de dois milhões em todo o mundo deste tipo específico, sen-
do este aquele que apresenta um maior nível de mortalidade, o que é justificado pelo diagnóstico tardio.  
No âmbito deste dia, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) reforçou a importância da cessação 
tabágica com um curto vídeo.

Cancro do Pulmão – oito em cada dez casos são 
diagnosticados em fumadores

É importante fazer uma preven-
ção primária do cancro do pul-
mão, “o tabaco é, de longe, o fa-
tor de risco mais importante no 
desenvolvimento desta doença, 
no entanto, outros fatores como 
o rádon, as fibras de amianto 
e poluição ambiental, também 
podem ter um papel relevante “, 
afirma o Prof. Doutor Venceslau 
Hespanhol, representante da SPP. 
Apesar destes outros fatores, 
“em 80% dos casos de cancro de 
pulmão existe história de expo-
sição ao tabaco. É fundamental, 
para a prevenção deste tipo de 
cancro, a redução do consumo 
ou da exposição ao tabaco”, re-
força o médico pneumologista.

“Quando se fala de consumo de 
tabaco não se fala apenas de ci-
garros, mas também das novas 
formas de consumo como o ci-
garro eletrónico, o tabaco aque-
cido e, mais recentemente, o 
Juul. Estas novas formas de taba-
co também são causa de doença 
e são, muitas vezes, o primeiro 
passo para o consumo de cigar-
ros convencionais”, reforça a Dr.ª 
Cristina Matos, representante da 
Comissão de Trabalho de Pneu-
mologia Oncológica da SPP.

Prof. Doutor Venceslau Hespanhol

Dr.ª Margarida Felizardo
e Dr.ª Cristina Matos

Numa altura em que o consumo 
dos produtos de tabaco voltou 
a ser atraente para os jovens, 
levando a um aumento da taxa 
de novos fumadores, sobretudo 

na população estudantil, as es-
tratégias de prevenção primária 
passam também por “campa-
nhas dirigidas sobretudo a estes 
grupos etários, de forma a evitar 
o início do consumo e a vontade 
de experimentar. É igualmente 
necessária a implementação e 
desenvolvimento de Consultas 
de Apoio Intensivo aos Fumado-
res tanto nos Cuidados Primários 
de Saúde como nos Hospitais”, 
complementa a Dr.ª Margarida 
Felizardo, também representante 
da Comissão de Trabalho de Ta-
bagismo da SPP. 
Para assinalar o Dia Mundial do 
Cancro do Pulmão, a Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia vol-
tou a reforçar, com um curto ví-
deo, a mensagem de esperança e 
a importância da cessação tabá-
gica, tendo em conta que a doen-
ça afeta sobretudo os fumadores.

https://www.youtube.com/watch?v=0cb5zmtRpeM&feature=youtu.be
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COMISSÃO DE TRABALHO DE ALERGOLOGIA RESPIRATÓRIA

A importância do controlo da asma durante o período 
de gestação
No âmbito do Dia da Grávida, que se assinalou a 9 de setembro, as Dr.as Rita Gerardo e Lígia Fernan-
des, representantes da Comissão de Trabalho de Alergologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia (SPP), redigiram um artigo de opinião no qual revelam a importância do controlo da asma 
durante o período de gestação. 

A asma é uma doença comum 
caracterizada por inflamação 
crónica e obstrução transitória 
e potencialmente reversível das 
vias aéreas. A obstrução é va-
riável e frequentemente rever-
sível, quer espontaneamente 
quer após recurso a medicação. 
Manifesta-se geralmente por 
sinais e sintomas respiratórios 
típicos: sensação de falta de 
ar (dispneia), pieira (chama-
do pelos doentes como “gati-
nhos”), tosse - geralmente seca 
- e sensação de aperto no peito 
(opressão torácica) que podem 
variar na frequência e em inten-
sidade ao longo do tempo.
Os sintomas estão relacionados 
com a limitação variável do flu-
xo aéreo expiratório, isto é, com 
a capacidade de os pulmões li-
bertarem o ar, devido a bronco-
constrição (estreitamento das 

vias aéreas), espessamento da 
parede das vias aéreas e au-
mento da produção de muco.  
Um dado importante é que as 
crises de asma (ou exacerba-
ções) são episódicas apesar 
da inflamação permanecer (é 
crónica). Estima-se que a asma 
atinja cerca de 235 milhões de 
indivíduos a nível mundial e é 
calculada em 600 mil na po-
pulação portuguesa de acordo 
com o Inquérito Nacional de 
Doenças Respiratórias.
O controlo da asma geralmen-
te altera-se durante a gravidez. 
Cerca de um terço das mulhe-
res sofrem agravamento dos 
sintomas, em um terço verifica-
-se melhoria dos sintomas e um 
terço das grávidas mantem a 
asma estável. As exacerbações 
(ou crises de asma) são mais 
comuns durante a gravidez, 

principalmente no 2º trimestre.
As exacerbações e o mau con-
trolo da doença durante a gra-
videz podem ser devidos quer 
a fatores mecânicos e/ou hor-
monais quer à interrupção ou 
redução da medicação habitual-
mente administrada devido a 
receios da grávida ou do médi-
co assistente. As mulheres grá-
vidas parecem estar particular-
mente suscetíveis a infeções por 
vírus respiratórios. As crises e o 
mau controlo da asma estão as-
sociados a maiores riscos para 
o bebé (parto pré-termo, baixo 
peso ao nascer ou mortalidade 
perinatal) e para a mãe (pré-
-eclâmpsia). Se a asma estiver 
bem controlada durante a gra-
videz o risco de complicações 
maternas e/ ou fetais é pratica-
mente inexistente.
O tratamento da asma durante 
a gravidez deve ser igual ao uti-
lizado previamente. Apesar da 
preocupação com a medicação 
para a asma durante a gravidez, 
os riscos para a saúde da mãe e 
do feto pela presença de asma 
não controlada são muito maio-
res do que os potenciais efeitos 
adversos da medicação usada 
para tratar e controlar a doença.
A utilização de corticoterapia 
inalada, broncodilatadores (do 
grupo β2 agonistas), montelucas-
te e teofilina não está associada 
a maior incidência de malforma-
ções no feto. A corticoterapia ina-
lada durante a gravidez previne o 
desenvolvimento de crises e a in-
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COMISSÃO DE TRABALHO DE FISIOPATOLOGIA RESPIRATÓRIA E DPOC 

Impacto das exacerbações foi o foco da reunião da CT 
de Fisiopatologia Respiratória e DPOC
No passado dia 7 de setembro, no auditório do Hospital de Vila Franca de Xira, realizou-se a reunião da Co-
missão de Trabalho (CT) de Fisiopatologia Respiratória e DPOC da Sociedade Portuguesa de Pneumologia 
(SPP), centrada no impacto das exacerbações. 

Em 25 anos, a incidência de DPOC aumentou 44%, a nível global, a doença representa a terceira causa 
de morte e, em Portugal, afeta mais de 800 mil pessoas. Razões mais do que suficientes para que seja 
dado o devido valor à DPOC, que tem como causas principais o tabagismo e a exposição crónica a 
gases, fumos ou poeiras.

terrupção desta medicação é um 
fator de risco importante para o 
aparecimento das mesmas. Ape-
sar da falta de evidência de efei-
tos adversos da medicação da 
asma na gravidez, muitas mulhe-
res e médicos referem reservas 
quanto à medicação.
O mau controlo da asma e a pre-

sença de exacerbações acar-
retam muito maior risco para a 
saúde e vida do feto do que o 
tratamento da asma por si só. 
Dito de outro modo, é mais se-
guro para as mulheres grávidas 
tomarem a medicação para a 
asma, do que ter sintomas da 
doença ou exacerbações. As 

puérperas e mães a amamentar 
também devem manter a tera-
pêutica habitual da asma duran-
te o período de amamentação.  
A abstinência tabágica durante 
toda a gravidez é fortemente 
recomendada, tendo em conta 
que predispõe ao aparecimento 
de asma na criança.

fo
to

g
al

er
ia

https://drive.google.com/open?id=1sdxSCuIJa2xXe_9Fv0ufiFoN4l6p0lQs
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COMISSÃO DE TRABALHO DE TABAGISMO

Surto de doença pulmonar aguda relacionada
com o cigarro eletrónico 
Reforçando a sua preocupação em relação à falta de evidências em torno dos novos produtos de tabaco e 
tendo em conta as seis mortes registadas nos EUA associadas ao consumo de cigarro eletrónico, a Socie-
dade Portuguesa de Pneumologia (SPP) emitiu, a 11 de setembro, o seu parecer sobre este assunto.

Nos últimos dois meses tem vin-
do a ser reportado nos Estados 
Unidos um número crescente 
de casos de doença respiratória 
grave, de causa desconhecida, 
mas associada ao uso de cigarros 
eletrónicos. Até 6 de setembro 
as autoridades americanas de-
tetaram um total de 450 casos e 
5 mortes confirmadas, com uma 
apresentação clínica variada, 
mas tendo como ponto comum a 
todos o uso de produtos relacio-
nados com cigarros eletrónicos 
(dispositivos, líquidos, cápsulas 
de enchimento e cartuchos).
Apesar de variável, a doença 
apresenta algumas caraterísticas 
comuns: sintomas respiratórios 
(tosse seca, falta de ar, opressão 
torácica), sintomas gastrointes-
tinais (náuseas, vómitos ou diar-
reia) e sintomas gerais (febre, 
perda de peso, fadiga)1. É muito 
relevante que as idades afetadas 
são bastante jovens e um terço 
tem menos de 18 anos (na sé-
rie publicada variaram entre 16 
e 52).2 Quase todos os casos re-
portados necessitaram de hospi-
talização, cerca de um terço com 
ventilação mecânica e nalguns ca-
sos até oxigenação extracorporal 
por membrana. A investigação de 
agentes microbianos (bactérias e 
vírus) é consistentemente negati-
va; alguns casos responderam a 
terapêutica corticóide, mas não 
se conhece um tratamento dirigi-
do à causa da doença2.

Apesar do número de dispositi-
vos e líquidos diferentes disponí-
veis no mercado ser elevado, em 
cerca de 80% dos casos os doen-
tes consumiram produtos com ni-
cotina e derivados da Cannabis, 
como o tetrahidrocanabiol (THC) 
ou o canabidiol (CBD). Desco-
nhece-se se a doença é provoca-
da por toxicidade de algum des-
tes compostos, por aditivos ou 
contaminantes desconhecidos 
ou por outras substâncias forma-
das quando se dá o aquecimento 
e vaporização dos líquidos.2-4

Até ao momento não se conhe-
cem casos semelhantes fora dos 
EUA. No entanto, dada a grande 
disseminação destes produtos 
e fácil acessibilidade, é provável 
que surjam noutros países, in-
cluindo Portugal. 
Embora a investigação relativa a 
este surto se mantenha em cur-
so, a SPP reitera a convicção de 
que a melhor forma de proteger 
a saúde respiratória é respirar ar 
limpo. A inalação de compostos 
químicos presentes no vapor dos 
cigarros electrónicos representa 
um risco real.

Assim, a SPP emite as seguintes 
recomendações:

1. O uso de cigarros electrónicos 
é perigoso e não é recomendado;

2. Deve ser especialmente evi-
tada a sua utilização por grupos 
mais vulneráveis, como as crian-
ças, adolescentes, adultos jovens, 
grávidas, idosos e doentes respi-
ratórios crónicos;

3. É especialmente perigosa a 
utilização de dispositivos adqui-
ridos fora do comércio regulado, 
a sua utilização modificada ou a 
adição de líquidos ou óleos con-
tendo derivados da cannabis ou 
outros aditivos;

4. Os consumidores de cigarros 
eletrónicos que desenvolvam sin-
tomas respiratórios agudos devem 
procurar o médico e fornecerem-
-lhe informação sobre o produto 
que consomem;

5. Os médicos que assistem doen-
tes com quadro clínico semelhante 
devem obter informação detalhada 
sobre o uso destes dispositivos e co-
municá-lo às autoridades de saúde.

1. Centers for Disease Control. Outbreak of Lung Illness Associated with Using E-cigarette Products: Investigation Notice. Sep 6, 2019. Disponível em: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-ciga-
rettes/severe-lung-disease.html 2. Layden JE, Ghinai I, Pray I, et al. Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and Wisconsin — preliminary report. N Engl J Med 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1911614. 
3. Maddock SD, Cirulis MM, Callahan SJ, et al. Pulmonary lipid-laden macrophages and vaping. N Engl J Med 2019.DOI: 10.1056/NEJMc1912038. 4. Christiani DC. Vaping-Induced Lung Injury. N Engl J Med 
2019. DOI:10.1056/NEJMe1912032
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DIA MUNDIAL DO PULMÃO

Doenças respiratórias são umas das principais causas de 
morte em Portugal 
Assinalou-se, a 25 de setembro, o Dia Mundial do Pulmão. Em Portugal, as doenças respiratórias represen-
tam a terceira causa de morte prevendo-se que, até 2030, venham a ocupar o primeiro lugar. Instituído em 
2017 pela Forum of International Respiratory Societies (FIRS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
também a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) assinalou este dia com o objetivo de consciencia-
lizar os portugueses para a problemática das doenças respiratórias. 

384 milhões de pessoas em 
todo o mundo sofrem de Doen-
ça Pulmonar Obstrutiva Cróni-
ca (DPOC) - com 3 milhões de 
mortes causadas por esta doen-
ça e tornando a DPOC a terceira 
maior causa de morte em todo o 
mundo -; 10 milhões de pessoas 
desenvolvem tuberculose, sen-
do a doença infeciosa mais letal 
com 1,6 milhões de mortes todos 
os anos; o cancro do pulmão é o 
cancro com maior mortalidade 
provocando 1,76 milhões de víti-
mas anualmente e 334 milhões de 
pessoas sofrem de asma, sendo a 

doença crónica mais frequente 
na infância e afetando 14% das 
crianças em todo o mundo. 
Segundo a OMS o tabagismo é, 
a par da poluição atmosférica, 
um dos principais fatores de risco 
para as doenças respiratórias. E, 
perante esta realidade, para as-
sinalar o Dia Mundial do Pulmão, 
a SPP organizou um Sunset sem 
Tabaco, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Lisboa (CML) 
e a Empresa Portuguesa das 
Águas Livres (EPAL). Este evento 
decorreu na Praça do Município, 
no dia 25 de setembro, e foi um 

evento aberto a todos aqueles 
que quiseram participar. 
“Um pulmão saudável é também 
um pulmão sem tabaco. Com 
este tipo de iniciativas queremos 
- além de alertar para o facto de 
que o tabagismo leva à destrui-
ção do pulmão, um órgão precio-
so para o nosso bem-estar – con-
trariar a ideia de que o cigarro é 
útil para acalmar, criar, socializar. 
Queremos demonstrar que é 
possível estar muito bem sem fu-
mar”, referram as Dr.as Paula Rosa 
e Cláudia Matos, da Comissão de 
Trabalho de Tabagismo da SPP.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Pulmão, de-
correu, no Estádio 1.º de Maio, uma ação promovida pela Câmara 
Municipal de Lisboa (CML), dedicada à atividade física e a hábitos 
de vida saudáveis, dirigida aos seus colaboradores. A SPP marcou 
presença nesta iniciativa, com os pulmões insufláveis e com as 
pulseiras com mensagens antitabágicas. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1CpCQ08jvJCs6mwV0aWJujPe3ROg1Oe1a
https://youtu.be/Qm3l8fGbRtk
https://youtu.be/KMABQdjMA0g
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COMISSÃO DE TRABALHO DE DOENÇAS DO INTERSTÍCIO
E DOENÇAS OCUPACIONAIS

Tratamento farmacológico das doenças difusas do pulmão 

Realizou-se a 14 de setembro, no 
Dolce Campo Real Lisboa, a reu-
nião anual da Comissão de Traba-
lho (CT) de Doenças do Interstício 
e Doenças Ocupacionais (DIDO), 
desta vez totalmente dedicada ao 
tema do “Tratamento farmacoló-
gico das doenças difusas do pul-

mão”. Tratando-se de uma área de 
elevado nível de incerteza e pou-
ca evidência científica, o objetivo 
principal centrou-se na atualiza-
ção das mais recentes orientações 
terapêuticas para cada grupo de 
doenças e na partilha de experiên-
cias e dúvidas entre colegas que 

se dedicam a esta área. Para além 
da discussão temática, muito enri-
quecedora em termos formativos, 
esta reunião visou ainda promo-
ver o estabelecimento de relações 
multicêntricas para a realização 
de estudos futuros, no âmbito das 
doenças pulmonares difusas.

Apesar de ter vindo a sofrer 
uma redução, em termos de in-
cidência, a patologia infeciosa é 
uma realidade, pelo que, como 
sublinha o Dr. João Maciel, 
coordenador da CT de Cirurgia 
Torácica, “esta é uma reunião 
com bastante relevância, pois 
os pneumologistas recorrem 

aos cirurgiões torácicos com 
frequência neste contexto, sen-
do importante sintetizar estra-
tégias de gestão dos doentes”. 
A mesma opinião é partilhada 
pelo Prof. Doutor Filipe Froes, 
coordenador da CT de Infecio-
logia Respiratória, acrescentan-
do que este tipo de formações 

permite criar “uma visão mais 
abrangente, visto haver cada 
vez mais doentes com várias 
patologias que necessitam de 
uma abordagem multidiscipli-
nar”. E acrescenta: “O objetivo 
desta reunião só pode ser um: o 
todo é maior do que a soma das 
partes.”

CT’S de Cirurgia Torácica e Infeciologia Respiratória 
debatem temas comuns  
A sede da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) acolheu, pela primeira vez, em 11 e 12 de outubro, 
uma reunião conjunta das Comissões de Trabalho (CT) de Cirurgia Torácica e de Infeciologia Respiratória 
da SPP especialmente dedicada a internos de Pneumologia.

COMISSÕES DE TRABALHO DE CIRURGIA TORÁCICA
E DE INFECIOLOGIA RESPIRATÓRIA
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https://drive.google.com/drive/folders/129tE5QjC3ctqNSuS2EC06U544yXqGh7G
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“A cirurgia torácica e a Pneumo-
logia têm uma relação indissociá-
vel”, realça a Dr.ª Carolina Torres, 
secretária da CT de Cirurgia Torá-
cica, e, ao contrário do que acon-
tece no âmbito da Oncologia – 
possivelmente a principal área de 
atuação conjunta entre cirurgia 
torácica e Infeciologia respirató-
ria – “no que respeita à patologia 
infeciosa as orientações não estão 

tão bem definidas, daí a importân-
cia de refletir sobre estes temas”.
Um dos pontos altos deste en-
contro foi o Curso Prático de 
Drenagens Torácicas, que, como 
frisa o Prof. Doutor Filipe Froes, 
“incide em técnicas extremamen-
te frequentes sobre as quais os 
internos de Pneumologia têm de 
ter cada vez mais formação, para 
que possam, sobretudo, saber 

quando fazer, saber fazer e quan-
do não fazer”.
“Quando colocar um dreno torá-
cico – indicações e contraindica-
ções”, “Algoritmo terapêutico no 
abcesso pulmonar”, “Abordagem 
cirúrgica das complicações da 
patologia infeciosa” e “Empiema 
– otimização da antibioterapia” 
foram outros dos temas em des-
taque ao longo deste curso.

De acordo com as Dr.as Susana Sousa e Sílvia Cor-
reia vários motivos podem explicar este “fenóme-
no”: “A temperatura atmosférica mais elevada, a 
ausência de regras relacionadas com a pressão 
dos horários escolares ou laborais, as atividades 
de férias com maior número de distrações notur-
nas podem prejudicar o sono nas férias de verão, 
assim como o facto de dormirmos num colchão 
diferente e com uma almofada à qual não estamos 
habituados”. Por outro lado, e para quem opta por 
viajar para zonas mais distantes, a própria diferen-
ça de horários pode alterar os hábitos de sono.

COMISSÃO DE TRABALHO DE PATOLOGIA RESPIRATÓRIA DO SONO

Sociedade Portuguesa de Pneumologia recomenda oito 
dicas para Um Bom Son(h)o de Uma Noite de Verão
Ao contrário do que desejamos, as férias nem sempre são sinónimo de descanso. Aparentemente repre-
sentam uma oportunidade para pôr o sono em dia, mas na realidade não é isso que acontece. Alguns 
estudos sugerem que no verão dormimos menos e pior. Leia o artigo das representantes da Comissão de 
Trabalho de Patologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), Dr.as Susana Sousa e 
Lígia Fernandes, e saiba mais sobre os efeitos das noites mal dormidas.
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Dr.ª Susana Varela e Dr.ª Sílvia Correia

https://drive.google.com/drive/folders/1wjUSoUQEXvR-PXN7CDcB4kv4JX8w0BC2
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No entanto, um sono de qualida-
de e em quantidade deve ser uma 
prioridade ao longo de todo o ano 
e isso inclui o período de férias. 
“Este alerta é válido para adultos 
e para crianças e adolescentes 
que apresentam maior tendência 
a perturbações do ritmo circa-
diano”, adiantam as duas pneu-
mologistas que, na sua atividade 
clínica, se dedicam em especial à 
patologia respiratória do sono.

Para que possamos regressar ao 
trabalho e à escola com baterias 
renovadas, a Sociedade Portu-
guesa de Pneumologia recomen-
da oito dicas que podem ajudar 
a dormir mais e melhor no verão, 
sobretudo no período de férias:

1. Manter os horários regulares
próximo da rotina;

2. Evitar os jantares pesados tar-
dios, com álcool e cafeína;

COMISSÃO DE TRABALHO DE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS

Curso Básico de Broncologia

Realizou-se, em Coimbra, de 14 a 15 de outubro, o Curso Básico de Broncologia da Sociedade Portugue-
sa de Pneumologia (SPP). Organizado pela Comissão de Trabalho (CT) de Técnicas Endoscópicas da 
SPP, cujos representantes são o Dr. Fernando Guedes Rodrigues e a Dr.ª Leonor Mota, este curso teve 
como objetivo familiarizar os internos com o broncofibroscópio e o exercício da capacidade técnica. O 
curso destinou-se a internos de formação específica em Pneumologia que ainda não realizaram o seu 
estágio de Broncologia ou que ambicionem consolidar conhecimentos.

3. Preparar o quarto e adequar a
temperatura (temperaturas mui-
tos quentes prejudicam o sono);

4. Exercício físico regular – so-
bretudo ao ar livre – aproveitar
o bom tempo para uma ativida-
de física que junta o exercício e a
exposição a luz solar será o ideal;

5. Exposição a luz no início da
manhã pode ajudar a regular o
ciclo de sono-vigília;

6. Evitar a exposição a luz azul a
noite (a ausência de pressão do
horário de despertar com o ho-
rário escolar de manhã facilita a
utilização de videojogos durante
o período da noite por crianças
e jovens);

7. Dormir 7-8h de sono, para que
consiga usufruir das férias da
melhor forma possível;

8. Evitar dormir com telemóveis
ou outros dispositivos móveis na
mesa-de-cabeceira.
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https://drive.google.com/drive/folders/19Ne3nIumSOqR3lV9VrhN4LLri4RtnkKp?usp=sharing
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ESCOLAS DE PNEUMOLOGIA

31ª Escola de Pneumologia foi dedicada
à doença vascular pulmonar

Fazer face aos desafios relacio-
nados com a doença vascular 
pulmonar, envolver os diferentes 
profissionais de saúde interessa-
dos na sua abordagem e divulgar 
a patologia e as boas práticas 
foram os principais objetivos da 
Escola de Pneumologia sobre a 
doença vascular pulmonar, orga-
nizada pela Sociedade Portugue-
sa de Pneumologia (SPP), que 
decorreu em Aveiro, nos dias 26 e 
27 de Outubro de 2019, sob coor-
denação da Dr.ª Teresa Shiang e 
do Prof. Doutor Tiago Alfaro.

Dr.ª Teresa Shiang

No decorrer do fim-de-semana, 
os participantes tiveram a opor-
tunidade de atualizar conheci-
mentos e de partilhar experiên-
cias sobre vários aspetos da 
doença vascular pulmonar. 
A construção do programa ba-
seou-se nos componentes obri-
gatórios da doença vascular 
pulmonar e da sua interdisciplina-
ridade. Esta escola foi um exem-
plo disso mesmo, uma vez que 
congregou médicos de várias 
especialidades, designadamen-
te de Pneumologia, Cardiologia, 
Medicina Interna, Radiologia, 
Medicina Nuclear, Imunohemo-
terapia, Cardiologia Pediátrica e 
Cirurgia Cardiotorácica.
O primeiro dia da reunião esteve 
dedicado às ferramentas para o 
diagnóstico e avaliação da gra-
vidade da doença vascular pul-
monar (imagiologia, medicina 
nuclear, prova de esforço car-
diopulmonar, ecocardiografia e 
cateterismo cardíaco direito). 
No âmbito da embolia pulmo-
nar (EP) foram abordadas as 
recomendações recentemente 
publicadas, o papel dos NOACS 
no tratamento ambulatorial, o 
tratamento da EP de alto risco, 
o papel do tratamento percutâ-
neo bem como da embolecto-

mia cirúrgica. A hipertensão ar-
terial pulmonar foi revisitada em 
termos de mecanismos e bases 
fisiopatológicas, algoritmo diag-
nóstico, estratificação de risco e 
o tratamento.  Esta mesa finali-
zou com as últimas novidades do 
6.º Simpósio Mundial de Hiper-
tensão Pulmonar.
Fatores de risco, mecanismos bá-
sicos, investigação e tratamento 
da hipertensão pulmonar trom-
boembólica crónica foram os te-
mas que encerraram o primeiro 
dia desta escola. 
Por sua vez, no segundo dia fo-
ram abordadas as doenças in-
flamatórias difusas (hemorragia 
alveolar e vasculites) e entidades 
menos comuns como as malfor-
mações arteriovenosas, os se-
questros pulmonares e tumores 
vasculares pulmonares.
A escola contou com uma vasta 
audiência e com um painel de pa-
lestrantes e moderadores de ex-
celência. Organizar esta reunião 
e transpor de forma consistente e 
detalhada o maior conhecimento 
possível para a prática clínica foi 
um bom desafio. “O interesse e a 
participação registada serviram 
para reforçar a necessidade cres-
cente de atualização na área da 
doença vascular pulmonar.”

fo
to

g
al

er
ia

https://drive.google.com/open?id=1iPzdTMqlRWSUt3tcc-HF7yCsH1QVwO0G



