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PNEUMOLOGIA DE INTERVENÇÃO
A Pneumologia portuguesa assume, 
cada vez mais, o seu merecido lugar 
na liderança da Medicina Respiratória 
nacional. A intensa atividade 
desenvolvida pelas Comissões de 
Trabalho e pelos sócios da SPP em 
geral, que se encontra bem ilustrada 
na presente edição do Boletim 
Oxigénio, é bem representativa desta 
constatação. De norte a sul do País, 
multiplicaram-se iniciativas que, junto 
da classe médica e da sociedade, 
reforçaram de forma bem real o papel 
chave da Pneumologia na investigação, 
prevenção, diagnóstico e tratamento 
das principais doenças respiratórias. 
Mas a intervenção da Pneumologia 
portuguesa ficou longe de se 

dedicar apenas a áreas clínicas e de 
investigação. A Sociedade Portuguesa 
de Pneumologia é, também e sempre, 
uma sociedade com preocupações 
sociais. Neste âmbito, iniciativas 
como a que contribuiu de forma bem 
simbólica para a reflorestação do 
Pinhal do Rei, são bem reveladores 
desta opção de solidariedade social 
e de intervenção na resolução de 
problemas reais da população. Agora, 
tudo é possível. Com o empenho 
e entusiasmo dos sócios da SPP 
vamos, cada vez mais, contribuir 
para uma verdadeira Pneumologia de 
Intervenção!
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Lisboa recebeu simpósio interativo da ERS

Durante a manhã Portugal contribuiu para o debate com uma 
apresentação do Prof. Doutor Alvar Agusti, da Universidade de 
Barcelona, moderada pelo Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro, 
secretário-geral da ERS, sobre as trajetórias de desenvolvimento da 
DPOC.

Assista aqui às declarações dos intervenientes: 

De Londres, Lisboa, Varsóvia e Atenas para o resto do mundo decorreu, no passado dia 21 de fevereiro, no Hotel 
Tivoli Oriente, um simpósio interativo promovido pela European Respiratory Society sobre os avanços da 
Medicina de Precisão na DPOC e nas Doenças do Interstício. Este simpósio satélite, presidido pela Prof.ª Doutora 
Jadwiga Wedzicha e pelo Prof. Doutor Vincent Cottin, utilizou a mais recente tecnologia de transmissão ao 
vivo de forma a facilitar a partilha de conhecimento para todos os cantos do mundo sem implicar a deslocação 
dos participantes e foi constituído por uma apresentação à qual se seguiu uma sessão de perguntas e respostas.  

Da parte da tarde o Prof. Doutor António Morais, presidente da SPP, 
presidiu a palestra proferida pela Prof.ª Doutora Marlies Wijsenbeek, 
da Universidade de Roterdão, sobre a Medicina de Precisão aplicada 
na abordagem das doenças intersticiais.

Assista aqui às declarações dos intervenientes: 

VÍDEO:

https://www.youtube.com/
watch?v=8ONSmqy96A8&feature=youtu.be

SPP apoia campanha de sensibilização antitabágica 
no Dia Internacional da Mulher

Para assinalar o Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, a Associação 
RESPIRA lançou a campanha de 
sensibilização “Operação STOP 
DPOC”, com uma ação de rastreios 
gratuitos, no Largo de Camões, entre 
as 17.00  e as 23.00 horas, como forma 
de alerta para o aumento e impacto 
da Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica (DPOC), sobretudo nas 
mulheres. Esta iniciativa contou com 
o apoio institucional da Fundação
Portuguesa do Pulmão e das
Comissões de Trabalho de Tabagismo 
e de Infeciologia Respiratória da
SPP. Reforçar a importância de um
diagnóstico precoce e da realização

de espirometria como um dos exames 
de eleição, alertar a população para 
as consequências e malefícios do 
tabaco para a saúde respiratória 
e criar uma relação emocional de 
forma a que os grupos de risco se 
identifiquem com a campanha e 
procedam a atitudes preventivas, 
foram os objetivos desta campanha. 

Campanha teve 
o apoio das CT’s
de tabagismo e de
infecciologia respiratória
da SPP

VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=o8RcfDt-
QBI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8ONSmqy96A8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o8RcfDt-QBI&feature=youtu.be
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SPP contribuiu para a reflorestação do Pinhal do Rei

No dia 9 de março foram plantadas 
1000 árvores no Pinhal do Rei, em 
Leiria, uma das zonas mais afetadas 
pelos incêndios de 2017. Esta 
ação de responsabilidade social e 
ambiental resultou de uma parceria 
com a Quercus, no âmbito da 
Corrida do Pulmão, na qual a SPP se 
comprometeu com a oferta do valor 
de uma árvore por cada inscrição 
registada. A Nippon Gases, no 
seguimento do seu projeto “Caminhar 
por mais floresta”, associou-se à SPP 
nesta ação que reuniu cerca de 100 
voluntários tendo adicionado às 
500 árvores previstas resultantes do 
número de inscrições na Corrida do 
Pulmão, mais 500.
“A saúde ambiental é um fator muito 
importante na saúde integral do in-
divíduo e, concretamente, na saúde 
respiratória, sendo uma das atitudes 

mais relevantes na prevenção das 
doenças respiratórias. Esta reflores-
tação do Pinhal de Leiria - que foi 
vítima de um incêndio bárbaro há 
dois anos - é uma iniciativa muito 
feliz, pelo que estamos aqui de for-
ma voluntária, com muita vontade 
e satisfação por termos contribuído 
para uma causa nobre.  Em súmula, 
a plantação das 1000 árvores é, para 
a SPP, um ato muito importante, não 
só do ponto de vista social, mas tam-
bém da saúde da população” referiu 
o Prof. Doutor António Morais, presi-
dente da SPP.
Para Paula Nunes da Silva, da Quer-
cus, o envolvimento da SPP nesta
atividade “é excelente. É essencial
o envolvimento por parte de toda a
sociedade civil e também da científi-
ca – que pela credibilidade e estudos
científicos que têm, ajudam as pes-

soas a perceber o quão importante é 
termos um bom ambiente e estarmos 
em consonância com a natureza”. 

VÍDEO BEST OF:

https://www.youtube.com/watch?-
v=AcfzydT0_lo&feature=youtu.be

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/ga-
leria/pagina/reflorestao-do-pinhal-
-do-rei-09032019/1

https://www.youtube.com/watch?v=AcfzydT0_lo&feature=youtu.be
http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reflorestao-do-pinhal-do-rei-09032019/1
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Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro distinguido 
como membro honorário da ERS

O Prof. Doutor Carlos Robalo Cordei-
ro, professor catedrático da Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
Coimbra e ex-presidente da SPP, foi 
distinguido como membro honorário 
da ERS. O docente da FMUC recebeu 
o título ‘Fellow of the European Res-
piratory Society’ durante a reunião
de primavera da ERS, realizada em
Zurique (Suíça), sendo o primeiro
português galardoado com esta dis-
tinção. Este título foi criado em 2014
como reconhecimento para contri-
butos de excelência na medicina res-
piratória. É, atualmente, a mais alta
distinção da ERS, sendo atribuída em
reconhecimento pelos méritos clíni-
cos, académicos e investigacionais e
pelo contributo para a evolução des-
ta sociedade científica.

Presidente da SPP participou no 1º Encontro da 
Federação Portuguesa de Sociedades Científicas 
Médicas

A Fundação Calouste Gulbenkian recebeu, no dia 13 de março, o 1.º Encontro da Federação Portuguesa de Sociedades 
Científicas Médicas. “Revistas Científicas Médicas Portuguesas – Unir para melhorar internacionalmente” foi o tema 
desta reunião, na qual participou o Prof. Doutor António Morais, na qualidade de presidente da SPP e como ex-editor da 
revista Pulmonology. “Como conseguir indexação e como conseguir aumentar o fator de impacto” foi o tema debatido 
na mesa em que o Prof. Doutor António Morais participou. 
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Projeto SaFe aceite no âmbito do Portugal 2020

O Dr. Salvato Feijó, pneumologista 
do Centro Hospitalar de Leiria, é o 
investigador principal do Projecto 
SaFe, aceite no âmbiyo do Portugal 
2020, que visa o desenvolvimento 
de implantes traqueo-brônquicos. 
Os promotores deste projeto são 
o Centro Hospitalar de Leiria, o
Instituto Politécnico de Leiria e a

empresa Moldes RP. O objetivo 
principal deste projeto é o 
desenvolvimento, produção e teste in 
vivo de uma nova gama de implantes 
traqueobrônquicos, que permitam 
a redução significativa da taxa de 
insucesso, causada pela formação 
de tecido granuloso, a migração 
e a acumulação de secreções. A 
migração está associada a uma má 
fixação à parede do tecido adjacente, 
logo uma maior rigidez do implante 
diminui a migração. No entanto, uma 
excessiva rigidez provoca maiores 
tensões no tecido e consequente 
formação de tecido granuloso. Este 
equilíbrio entre rigidez, fixação 
e tensões no tecido é difícil de 
alcançar e é essencial para o sucesso 
do implante. Por sua vez, um fluxo 
de ar menos estável, com maiores 
gradientes de velocidade, devido 
à migração e ao tecido granuloso, 
provoca maior acumulação de 
secreções. A otimização da 

geometria geral do implante, bem 
como a otimização das pequenas 
saliências que permitem a fixação, 
é uma tarefa fundamental para 
se compreender melhor a relação 
entre migração, tensões e fluxo de 
ar. De facto, a otimização mais do 
que uma ferramenta computacional 
para encontrar uma solução ótima, 
é acima de tudo, sobretudo nestes 
casos médicos, uma ferramenta 
essencial para melhor compreender 
a relação entre vários fenómenos 
que são concorrentes para o sucesso 
da cirurgia. Face aos recentes 
desenvolvimentos tecnológicos de 
fabrico é atualmente possível utilizar 
técnicas de simulação computacional 
ao nível da interação fluido-sólido, 
assim como técnicas de imagiologia 
e processamento de imagem, tendo 
como objetivo desenvolver novos 
implantes traqueobrônquicos. 

Pulmonology/Revista Portuguesa de Pneumologia 
atingiu um novo patamar 

A Pulmonology / Revista Portugue-
sa de Pneumologia atingiu este ano 
um novo e significativo patamar, com 
a atribuição pela Web of Science do 
Fator de Impacto de 2,096.
Este valor representa a manutenção 
do crescimento progressivo 
verificado nos últimos anos e 
o atingimento do objetivo de
colocar a Sociedade Portuguesa de
Pneumologia num lugar de evidência
dentro das revistas internacionais
dedicadas à área respiratória.
É de elementar justiça relembrar e

agradecer a todos aqueles que desde 
a candidatura da revista à indexação 
na Medline e ao Fator de Impacto 
criaram as condições para que este 
objetivo tenha sido alcançado, 
desde os anteriores Presidentes da 
SPP, Prof. António Segorbe Luís, 
Prof. Carlos Robalo Cordeiro e Prof. 
Venceslau Hespanhol aos anteriores 
editores-chefe, Dr. Renato Sotto-
Mayor e Prof. João Carlos Winck. 
Este agradecimento é igualmente 
extensivo aos autores, revisores e 
editores associados que ao longo 

dos últimos anos se tem esforçado 
para proporcionar um maior rigor 
científico que permitiu chegar ao 
atual grau de impacto.
Para além do regozijo, teremos que 
reconhecer que este novo valor 
nos exige ainda um maior esforço 
de forma a manter a progressão 
verificada nos últimos anos, objetivo 
que certamente será realizado com 
afinco pelo novo corpo editorial, 
ao qual desejamos as maiores 
felicidades e manifestamos inteiro 
apoio.
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Campanha “A Arte de Não Fumar” arrancou a 31 maio

COMISSÃO DE TRABALHO DE TABAGISMO 

Decorreu no passado dia 3 de 
março, na sede da SPP, a reunião 
anual da Comissão de Trabalho de 
Tabagismo.
Um dos tópicos abordados foi a 
implementação do rastreio do 
cancro do pulmão, tendo o Prof. 
Doutor Venceslau Hespanhol, ex-
presidente da SPP e pneumologista 
do Centro Hospitalar do Porto, 
feito referência ao estudo NELSON, 
“cujos resultados preliminares foram 
apresentados em setembro de 2018, 
em Toronto, no World Conference 
on Lung Cancer”, recorda a Dr.ª 
Cláudia Matos, secretária da CT de 
Tabagismo. 

Nesta sessão, o Prof. Doutor Venceslau 
Hespanhol fez uma reflexão sobre 
dificuldades na implementação de 
um programa de rastreio de cancro 
de pulmão, dirigido a fumadores e ex-

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/gale-
ria/pagina/reunio-comisso-de-tra-
balho-de-tabagismo-25032019/1

fumadores. A segunda apresentação 
esteve a cargo do Dr. Pedro Vaz. O 
especialista em Química que trabalha 
na Fundação Champalimaud  
contribuiu para a esta reunião com 
uma explicação sobre a função e o 
destino das beatas dos cigarros. “As 
beatas de cigarro são um dos detritos 
mais abundante em todo o mundo e 
constituem o principal poluente dos 
oceanos. Além de se degradarem 
muito lentamente, contêm várias 
substâncias tóxicas que contaminam 
o solo e a água. A reciclagem de
beatas pode ser uma solução”. Numa
reunião da Comissão de Trabalho
de Tabagismo não podia faltar uma
apresentação dedicada às novas
formas de tabaco. Coube à Dr.ª Sofia
Sousa, interna de Pneumologista
do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, que fez uma revisão
da evidência científica sobre os

efeitos dos cigarros eletrónicos e 
produtos de tabaco aquecido na 
saúde, assim como uma revisão dos 
diferentes equipamentos disponíveis 
atualmente no mercado, principais 
constituintes e impacto na saúde. 
Por fim, a coordenação da Comissão 
de Trabalho apresentou os projetos 
que estão em curso até ao final de 
2019, com especial destaque para a 
campanha “A Arte de Não Fumar”, 
que arrancou a 31 de maio, data em 
que se assinalou o Dia Mundial Sem 
Tabaco.

ATIVIDADES SPP

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-comisso-de-trabalho-de-tabagismo-25032019/1
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Doze sociedades médicas e científicas tomam 
posição conjunta sobre tabaco aquecido 

No mês do dezembro do ano transato, 
a sede da SPP foi ponto de encontro 
para representantes de doze 
sociedades científicas e organizações 
de saúde portuguesas discutirem 
um plano de ação conjunto na luta 
contra o tabaco. Cerca de quatro 
meses depois, as doze sociedades 
uniram-se numa posição conjunta 
em relação aos produtos de tabaco 
aquecido por estarem “fortemente 
preocupadas com o surgimento 
de novos produtos de tabaco e 
com as alegações da indústria 
sobre o risco reduzido destes 
dispositivos”, refere o documento 
assinado pelas várias entidades.  
SPP, Associação Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública, 
Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar/Grupo de 
Estudo de Doenças Respiratórias, 
Confederação Portuguesa de 
Prevenção do Tabagismo, Sociedade 
Portuguesa de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia, Sociedade Portuguesa 
de Estomatologia e Medicina 
Dentária, Sociedade Portuguesa de 
Medicina do Trabalho, Sociedade 
Portuguesa de Oncologia, Federação 
das Sociedades Portuguesas 

de Obstetrícia e Ginecologia, 
Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna e Sociedade Portuguesa 
de Pediatria são as entidades 
signatárias desta posição conjunta.  
“Não devemos permitir que o debate 
em torno dos novos produtos do 
tabaco nos distraia do principal 
objetivo em questão – promover 
medidas regulatórias que sabemos 
serem eficazes na redução do 
tabagismo e continuar a apoiar 
aqueles que desejem parar de fumar. 
Em conclusão, as sociedades médicas 
e científicas aqui representadas não 
recomendam a utilização de produtos 
de tabaco aquecido, alertam para 
os seus riscos e mantêm a firme 
convicção de que a melhor forma 
de salvaguardar a saúde humana é a 
prevenção da iniciação de qualquer 
forma de consumo e o apoio médico 
para cessação tabágica” é a posição 
defendida pelas organizações.
O comunicado das 12 sociedades 
científicas e organizações de saúde 
sobre o tabaco aquecido, provocou 
um enorme impacto mediático nos 
meios de comunicação social e nas 
redes sociais, face a isso a tabaqueira 
acionou o plano de gestão de crise 
com a sua agência de comunicação.

Consulte o documento:

http://www.sppneumologia.pt/
noticias/noticia/posio-das-socie-
dades-cientficas-portuguesas-em-
-relao-a-produtos-de-tabaco-aque-
cido-02042019

http://www.sppneumologia.pt/noticias/noticia/posio-das-sociedades-cientficas-portuguesas-em-relao-a-produtos-de-tabaco-aquecido-02042019
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SPP lançou campanha para 
promoção de um mundo sem 
tabaco

Um mundo sem tabaco – foi com este 
objetivo que várias figuras públicas 
de áreas como a televisão, música, 
representação e jornalismo se uniram 
na nova campanha da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia (SPP) 
lançada no âmbito do Dia Mundial 
sem Tabaco, assinalado a 31 de maio. 
Fátima Lopes, Vanessa Oliveira, 
Jorge Corrula, Fernando Daniel, 
Ana Galvão, Carla Rocha, Joana 
Marques, Rita Costa, Eduardo Rego, 
Hugo Madeira e Diana Wong Ramos 
deram o rosto por esta causa para 
desmistificar a crença de que fumar 
aumenta a criatividade ou que 
estimula a imaginação e a inspiração. 

“A arte é vida, liberdade e partilha, 
não é doença, dependência ou 
limitação. Neste Dia Mundial 
sem Tabaco incentivamos os 
portugueses a praticar a arte de 
não fumar”, referem as Dr.as Paula 
Rosa e Cláudia Matos, da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia. As 
médicas pneumologistas mostram-
se preocupadas pelo atual cenário 
do consumo de tabaco em Portugal 
uma vez que “os dados do Inquérito 
Nacional de Saúde de 2014 mostram 
que 20% dos portugueses com idade 
superior a 15 anos fuma, ou seja, 1 
em cada 5 pessoas. Os fumadores 
representam 28,3% dos homens e 
16,4% das mulheres no nosso país, 
sendo este um hábito mais comum 
no grupo etário entre os 25 e os 34 
anos”.  
As novas formas de tabaco e o impacto 
que têm tido nas populações mais 

jovens é também uma preocupação 
da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia. “Estas novas formas 
contêm nicotina, que é altamente 
viciante e que pode prejudicar 
o desenvolvimento cerebral dos
jovens que a consomem.  No que
diz respeito aos cigarros eletrónicos,
estes despertam grande curiosidade
nos jovens pelo design moderno e
atraente tecnologia, assim como pela
diversidade de aromas. Esta questão
tem preocupado diversos países
pois, para além do consumo de
nicotina, estudos demonstraram que
os jovens que experimentam cigarros
eletrónicos têm maior propensão
a consumir cigarros convencionais.
De acordo com dados do estudo
ECATD-CAD/ESPAD–Portuga l
(2015), 12,8% dos adolescentes
e jovens consumiram cigarros
eletrónicos, mas prevê-se que este
número vá aumentar. No que diz
respeito ao tabaco sem combustão,
ainda não existem suficientes dados
em Portugal sobre o consumo nos
jovens, no entanto, tal como acontece 
com os cigarros eletrónicos, não
podemos descartar a possibilidade
de poderem ser a porta-de-entrada
da adição à nicotina”, acrescentam
as especialistas.

Além desta campanha digital, 
a Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia lançou, na véspera 
do Dia Mundial sem Tabaco, o livro 
“Confissões de uma ex-fumadora”. 
Este projeto, iniciado a 31 de maio 
de 2017 pela Comissão de Trabalho 
de Tabagismo da SPP - à data sob 
coordenação do Dr. Pedro Boléo-
Tomé e da Dr.ª Paula Rosa - , consistiu 
na partilha de conquistas, desafios, 
frustrações e alegrias de uma mulher 
igual a tantas outras, que lutava 
diariamente para deixar de fumar. 
Tudo isto foi partilhado em crónicas 
– no blogue e com repercussão no
facebook - , por vezes divertidas,
às vezes dramáticas, mas sempre
reais. Com prefácio do Dr. Pedro
Boléo-Tomé e edição da Cordel D’
Prata, todas as crónicas passaram do
mundo digital para o papel. O livro
esteve em destaque na Feira do Livro
de Lisboa, no espaço da editora, no
qual, no dia 7 de junho, decorreu uma
sessão de autógrafos.

Pode encontrar o seu exemplar nas 
principais livrarias do país e em 
algumas superfícies comerciais. 

VEJA AQUI O VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?-
v=H_t0yGYHMQs&feature=youtu.be 

Lançamento livro 

“Confissões de uma 

Ex-Fumadora”

https://www.youtube.com/watch?v=H_t0yGYHMQs&feature=youtu.be
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Dia Mundial do Sono - #Põeoteusononaagenda

Os portugueses não estão 
devidamente informados sobre 
a importância do sono na saúde 
e qualidade de vida, alertou a 
Comissão de Trabalho de Patologia 
Respiratória do Sono da SPP, no 
âmbito do Dia Mundial do Sono que 
se assinalou a 15 de março. “Apesar 
da crescente divulgação sobre a 
importância do sono e das doenças 
relacionadas com o sono, a maioria 
dos portugueses mantem maus 
hábitos de higiene do sono e não 
lhe atribui a mesma importância do 
que a uma nutrição saudável ou a 
prática de exercício físico regular”, 
afirmaram as Dr.as Susana Sousa e 
Sílvia Correia, representantes da CT.
Em parceria com a Sociedade Por-
tuguesa de Medicina do Trabalho 
(SPMT), foi desenvolvida a campa-
nha #põeoteusononaagenda que 
teve como um dos seus principais 
objetivos, estudar os hábitos de sono 
dos portugueses, tendo sido criado, 
para esse efeito, um questionário que 
esteve acessível online e, no qual se 
constatou que 46% dos inquiridos, 
numa amostra de 653 portugueses 
com idade igual ou superior a 25 
anos, dormem 6 horas ou menos por 

noite/dia. 
Os resultados deste inquérito 
revelaram que 21% dos inquiridos 
tem insónia inicial, demorando mais 
de 30 minutos para adormecer, 
32% consideram o seu sono 
razoavelmente mau ou mau, e 40% 
referem, pelo menos, um episódio, 
no último mês, de dificuldade em 
manter-se acordados enquanto 
conduziam, durante as refeições 
ou em atividades sociais. Estes 
dados revelam que “os portugueses 
dormem mal e isso pode trazer 
consequências potencialmente 
graves para a saúde”, referiram as 
pneumologistas.
“A má higiene do sono afeta 
negativamente a qualidade de vida 
em termos de perda de memória, 
sonolência acentuada, défice de 
concentração, irritabilidade e 
alteração do humor. A sonolência 
associada a esta má higiene do sono 
aumenta o risco de acidentes de 
viação e de acidentes de trabalho. 
Se o número de horas de sono for 
inferior ou igual a 5 horas, o risco 
cardiovascular também aumenta” 
acrescentaram as Dr.as Susana Sousa 
e Sílvia Correia.

Perante esta realidade, este ano, a 
campanha é reforçada divulgando, 
junto dos portugueses, as conclusões 
do questionário elaborado - com o 
objetivo de destacar a mensagem 
da importância de um sono em 
quantidade e qualidade para uma 
vida saudável. No âmbito desta 
campanha, a SPP divulgou um 
vídeo onde as Dr.as Susana Sousa e 
Sílvia Correia alertam para os riscos 
das noites mal dormidas e para os 
maus hábitos de sono repetidos ao 
longo da vida e deixam algumas 
recomendações para que os 
portugueses possam dormir melhor. 
Este vídeo, divulgado no facebook 
da SPP, teve um alcance de 21 672 
pessoas, com 2 494 interações e 
6250 visualizações. 
Para além deste conteúdo multimé-
dia, foram várias as paragens e mu-
ppis, entre Lisboa, Coimbra e Porto, 
que contaram com cartazes alusivos 
ao Dia Mundial do Sono.

VEJA AQUI O VÍDEO:

https://youtu.be/HzNPycIqdu4

COMISSÃO DE TRABALHO DE PATOLOGIA RESPIRATÓRIA DO SONO

https://youtu.be/HzNPycIqdu4
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A patologia do sono em populações especiais 

Decorreu, no dia 30 de março, no 
Curia Palace Hotel, a reunião da 
Comissão de Trabalho de Patologia 
Respiratória do Sono da SPP. A 
patologia do sono em populações 
especiais foi o mote para as 
diferentes apresentações que se 
realizaram durante este dia. 

O sono na idade pediátrica foi outro 
dos temas abordados com o objetivo 
de aprofundar o conhecimento da 
patologia e do estadiamento do 
sono na criança. “Relativamente à 
população pediátrica, é conhecido 
que 10 a 15% das crianças ressonam 
e que um quinto destas crianças 
têm síndrome de apneia obstrutiva 
do sono, condicionando alteração 
da aprendizagem e hiperatividade. 
O estudo polissonográfico nível I é 
o único estudo de sono indicado na
população pediátrica e a decisão de

tratamento deve ser individualizada 
de acordo com uma avaliação que 
deve ser multidisciplinar – Pediatria, 
Pneumologia, Medicina Dentária ou 
Estomatologia e ORL”, referiram as 
coordenadoras desta comissão de 
trabalho. 
Por fim, e na sequência do tema 
proposto para o Dia Mundial do 
Sono em 2019 - “Healthy Sleep, 
Healthy aging”, foi discutido o sono 
no idoso. “Os distúrbios respiratórios 
do sono aumentam com a idade, 
considerando-se que pode atingir 
30-80% da população com idade
superior a 65 anos. Para isso
contribuem a diminuição da resposta
à hipoxia, o aumento da instabilidade
e redução da capacidade de
contractilidade da musculatura da
via aérea.
Existem dificuldades acrescidas no
diagnóstico pela sintomatologia

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/ga-
leria/pagina/reunio-da-comisso-de-
-trabalho-de-patologia-respiratria-
-do-sono-01042019/1

pouco específica, a coexistência de 
outras patologias do sono como 
insónia e as alterações cognitivas, 
muitas vezes confundidas com 
demência. Os estudos demonstram 
que o tratamento da SAOS no 
idoso melhora a qualidade do sono, 
os sintomas neurocognitivos, a 
pressão arterial, diminuindo o risco 
de doença cérebro e cardiovascular 
assim como a mortalidade. Em 
conclusão, qualquer idoso com SAOS 
sintomático deve ser proposto para 
início de tratamento”, afirmaram as 
Dr.as Susana Sousa e Sílvia Correia.  

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-patologia-respiratria-do-sono-01042019/1


11

BOLETIM INFORMATIVO SPP | 07 | 2019

Escola de Pneumologia reforçou formação em 
patologia respiratória do sono

O Grande Hotel do Luso recebeu, no 
fim-de-semana de 25 e 26 de maio, a 
primeira escola de Pneumologia de 
2019, que abordou diferentes temas 
ligados à patologia do sono. Dois 
dias de formação onde estiveram em 
debate temas como a fisiopatologia, 
diagnóstico e tratamento da SAOS, 
da SAS central e das síndromes de 
hipoventilação.

Durante a sessão de abertura, 
o Professor Dr. António Morais,
presidente da SPP, reforçou a aposta
da SPP na formação, espelhada nas
escolas da Pneumologia, atualmente
aberta a todos os pneumologistas e
não exclusivamente aos internos da
especialidade.
Na sessão inicial, o Dr. Ricardo
Reis abordou a classificação das

patologias do sono e os métodos 
de diagnóstico em patologia do 
sono. Foram revisitadas as principais 
patologias do sono e os seus critérios 
de diagnóstico à luz da última versão 
da Classificação Internacional dos 
distúrbios do sono (ICSD-3).
A Professora Marta Drummond falou 
sobre a fisiopatologia e diagnóstico 
da SAOS. Com o aumento da 
obesidade e o envelhecimento da 
população portuguesa, a prevalência 
da SAOS tem vindo a aumentar de 
forma exponencial. Este aumento 
preocupante de pedidos de consulta 
hospitalar de Patologia do sono 
torna necessário uma triagem 
adequada destes doentes (usando 
questionários) e a realização de mais 
estudos de ambulatório, sempre que 
possível. 

A SAOS é uma doença muito 
prevalente que se associa a 
comorbilidades, sobretudo
cardiometabólicas, explicou a 
Dra. Susana Sousa. A SAOS surge 
simultaneamente como fator de risco 
para o aparecimento de doenças e 
como promotor de complicações e 
de agravamento prognóstico. Foram 
abordadas a relação da SAOS e a 
HTA, arritmias e morte súbita, doença 
coronária, Diabetes mellitus e AVC. 
O tratamento da SAOS com CPAP 
foi abordado pela Dra. Susana 
Moreira. A SAOS deve ser encarada 
como doença crónica e por isso 
exige um tratamento a longo prazo, 
com necessidade de abordagem 
multidisiciplinar. Foram revistas 
as guidelines alemãs, espanholas, 
canadianas e o mais recente position 
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paper da AASM sobre o tratamento 
da SAOS e recordada a existência da 
norma da DGS sobre a abordagem 
de tratamento da SAOS.
A Dra. Daniela Ferreira falou sobre 
o seguimento dos doentes com
CPAP. Falou-se sobre a adesão alvo,
chamando a atenção para as 4 horas
serem insuficientes na melhoria
neurocognitiva e redução do risco
cardiovascular. Como medidas 
de otimização da adesão não
esquecer a intervenção educacional,
comportamental, telemonitorização
e identificação precoce dos 
problemas relacionados com o CPAP.
A Dra. Vitória Martins falou sobre
a fisiopatologia da Apneia Central
do sono com enfase no controlo
central da respiração, limiar apneico
e respiração de Cheyne stokes. É
importante identificar doentes em
risco, nomeadamente doentes com
doença cardiovascular (fibrilhação
auricular, insuficiência cardíaca),
doença cerebrovascular tal como o
AVC e doentes sob opioides.
A Dra. Sílvia Correia falou sobre o
tratamento da Apneia Central do
sono realçando a importância da
gasometria arterial na identificação

de doentes com instabilidade versus 
doentes com depressão do drive 
respiratório para a decisão do tipo de 
ventilação. O Serve HF foi revisitado 
sendo recordadas as críticas ao 
estudo que colocam em causa as 
suas conclusões.
A Dra. Mafalda Van Zeller falou-nos 
sobre a fisiopatologia e diagnóstico 
das síndromes de hipoventilação 
com particular enfase à definição do 
conceito de hipoventilação noturna, 
salientando-se a importância da 
avaliação do CO2 em gasometria e 
através de capnografia. Estima-se 
que a síndrome de hipoventilação-
obesidade (SHO) ocorra em 
0.4% da população adulta e na 
população obesa pode alcançar 
os 8-20%. Comparativamente à 
SAOS, geralmente os doentes com 
SOH têm IMC superior, maior grau 
de dessaturação, maior número de 
internamentos e de admissões em 
UCI, sendo, também, mais sonolentos.
O Professor Winck veio falar-nos 
sobre o tratamento das síndromes de 
hipoventilação: como devemos iniciar 
a VNI, como titular e monitorizar. 
Falou-se sobre métodos de melhoria 
da adesão à VNI, assim como no 

papel da oxicapnografia.
O 2º dia da escola teve uma índole 
prática e começou com um workshop 
de estadiamento respiratório do sono 
(Dr.ª Clara Santos e Dr.ª Susana Sousa). 
Depois de uma introdução teórica, 
foram exemplificados diferentes 
estudos do sono representativos das 
principais patologias abordadas na 
véspera. De seguida, a Professora 
Paula Pinto abordou o tratamento 
com CPAP na Apneia do Sono, 
da teoria à prática clínica e sobre 
como resolver problemas práticos 
no sentido de aumentar a adesão. 
O curso encerrou com a discussão 
de casos clínicos com interatividade 
dos formandos, pela Dr.ª Maria José 
Guimarães e Dr.ª Célia Durães.

Artigo escrito por:
Dr.as Susana Sousa & Sílvia Correia

I Simpósio Dia Mundial da Tuberculose 

A Comissão de Trabalho de 
Tuberculose da SPP participou 
no I Simpósio do Dia Mundial da 
Tuberculose FFUL-SPP-SPDIMC, 
realizado a 25 de março, no 
Auditório Maria Odette Santos-
Ferreira da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa. 
Esta iniciativa, organizada pelo 
Departamento de Inovação e Ciência 
(DIC) da Associação dos Estudantes 
da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa (AEFFUL), 
contou com o apoio da Associação 
de Estudantes da NOVA Medical 
School | Faculdade de Ciências 
Médicas (AEFCM), da Associação 
de Estudantes da Faculdade de 
Medicina de Lisboa (AEFML), 
da Sociedade Portuguesa das 
Doenças Infeciosas e Microbiologia 
Clínica (SPDIMC) e da SPP.  
No evento estiveram presentes  

COMISSÃO DE TRABALHO DE TUBERCULOSE

moderadores de mesa e oradores 
com trabalho de Investigação 
internacionalmente reconhecido 
na área da tuberculose e 
restantes áreas relacionadas. 
Em representação da SPP, estiveram 
presentes o Prof. Doutor António 
Morais, presidente da Sociedade, que 
participou na sessão de abertura, e o 
Dr. António Domingues, coordenador 
da Comissão de Trabalho de 
Tuberculose e que foi preletor do 
tema “Tuberculose em Portugal e no 
Mundo: ecos do passado?”.

VEJA AS DECLARAÇÕES DE 
AMBOS:

https://youtu.be/0J9qD3ZWcR0

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/ga-
leria/pagina/i-simpsio-dia-mundial-
-da-tuberculose-25032019/1

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/ga-
leria/pagina/escola-de-pneumo-
logia-patologia-respiratria-do-so-
no-27052019/1

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/escola-de-pneumologia-patologia-respiratria-do-sono-27052019/1
https://youtu.be/0J9qD3ZWcR0
http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/i-simpsio-dia-mundial-da-tuberculose-25032019/1
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“Transmitir uma noção da realidade futura através 
da troca de experiências”

“Desde o primeiro minuto do núcleo 
que sentíamos uma lacuna tremenda 
na receção. Ser interno de primeiro 
ano e chegar a um mundo novo, 
sobre o qual não percebemos nada, 
não é nada fácil. Com o Pneumo 
Next sempre há uma introdução, 
uma porta de entrada”, revelou Dr. 
Daniel Coutinho. Com uma “nova 
fornada” de internos de primeiro ano, 
realizou-se mais uma edição deste 
curso focado na formação dos novos 
especialistas. “O principal objetivo 
do núcleo de jovens pneumologistas 
com a realização deste curso é 
a transmissão do ‘bê-à-bá’ das 
especificidades da Pneumologia, o 
que é mais particular, ou seja, aquilo 
que lhes vai ser exigido ainda antes 
de começarem o internato”, explicou 
o Dr. Daniel Coutinho. Muitos dos
ensinamentos partilhados ao longo
do evento passam “por aquilo que
foi ensinado na faculdade e que,
por algum motivo, não foi bem
compreendido ou até por outras
matérias que nem sequer foram
lecionadas”. A par desta preparação,
esta edição visa ainda “transmitir uma 
noção da realidade futura através da
troca de experiências”.
“Começámos por uma abordagem
geral, fazendo com que todos os
internos se apresentassem, saber os
hospitais de onde cada um vem de
forma a promover a criação de uma

coesão de grupo entre eles para 
que futuramente possam comunicar, 
partilhar experiências e quiçá fazerem 
até estudos multicêntricos” frisou 
Dr. Pedro Santos. DPOC, ventilação, 
sono, asma, técnicas de Pneumologia 
foram alguns dos temas abordados 
ao longo dos três dias de Pneumo 
Next. Os representantes do núcleo de 
jovens pneumologistas, revelam que 
é de extrema importância “tocar em 
todos os temas da Pneumologia para 
que haja um primeiro contato, de uma 
forma simples e direta”. O Dr. Pedro 
Santos salientou a comunicação 
do Dr. Fernando Barata, presidente 
do Colégio da Especialidade de 
Pneumologia, que revela ter sido de 
extrema importância, uma vez que 
frisou “as linhas gerais do que deve 
ser o internato da Pneumologia”.

NÚCLEO DE JOVENS PNEUMOLOGISTAS

O Núcleo de Jovens Pneumologistas 
da SPP realizou, de 4 a 6 de abril, 
no Hotel Vista Alegre, em Ílhavo, 
o Pneumo Next 2019, um curso
de receção aos novos internos da
especialidade, a nível nacional.
Técnicas de Pneumologia,
ventilação, DPOC, asma, sono e
infeções respiratórias, foram alguns
dos temas em destaque nesta edição 
que teve como objetivo “preparar
os internos com o mínimo básico
em termos das especificidades da
Pneumologia e, obviamente, dar-
lhes uma noção da realidade futura”, 
explicou o Dr. Daniel Coutinho,
representante do núcleo.

Desafios futuros
Para o futuro da Pneumologia, os 
representantes do núcleo de estudos, 
apontam três áreas em crescimento: 
técnicas, sono e Oncologia. “Na 
área oncológica há cada vez mais 
diagnósticos primários de cancro 
do pulmão. O sono acaba por ser 
um mundo na Pneumologia - que 
estará sempre em desenvolvimento 
futuro - e as áreas das técnicas da 
Pneumologia crescerão também o 
que nos permitirá chegar cada vez 

mais a diagnósticos rápidos e mais 
diferenciados. Estas são as três 
bases que irão progredir imenso na 
Pneumologia num futuro próximo” 
assegura o Dr. Pedro Santos.
O Dr. Daniel Coutinho alerta os 
novos internos para que estes 
“aproveitem o internato para se 
formarem realmente. Para lá da 
exigência curricular que por vezes, 
na minha opinião, desvirtua um 
pouco o internato, devem aproveitar 
para se formarem, para fazerem uma 
atividade científica significativa e não 
estarem preocupados com deadlines. 
Os internos devem ter presente que 
há vida para além do currículo dentro 
da especialidade”. 
Quanto ao futuro do Pneumo Next, 
os representantes, agora no seu 
último mandato, asseguram que “é 
algo a que alguém dará continuidade. 
Começamos agora um novo mandato 
enquanto comissão organizadora do 
núcleo e enquanto estivermos cá, 
garantidamente que o Pneumo Next 
vai continuar e há ainda vontade da 
criação de novos eventos”.

FOTOGALERIA:

h t t p : //w w w. s p p n e u m o l o g i a .
p t /g a l e r i a /p a g i n a /p n e u m o -
-next-08042019/1

Dr. Daniel Coutinho e Dr. Pedro Santos

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/pneumo-next-08042019/1
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“É necessário que regularmente sejam realizados 
rastreios de défice de alfa-1 antitripsina”

Realizou-se no Hotel Tivoli Orien-
te, em Lisboa, no passado dia 13 de 
abril, a reunião do Núcleo de Estu-
dos de Défice de Alfa-1 Antitripsi-
na. DPOC, asma, bronquiectasias e 
cancro do pulmão, foram as quatro 
patologias em destaque nesta reu-
nião que teve como objetivo “aler-
tar para as patologias respiratórias 
que estão associadas ao défice de 
alfa-1 antitripsina com vista a mudar 
a nossa prática clínica” explicou a 
Dr.ª Catarina Guimarães, coordena-
dora deste núcleo.

“O défice de alfa-1 antitripsina 
resulta num desequilíbrio entre as 
enzimas que protegem e as enzimas 
que são agressoras para o pulmão. 
O resultado deste desequilíbrio 
poderá resultar numa doença 
pulmonar” começou por explicar a 
Dr.ª Catarina Guimarães. Embora o 
défice de alfa-1 antitripsina esteja 
muito comumente relacionado com 
a DPOC e com o enfizema pulmonar, 
a coordenadora do núcleo de 
estudos explicou que existem outras 
patologias respiratórias associadas 
e, nesse sentido, “esta reunião 
visa alertar para doenças como a 
asma, bronquiectasias e cancro do 
pulmão, que também podem estar 
relacionadas com o défice de alfa-1, 

antitripsina de forma a conseguirmos 
mudar a nossa prática clínica”. 
“Nós sabemos que existe relação 
entre estas patologias e o défice 
de alfa-1 antitripsina, no entanto, a 
informação está pouco difundida. 
Isto é um alerta não só para os 
pneumologistas, mas também 
para as outras especialidades, 
como a Medicina Geral e Familiar, 
Gastroenterologia, Dermatologia, 
entre outras. É importante que 
existam mais formações e reuniões 
de sensibilização neste sentido, 
não só com experts portugueses, 
como também com especialistas 
internacionais como forma de 
termos uma visão desta patologia a 
nível europeu e mundial”, frisou a Dr.ª 
Catarina Guimarães. 
No entanto, para além das patologias 
respiratórias, que foram o destaque 
desta reunião, também as patologias 
sistémicas podem estar relacionadas 
com o défice de alfa-1 antitripsina 
e, face a isto, a coordenadora 
reforçou que “é extremamente 
necessário que regularmente sejam 
realizados rastreios de défice de alfa-
1 antitripsina”.

NÚCLEO DE ESTUDOS DE DÉFICE DE ALFA-1 ANTITRIPSINA 

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/gale-
ria/pagina/reunio-do-ncleo-de-es-
tudos-de-dfice-de-alfa-1-antitripsi-
na-15042019/1 

Seguindo o mandato do Dr. Paulo 
Lopes, ex-coordenador deste 
núcleo de estudos, a Dr.ª Catarina 
Guimarães abraçou a coordenação 
do mesmo para o triénio 2019/2021. A 
pneumologista assegurou ter muitos 
planos para pôcccr em prática, “um 
deles sobreponível ao da presidência 
da SPP, que é chegarmos mais à 
Medicina Geral e Familiar (MGF) 
através de reuniões, panfletos, 
campanhas e outras iniciativas 
como forma de alertar para o 
défice de alfa-1 antitripsina”. A atual 
coordenadora ambiciona realizar 
“inúmeros projetos desde livros a 
cursos de e-learnings, contando 
sempre com a participação dos mais 
novos, para promover o interesse por 
esta patologia”, concluiu. 

Dr.ª Catarina Guimarães

Planos para o triénio

Nós sabemos que 
existe relação entre 
estas patologias e o 
défice de alfa-1, no 
entanto, a informação 
está pouco difundida. 
Isto é um alerta não só 
para os pneumologistas, 
mas também para as 
outras especialidades

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-do-ncleo-de-estudos-de-dfice-de-alfa-1-antitripsina-15042019/1
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Profissionais de saúde unem-se na promoção da 
vacinação antigripal

SPP, Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar (APMGF), 
Ordem dos Farmacêuticos, 
Associação Nacional de Farmácias 
(ANF), GRESP - Grupo de Estudos 
em Doenças Respiratórias, 
Associação RESPIRA e Associações 
de Estudantes de Medicina e 
Farmácia (AEMF) refletiram, em 
conjunto, sobre o papel crucial da 
vacinação antigripal em Portugal 

comprometendo-se com um papel 
ativo na sua promoção.
Este encontro decorreu no dia 22 
de abril, antecipando a Semana 
Europeia da Vacinação, que se 
assinala de 24 a 30 de abril e que 
está inserida na Semana Mundial 
da Vacinação preconizada pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e celebrou os 10 anos do 
Vacinómetro - um projeto pioneiro 
em Portugal, promovido pela SPP em 
parceria com a APMGF e com o apoio 
da Sanofi - que permite monitorizar, 
em tempo real, a taxa de cobertura 
da vacinação contra a gripe em 
grupos prioritários recomendados 
pela Direção Geral de Saúde (DGS).
Nesta sessão, a Prof.ª Doutora Cátia 
Caneiras e o Prof. Doutor Filipe Froes, 
da SPP, referiram que a gripe continua 
a ser um importante problema de 
saúde pública e que, apesar dos 
resultados bastante positivos, há 
ainda um caminho a percorrer na 
sensibilização para a importância da 
vacinação. Foi também destacada 
a tripla responsabilidade que os 
profissionais de saúde têm: de 
se proteger, de proteger os que 
cuidam e de recomendar a vacina 
(60% dos doentes vacinaram-se por 
recomendação do profissional de 

ASSISTA AQUI À REPORTAGEM DA 
SPP-TV:

https://youtu.be/O91svsgM0so 

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/gale-
ria/pagina/vacinmetro-24042019/1

COMISSÃO DE TRABALHO DE INFECCIOLOGIA RESPIRATÓRIA 

saúde). Com o objetivo de clarificar 
mitos e crenças associados à 
vacinação, foi lançada a campanha 
“Juntos protegemos: as vacinas 
funcionam” pretendendo alertar 
a população em geral para a 
importância da vacinação. “A 
hesitação na vacinação - a relutância 
ou a recusa em vacinar, apesar 
da disponibilidade de vacinas - 
ameaça reverter o progresso feito 
no combate a doenças evitáveis e 
é uma das 10 principais ameaças à 
Saúde Global em 2019, de acordo 
com a OMS. A vacinação é uma das 
formas mais eficazes de se evitar 
doenças”, concluíram a Prof. Doutora 
Cátia Caneiras e o Prof. Doutor Filipe 
Froes.

https://youtu.be/O91svsgM0so
http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/vacinmetro-24042019/1
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SPP lança vídeo de sensibilização no Dia Nacional 
da Reabilitação Respiratória

Assinalou-se a 21 de abril o Dia 
Nacional da Reabilitação Respiratória. 
“A reabilitação respiratória tem 
como principal objetivo restaurar 
a capacidade funcional do doente 
respiratório crónico, habilitando-o 
para a realização de esforços físicos 
e capacitando-o para uma vida ativa 
em sociedade. Inclui um conjunto 
de medidas que passam pela 
educação para a saúde e terminam 
no treino de esforço sob prescrição 
médica e vigilância por profissional 
de saúde qualificado de forma a 
garantir segurança e eficácia desta 
intervenção”, explicaram a Dr.ª Inês 
Sanches e o Dr. Luís Vaz Rodrigues, 
da SPP. 
Apesar dos benefícios já amplamente 
reconhecidos, “62% destes doentes 
nunca ouviram falar de reabilitação 
respiratória” referem os médicos 
pneumologistas. Para além de 
contribuir eficazmente para um 
aumento da força muscular e da 

capacidade de realização de exercício 
físico, a reabilitação respiratória 
melhora, comprovadamente, os 

sintomas da doença respiratória 
e a qualidade de vida do doente 
respiratório crónico, aumentando a 
seu nível global de energia. 
“A intervenção farmacológica atua 
sobretudo no controlo dos sintomas 

COMISSÃO DE TRABALHO DE REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA

VÍDEO:

https://youtu.be/Sj56Jle_G9A 

respiratórios, mas, para alguns 
doentes, pode ser insuficiente 
para recuperar a sua capacidade 
funcional (desempenho físico-motor 
e realização de esforços físicos)” 
acrescentaram os Drs. Inês Sanches 
e Luís Vaz Rodrigues reforçando, 
com esta mensagem, a importância 
de inverter estes números e tornar 
a reabilitação respiratória “uma 
realidade para todos os doentes 
respiratórios crónicos”.  
No âmbito do Dia Nacional da 
Reabilitação Respiratória - e como 
forma de sensibilizar a população 
portuguesa para a importância desta 
terapêutica - a SPP lançou um vídeo 
infográfico que foi transmitido na 
televisão durante o dia 22 de abril e 
divulgado nas redes sociais:

A intervenção 
farmacológica 
atua sobretudo no 
controlo dos sintomas 
respiratórios, mas, 
para alguns doentes, 
pode ser insuficiente 
para recuperar a sua 
capacidade funcional

https://youtu.be/Sj56Jle_G9A
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“A reabilitação respiratória chega apenas a uma 
franja muito pequena dos doentes”

Decorreu no dia 4 de maio a 
reunião da Comissão de Trabalho 
de Reabilitação Respiratória 
da SPP. O Bessa Hotel Boavista 
recebeu este evento que foi 
dividido em dois momentos – num 
primeiro, da parte da manhã, em 
que foram discutidos os “métodos 
de avaliação da capacidade de 
esforço do doente proposto para a 
reabilitação respiratória” e à tarde, 
um segundo momento, dedicado ao 
tema “exacerbação aguda na DPOC: 
reabilitação respiratória durante o 
internamento e no pós alta”.

Para o Dr. Luís Vaz Rodrigues, 
secretário da CT de Reabilitação 
Respiratória, os participantes nesta 
reunião tiveram oportunidade 
de assistir “a duas comunicações 
excelentes que nos resumiram 
as duas principais ferramentas 
que temos para avaliar o doente 
candidato a reabilitação respiratória. 
Pela Prof. Doutora Fátima Rodrigues, 
ouvimos falar da prova de esforço 
cardio-pulmonar: um tema que 
não está próximo de todos os 
pneumologistas, nem de todos os 
centros, cuja acessibilidade não é a 
melhor e, portanto, faz sentido falar 
sobre este tema e fazê-lo chegar a 
mais centros, fazer com que mais 
centros o reclamem e o queiram ter 
para avaliarem os seu doentes da 
forma mais correta possível. Depois 
falámos da alternativa que existe, 
também extremamente valiosa, que 
são os testes de terreno. Para isso, 
convidámos uma fisioterapeuta, 
Joana Santos, que trabalha num centro 
de comunidade. Assim, tivemos aqui 
duas realidades diferentes – uma 
realidade hospitalar, um centro muito 
diferenciado, e depois um centro 
que trabalha na comunidade com 
doentes com um perfil diferente, 
de gravidade mais baixo e para o 
qual estes testes são uma mais valia 
(de baixo recurso, menos custos e 
igualmente rentáveis na avaliação 
destes doentes)”. “O segundo tema 
que escolhemos foi a reabilitação 
respiratória na exacerbação aguda 
na DPOC. Têm surgido alguns 
documentos que mostram algum 
risco relativamente à reabilitação 

nessa etapa da exacerbação do 
doente e é necessário discutir a 
validade científica e a realidade que 
existe para sabermos onde podemos 
intervir, em quem podemos intervir 
e que eficácia podemos obter da 
reabilitação na exacerbação, quer 
durante o internamento, quer no pós 
alta do internamento”, referiu a Dr.ª 
Inês Sanches coordenadora da CT.
A propósito da importância destas 
reuniões e dos projetos para o futuro, 
os coordenadores da comissão 
destacaram a importância da 
“formação e da definição de conceitos 
científicos”. A Dra. Inês Sanches 
esclarece que “um dos objetivos 
desta comissão é estabelecer e 
definir os conceitos do que é a 
reabilitação respiratória e de como é 
que ela deve ser feita e, obviamente, 
fomentar também a formação 
porque, tanto a nível dos médicos 
como de outros profissionais de 
saúde, e quer a nível hospitalar quer a 
nível comunitário, é necessário haver 
formação para a reabilitação ser 
implementada. Enquanto as pessoas 
desconhecerem, enquanto tiverem 
receio do que é a reabilitação, não vão 
estabelecer centros de reabilitação e/
ou vão fazer centros menos eficazes, 
podendo assim comprometer os 
resultados da reabilitação pela 
falta de rigor científico”. O Dr. Luís 
Vaz Rodrigues concluiu que “ao 
aumentarmos o nível de formação 
dos nossos pares pretendemos que 
a reabilitação chegue a mais doentes 
- a realidade neste momento não é
positiva. A reabilitação respiratória
chega apenas a uma franja muito
pequena dos doentes que, neste
momento, poderiam beneficiar desta
estratégia terapêutica e também nos
cabe a nós divulgar e, ao mesmo
tempo, formar e preparar as pessoas,
capacitando serviços. O percurso
que queremos neste triénio será de
criar bases para que isso aconteça da
melhor forma possível.”

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/
galeria/pagina/ct-reabilitao-respira-
tria-07052019/1 

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-reabilitao-respiratria-07052019/1


18

BOLETIM INFORMATIVO SPP | 07 | 2019

Peniche recebeu a 30º Escola de Reabilitação 
Respiratória

O MH Peniche recebeu, nos dias 6 e 7 
de julho, a 30º Escola de Reabilitação 
Respiratória da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia, sob 
coordenação da Dr.ª Inês Sanches e 
do Dr. Luís Vaz Rodrigues. 

Face ao elevado interesse por 
parte de profissionais de saúde não 
pneumologistas, nomeadamente das 
áreas da Fisiatria e da Fisioterapia, foi 
com grande gosto que as inscrições 
foram alargadas a participantes que 
não-sócios da SPP. Assim, esta 30º 
edição contou com a presença de 
21 palestrantes e 54 inscritos, o que 
evidencia a necessidade crescente de 
atualização na área da Reabilitação 
Respiratória, cada vez mais prioritária 
na abordagem dos doentes. 
No decorrer do fim-de-semana, os 
participantes tiveram a oportunidade 

de atualizar conhecimentos e 
de partilhar experiências sobre 
esta estratégia terapêutica, cujos 
benefícios para os doentes estão 
sobejamente demonstrados. 
“Doenças respiratórias crónicas 
e reabilitação respiratória – dos 
sintomas até à limitação de exercício 
e redução de atividade física”, “Uma 
visão 360º sobre um programa 
de reabilitação respiratória” e 
“Intervenções comportamentais 
em reabilitação respiratória” foram 
alguns dos temas do primeiro dia. 
Por sua vez, no segundo dia, “A 
reabilitação respiratória para lá da 
DPOC”, “Avaliação de resultados 
e estratégias de manutenção 
dos benefícios de um programa 
de reabilitação respiratória” 
e “Como produzir evidência 
científica de elevada qualidade 

em reabilitação respiratória?”, 
foram os assuntos em destaque. 
A sessão de abertura desta edição 
contou com o testemunho  de Rosa 
Carvalho, doente com DPOC, que 
reportou as mudanças que sentiu 
na sua vida depois de iniciar um 
programa de reabilitação respiratória.

VEJA AQUI O VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=-
tp92P1UQcEE&feature=youtu.be

FOTOGALERIA:

https://drive.google.com/open?i-
d=1rGHUYeupgqwv5KkHvRfL2eo-
w5RFh40MT

https://www.youtube.com/watch?v=tp92P1UQcEE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1rGHUYeupgqwv5KkHvRfL2eow5RFh40MT
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Imunoterapia e reabilitação respiratória em destaque 
na reunião da CT de Pneumologia Oncológica

Realizou-se a 27 de abril no 
Hotel Vila Galé Ericeira a reunião 
da Comissão de Trabalho de 
Pneumologia Oncológica da SPP. 
Esta reunião contou com a presença 
e participação ativa de colegas de 
todo o país e de outras comissões 
de trabalho da SPP.

Durante o período da manhã 
estiveram em discussão temas atuais 
da terapêutica do cancro do pulmão 
como a imunoterapia e a reabilitação 
respiratória em doentes com doença 
avançada. Foi apresentada pela 
Dr.ª Sónia Silva a sessão sobre a 
melhor opção terapêutica em 1ª 
linha para doentes com PD-L1>50%. 
Referiu pontos chave na decisão 
terapêutica a ter em consideração 
como as características da doença 
e do doente, as suas preferências, a 
análise dos biomarcadores “ideais” 
e questões económicas. Durante 
a discussão, moderada pela Dr.ª 
Bárbara Parente, ficou claro que 
embora a imunoterapia isolada possa 
ser a indicada em alguns doentes 
com elevada expressão de PD–L1, 
há de facto outros, em que, pelas 
características do doente e da doença 
terá de ser considerada  a associação 
de imunoterapia + quimioterapia +/- 
anti–VEGFs.
A Dr.ª Cátia Guimarães abordou os 
avanços na terapêutica do cancro do 
pulmão de pequenas células e o papel 

da imunoterapia. Referiu que sendo 
uma área ativa de investigação estão 
em curso ensaios de quimioterapia 
associada a imunoterapia em 1ª linha 
e de combinações de imunoterapia; 
os resultados em 2ª linha e em 
manutenção ainda não são muito 
encorajadores.
Ainda a propósito da imunoterapia, foi 
apresentada uma sessão de doentes 
“Unfit” para Imunoterapia em 1º linha. 
A Dr.ª Ana Barroso moderou esta 
apresentação onde foi enfatizado 
não só a performance status dos 
doentes como as particularidades 
do envelhecimento imunológico. 
Discutiu-se o facto de atualmente 
haver alguma evidência de eficácia e 
segurança em subgrupos com PS≥2 
e idade ≥ 65 anos.  Situações como 
questões imunitárias, corticoterapia, 
entre outras, poderão impedir a 
instituição desta terapêutica.
Foi também abordado o papel 
da reabilitação respiratória na 
abordagem terapêutica do 
cancro do pulmão avançado. Esta 
apresentação foi realizada pela Dr.ª 
Susana Clemente que há muito se 
dedica a esta área. Demonstrou 
evidência científica dos benefícios 
desta intervenção e enfatizou o 
papel da reabilitação na abordagem 
integrada e multidimensional 
do tratamento do cancro do 
pulmão. No período da tarde foi 
apresentado e discutido por todos 
os participantes o projeto da CTPO 
para o triénio de 2019-2021. A Dr.ª 
Teresa Almodôvar apresentou ideias 
para a dinamização e atualização 
da base de dados nacional já 
existente. Foram divulgadas algumas 
novidades como os prémios para 
melhor poster/apresentação na SPP 
e nos congressos internacionais.

COMISSÃO DE TRABALHO DE PNEUMOLOGIA ONCOLÓGICA

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/ga-
leria/pagina/reunio-da-comisso-de-
-trabalho-de-pneumologia-oncolgi-
ca-29042019/1

Artigo escrito por:
Dr.as Cristina Matos e Margarida Felizardo

Dr.as Cristina Matos e Margarida Felizardo

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-pneumologia-oncolgica-29042019/1
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Dia Mundial da Asma - SPP participa em campanha 
multidisciplinar
Celebrou-se, a 7 de maio, o Dia 
Mundial da Asma. Para assinalar a 
data, a campanha “Vencer a Asma, 
antes que a Asma o vença a si!” – 
uma iniciativa da SPP, Grupo de 
Estudos em Doenças Respiratórias 
da Associação Portuguesa 
de Medicina Geral e Familiar 
(GRESP), Sociedade Portuguesa 
de Alergologia e Imunologia 
Clínica (SPAIC), Associação 
Portuguesa de Asmáticos (APA) 
e GlaxoSmithKline (GSK) – lançou 
um vídeo com recomendações para 
controlar a Asma, que contou com a 
participação do Dr. Mário Morais de 
Almeida, da Dr.ª Rita Gerardo, do Dr. 
Rui Costa e da Dr.ª Elisa Pedro.

“Estima-se que metade dos doentes 
com asma sob terapêutica crónica 
não tomam a medicação de acordo 
com o guia de tratamento. Os riscos 
associados ao não cumprimento 

VÍDEO:

https://youtu.be/eyVructM-hs

COMISSÃO DE TRABALHO DE ALERGOLOGIA RESPIRATÓRIA

incluem aumento do número de 
hospitalizações asssociadas à 
asma, idas ao serviço de urgência, 
consultas médicas não programadas, 
absentismo profissional e escolar 
e diminuição da qualidade de vida 
do doente e família”, defende a 
Dr.ª Rita Gerardo, coordenadora da 

Comissão de Trabalho de Alergologia 
Respiratória da SPP. 

Asma de díficil controlo em destaque na reunião da 
CT de Alergologia Respiratória 
Decorreu no dia 11 de maio, em 
Évora, a reunião anual da Comissão 
de Trabalho de Alergologia 
Respiratória da SPP. 

Um programa dedicado à asma de 
difícil controlo onde as apresentações 
foram complementadas pela 
partilha de experiências e pela 
discussão alargada a toda a 
audiência. Diagnóstico diferencial 
e comorbilidades, intervenção não 
farmacológica, adesão à terapêutica 
e terapêutica farmacológica foram os 
temas que preencheram o programa 
científico da reunião. 

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/re-

unio-da-comisso-de-trabalho-de-alergologia-res-

piratria-13052019/1

https://youtu.be/6OMylyNGPDA
http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-alergologia-respiratria-13052019/1
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Reunião da CT de Técnicas Endoscópicas dedicada à 
formação e ao ensino da Broncologia 

COMISSÃO DE TRABALHO DE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS

O Hotel dos Templários, em Tomar, 
recebeu nos dias 1 e 2 de junho, a 
reunião da Comissão de Trabalho de 
Técnicas Endoscópicas da SPP. 

Foi perante uma sala completamente 
preenchida que decorreu nos 
passados dias 1 e 2 de junho, no 
Hotel dos Templários em Tomar, a 
reunião da Comissão de Técnicas 
Endoscópicas. A abertura da reunião 
foi dedicada àquele que é um dos 
grandes objectivos desta comissão: a 
formação e o ensino da Broncologia.
A sessão “O Ensino da Broncologia – 
criação de um modelo estruturado” 
esteve a cargo do Professor Grigoris 
Stratakos da Universidade de Atenas 
e Organizador e coordenador 
da ERS-School on Interventional 
Pulmonology. A sua excelente 
apresentação gerou uma profícua 

troca de opiniões.
Seguiu-se a apresentação e discussão 
de casos clínicos, orientada pelo Dr. 
Luís Carreiro e pelo Dr. Michele de 
Santis. A tarde de sábado começou 
com a apresentação das fabulosas 
fotografias endoscópicas que 
participaram no concurso, sob o olhar 
atento do júri constituído pelos Prof. 
Grigoris Stratakos, Dr. Júlio Semedo e 
Prof. António Bugalho. De seguida, o 
Prof. Hélder Bastos, sob a moderação 
do Prof. Miguel Guerra, fez a sua 
apresentação sobre drenos torácicos.
Na manhã de domingo, o 
prémio para a melhor fotografia 
endoscópica foi divulgado, sendo 
atribuído à fotografia “Traqueopatia 
Osteocondroplástica” da autoria 
dos Drs. Luís Vaz Rodrigues e Dra. 
Rebeca Natal. Este prémio teve a 
cortesia da Novartis e foi a oferta 

de uma anuidade da revista “Journal 
of Bronchology and Interventional 
Pulmonology”.
A encerrar a sessão, sob a orientação 
dos coordenadores Drs. Fernando 
Guedes e Dra. Leonor Mota, 
discutiram-se estratégias e planos 
para implementar no futuro de forma 
a continuar a fazer crescer esta 
grande família que mostrou estar 
unida e convicta do seu papel na SPP.

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/
galeria/pagina/reunio-da-comisso-
-de-trabalho-de-tcnicas-endoscpi-
cas-03062019/1

Artigo escrito por:
Dr. Fernando Guedes & Dr.ª Leonor Mota

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-tcnicas-endoscpicas-03062019/1
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Reunião da CT de Ventilação Domiciliária reforça papel 
da ventilação não-invasiva na DPOC

COMISSÃO DE TRABALHO DE VENTILAÇÃO DOMICILIÁRIA

Decorreu no dia 1 de junho, no Hotel Sana Metropolitan, em Lisboa, a reunião 
da Comissão de Trabalho de Ventilação Domiciliária da SPP. “VNI e DPOC” 
e “Oxigénio de alto fluxo e DPOC” foram os temas abordados na parte da 
manhã. No período da tarde, houve ainda espaço para a discussão de casos 
clínicos e para a apresentação do projeto desta comissão de trabalho para o 
triénio 2019-2021.

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/galeria/

pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-

-de-ventilao-domiciliria-03062019/1

COMISSÃO DE TRABALHO DE FISIOPATOLOGIA RESPIRATÓRIA E DPOC

Já está a decorrer e-learning DPOC 
A SPP e o Grupo de Estudos de 
Doenças Respiratórias (GRESP) da 
Associação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar (APMGF), com o 
apoio exclusivo da GSK, lançaram 
um curso de e-learning em Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC), dirigido a médicos e 
internos de Medicina Geral e Familiar, 
Medicina Interna e de Pneumologia. 
A formação “DPOC e-learning” 
conta com a coordenação da Dr.ª 
Inês Gonçalves e da Dr.ª Ana Sofia 
Oliveira, representantes da SPP, em 
colaboração com o Dr. Rui Costa e 
com o Dr. Pedro Fonte, do GRESP.  O 
curso é composto por nove módulos, 
conta com 12 formadores e aborda 
todas as fases da gestão da patologia: 
do diagnóstico à terapêutica, sem 
esquecer o acompanhamento 

CONSULTE AQUI O SITE DESTA 
FORMAÇÃO:

http://elearning-sppneumologia.pt/ 

do doente com DPOC.  
A realização do curso prende-se com 
a necessidade de chamar a atenção 
para a DPOC, em como fazer um 
correto diagnóstico da doença, 
identificando os fatores de risco, 
sintomatologia e para a necessidade 
da realização da espirometria. 
Identificar e tratar as exacerbações 
de forma precoce torna-se 
imperiosa na melhoria da sobrevida 
e qualidade de vida. O seguimento 
implica a avaliação e reavaliação 
da terapêutica farmacológica e não 
farmacológica, sempre em busca de 
uma melhor estabilização do doente.

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-ventilao-domiciliria-03062019/1
http://elearning-sppneumologia.pt/
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Discussão de casos clínicos na reunião da CT de 

Bronquiectasias

No dia 29 de junho, o Sana 
Metropolitan Hotel, em Lisboa, 
recebeu a reunião da Comissão 
de Trabalho de Bronquiectasias. 
Imunodeficiências primárias, 
aspergilose broncopulmonar 
alérgica e Microbiologia em 
bronquiectasias, foram os temas 
abordados da parte da manhã. No 
período da tarde foi apresentada a 
guideline da British Thoracic Society 
para bronquiectasias em adultos e, 
de seguida, houve ainda espaço 
para a discussão de casos clínicos.

A Comissão de Trabalho de 
Bronquiectasias optou por manter, 
este ano, o modelo da reunião do ano 
anterior. Assim, a primeira mesa, mais 
clínica, foi dedicada a duas etiologias 
das Bronquiectasias a não esquecer: 
imunodeficiências primárias 
(Professora Susana Lopes da Silva) 

COMISSÃO DE TRABALHO DE BRONQUIECTASIAS

e aspergilose broncopulmonar 
alérgica (Dr. David Araújo). Foram 
focados aspetos fundamentais 
de epidemiologia, diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento 
dos doentes com estas patologias. 
A segunda mesa, de interface 
com outras especialidades, teve 
como tema Microbiologia em 
Bronquiectasias (Dra. Manuela 
Ribeiro). Fomos convidados a 
conhecer o funcionamento de um 
laboratório de Microbiologia, com 
ênfase nos aspetos relacionados com 
a microbiologia respiratória e, em 
particular, com as bronquiectasias.
Da parte da tarde, foram apresentados 
os aspetos mais relevantes da 
guideline da British Thoracic Society 
para bronquiectasias em adultos 
(Professor Anthony De Soyza). 
Este ano, pela primeira vez, 
foi organizada uma sessão de 

apresentação e discussão de casos 
clínicos. Curiosamente, alguns 
dos casos eram sobre aspergilose 
broncopulmonar alérgica e 
imunodeficiências primárias, o 
que permitiu uma discussão mais 
fundamentada e proveitosa.
De salientar ainda que, no início da 
reunião, foi apresentado o plano 
de ação para o triénio e efetuado 
o ponto de situação do Registo
Nacional de Bronquiectasias.

FOTOGALERIA:

http://www.sppneumologia.pt/
galeria/pagina/reunio-da-comis-
so-de-trabalho-de-bronquiecta-
sias-01072019/1 

Artigo escrito por:
Dr.ª Susana Carreira & Dr. Carlos Lopes

http://www.sppneumologia.pt/galeria/pagina/reunio-da-comisso-de-trabalho-de-bronquiectasias-01072019/1
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Depois da edição de 2018 a SPP voltou 
a organizar a Corrida do Pulmão. 
O Complexo Desportivo Nacional 
do Jamor recebeu, no dia 15 de 
junho, a edição de 2019, que contou 
com mais de 600 participantes e 
cujo embaixador foi Carlos Sá, o 
ultramaratonista que em 2013 venceu 
a corrida Badwater - por muitos 
considerada a mais dura do mundo. 
À semelhança da edição anterior, 
para além de pretender sensibilizar a 
população de diferentes faixas etárias 
para a necessidade da adoção de 
um estilo de vida saudável também 
como forma de prevenção das 
diferentes patologias respiratórias, 
houve também uma vertente de 
responsabilidade ambiental assumida 
pela SPP na organização desta 
iniciativa. “O mar que respiramos” foi 
o mote para a corrida deste ano com
todo o evento a ser organizado sem

a utilização de plásticos descartáveis 
e estando planeadas - em parceria 
com a Quercus após a realização 
da corrida - ações de recolha 
de plástico em algumas praias.     
“A Corrida da Pulmão foi uma 
iniciativa que promovemos 
conscientes dos benefícios que o 
exercício físico tem na saúde em 
geral e também na saúde respiratória. 
Portugal é um dos países da União 
Europeia onde os portugueses 
fazem menos exercício físico – de 
acordo com o eurobarómetro sobre 
desporto e atividade física, 68% dos 
portugueses referem que nunca 
fazem exercício - o que revela não 
estarem sensibilizados acerca dos 
benefícios que podem ter com esta 
prática enquanto um componente 
essencial na sua saúde”, referiu o 
Dr. António Morais. A edição deste 
ano contou ainda com o apoio da 

Federação Portuguesa de Atletismo 
através do Programa Nacional 
de Marcha e Corrida, do Instituto 
Português do Desporto e Juventude 
e da EPAL – Grupo Águas de Portugal 
e ainda com o projeto Loving The 
Planet, liderado pelo reconhecido 
locutor da BBC Vida Selvagem, 
Eduardo Rêgo.

FOTOGALERIA:

https://drive.google.com/drive/
folders/1474-kzrTHphp7Y3YZ0zryxk-
LHenlEH9A 

VEJA AQUI O VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=-
qGRDXDoNesE&feature=youtu.be

“O Mar que respiramos” foi o mote da Corrida do 
Pulmão 2019

CORRIDA DO PULMÃO

https://www.youtube.com/watch?v=qGRDXDoNesE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1474-kzrTHphp7Y3YZ0zryxkLHenlEH9A
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O 35º Congresso Nacional de Pneumologia irá decorrer nos próximos dias 7 a 10 de Novembro, no Centro de Congressos 
Epic Sana, na Praia da Falésia, em Albufeira. Este congresso é o maior ponto de encontro daqueles que se dedicam às 
doenças respiratórias e o mais relevante evento científi co nacional neste contexto. 

A submissão de Abstracts já está aberta e, poderá submeter o seu trabalho online AQUI, até ao dia 31 de Agosto de 
2019.

Já estão disponíveis os programas da Sala Sul e Sala Centro.
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