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SEMINÁRIO PRÉ-CONGRESSO

GARD CPLP - POLÍTICAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NOS EM

9 abril 2019
SALA 1.06

Comissão Organizadora: Cláudia Conceição, Miguel Viveiros, Pedro Martins, Elizabete
Nunes e Paulo Camargos
• Encontro fechado, por convite. Participantes presenciais e à distância (Zoom)
• Objetivos:
Discussão de estratégias de fortalecimento da GARD CPLP, para concretizar os eixos
de ação definidos:
• Desenvolvimento de estudos epidemiológicos (e desenvolvimento de um steering
commitee / grupo técnico de apoio com elementos da GARD-CPLP para a
criação/adaptação de instrumentos em língua portuguesa);
• Influenciar a criação de programas de doenças respiratórias;
• Iniciar a apresentação das ferramentas de apoio à decisão clinica (PAL “Practical
approach to lung health”: asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, infeções
respiratórias e tuberculose) e apoiar o desenvolvimento de programas de doenças
respiratórias;

9 abril
14:00

Boas vindas
GARD-CPLP e agenda do dia
Miguel Viveiros
J. Rosado Pinto
Paulo Camargos
Cláudia Conceição

PACK Congress, Outubro, Africa do Sul
Álvaro Cruz#

14:30

Estudos epidemiológicos
Moderação: Pedro Martins

Colaboração na condução dos estudos epidemiológicos
Criação de um grupo técnico de apoio com elementos da GARD-CPLP para a criação/adaptação de instrumentos em língua portuguesa
Conhecimento da epidemiologia das doenças respiratórias crónicas, seus fatores de risco e seu impacto na
qualidade de vida;
Desenvolvimento/aperfeiçoamento de instrumentos de medição /modulo epidemiológico que permita medição
de forma padronizada e comparável entre países; articulação com STEPS da OMS
Iniciam o debate:
Sobre as dificuldades de condução de estudos:
Margarete Arrais#, Angola
Maria do Céu Teixeira#, Cabo Verde
Sobre as oportunidades de colaboração e grupo de apoio técnico:
Jaime Correia de Sousa

15:15

Advocacia junto dos Ministérios da Saúde
Moderação: Cristina Barbara

Como iniciar a apresentação de ferramentas de apoio à decisão clinica (PAL “Practical approach to lung
health”: asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, infeções respiratórias e tuberculose) de forma a
influenciar a sua adaptação local (em locais com menor acesso a cuidados e profissionais de saúde)?;
Como caminhar para a elaboração de programas de doenças respiratórias ou ter compromissos de ação na
área?
Inicia o debate:
Elizabete Nunes
Paulo Camargos

15:45

Financiamento e colaborações
Moderação: Nuno Neuparth

Explorar oportunidades de financiamento;
Explorar colaborações entre sociedades cientificas na área da doença respiratória
Inicia o debate:
Luis Taborda Barata
Carlos Robalo Cordeiro

16:30
17:00

Discussão final e conclusões
Moderação:
Cláudia Conceição
Paulo Camargos

# Participantes à distância (Zoom)

