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Hospital Vila Franca de Xira promove curso de cessação tabágica 
 

Destinado a médicos de Pneumologia e de Medicina Geral e Familiar e 

profissionais de saúde que lidem com esta área, o evento tem o patrocínio 

científico da Sociedade Portuguesa de Pneumologia 

 

 
 

No dia 13 de setembro de 2019, realizou-se no Auditório do Centro Reynaldo dos Santos do 

Hospital Vila Franca de Xira o I Curso de Cessação Tabágica. 

 

Este evento científico juntou profissionais de saúde da região, dando-lhes a oportunidade de 

partilhar ideias, trocar experiências e aprofundar os seus conhecimentos na área do 

tabagismo, tendo sido abordados temas como a Epidemiologia do tabagismo, Neurobiologia e 

dependências, Tabagismo ativo e passivo e identificação dos grupos de risco e respetiva 

vulnerabilidade ao tabaco (jovens, grávidas e doentes internados), Terapêutica farmacológica 

e comportamental e ainda o alerta para o nascer de uma nova era com o aparecimento de 

novas formas de consumo de tabaco e seus derivados. 

 

Este primeiro curso de cessação tabágica do Hospital Vila Franca de Xira surge numa altura em 

que são conhecidos os resultados de um estudo feito pelo Centro de Controlo e Prevenção de 

Doenças, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos norte-americano que regista um 

número crescente de casos de doença respiratória grave, de causa desconhecida, mas 

associada ao uso de cigarros eletrónicos, nos últimos dois meses nos Estados Unidos.  
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A Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) recomendou na passada quarta-feira aos 

médicos que comuniquem às autoridades de saúde casos de doentes com sintomas 

respiratórios agudos que suspeitem estar ligados ao consumo do cigarro eletrónico. 
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