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“História de Doenças Infecciosas” apresentado em jornadas científicas
No segundo dia das 9as Jornadas de Actualização em Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral, dia 31 de
janeiro, Fernando Maltez e António Ramalho de Almeida, respetivamente infecciologista e pneumologista, irão
apresentar o primeiro livro editado em Portugal sobre a história das doenças infecciosas.
Fernando Maltez, presidente destas jornadas e co-editor da obra “História de Doenças Infecciosas”, afirma que
“este livro pretende retratar o impacto que as doenças infeciosas tiveram em seu tempo na história da
humanidade, não só do ponto de vista científico, com a descoberta de meios para as diagnosticar e tratar, mas
também do ponto de vista político e social, porque todas elas afectaram importantes personalidades da política,
das artes e da sociedade civil. Serve também para lembrar que apesar da história das doenças infecciosas ser
uma história de sucesso e das muitas conquistas que a ciência e a medicina fizeram nesta área, ainda há muitos
obstáculos a ultrapassar, nomeadamente na tuberculose, na infecção por VIH-Sida, nas hepatites ou na malária ”.
Segundo o Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose, em Portugal, em 2012, foram diagnosticados 2480
casos de tuberculose, incluindo casos novos e retratamentos. A incidência de tuberculose foi de 2286, ou seja,
21,6/100 000 habitantes (Censos 2011), dos quais 1 901 são nacionais e 385 estrangeiros. Estes dados
representam um decréscimo relativamente à taxa de incidência definitiva em 2011 (23/100 000 habitantes) de
6,1%. Apesar de se continuar a assistir a uma diminuição constante da taxa de incidência, Portugal continua a ser
um país de incidência intermédia – o único da Europa Ocidental.
A grande preocupação dos especialistas centra-se na tuberculose multirresistente (TBMR) e a tuberculose
extremamente resistente, que são formas de tuberculose potencialmente intratáveis. Ainda de acordo com o
Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose, em Portugal o número de novos casos de TBMR tem vindo a
diminuir e, em dezembro de 2012, a incidência de TBMR era de 14 casos, representando 0,56% dos casos de
tuberculose em 2012 (o que traduz uma diminuição significativa relativamente aos anos anteriores). É uma
proporção inferior à média na União Europeia e encontra-se praticamente circunscrita às áreas metropolitanas
do Porto e, principalmente, de Lisboa (cerca de 65% são residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo).
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