
Respirar 
a VIDA

A FEDERAÇÃO EUROPEIA  

DE FIBROSE PULMONAR

Através das suas 22 organizações membros de 
toda a Europa que unem as suas vozes, partil-
ham experiências e conhecimentos, e comuni-
cam sobre os cuidados e tratamento da Fibrose 
Pulmonar (FP) a nível nacional, a Federação 
Europeia de Fibrose Pulmonar (EU-IPFF) cria 
impacto e exerce infl uência sobre a forma como 
cada país lida com a doença.

Somos o ponto de contacto central europeu 
para todas as questões relacionadas com a 
fi brose pulmonar. Reunimos as vozes dos do-
entes com fi brose pulmonar, sensibilizando, 
educando, avançando nos cuidados e promo-
vendo a investigação.

CONTACTO
EU-IPFF AISBL
Abstratt 127
3090 Overijse
Belgium

secretariat@eu-ipff.org
www.eu-ipff.org

A fi brose pulmonar progressiva é uma doen-
ça devastadora com uma esperança de vida 
de apenas 3-5 anos, sem cura conhecida e 
com poucos tratamentos. Mais pessoas mor-
rem de fi brose pulmonar do que alguns tipos 
de cancro bem conhecidos, mas poucas pes-
soas já ouviram falar da doença. Os doentes 
enfrentam desafi os difíceis devido a um dia-
gnóstico lento e a difi culdades no acesso a 
tratamentos e cuidados de apoio. Combatem 
tanto a doença como a falta de compreensão 
entre os decisores políticos, médicos, inves-
tigadores e o público. É vital que façamos 
tudo o que estiver ao nosso alcance para 
aumentar a sensibilização para esta doença 
cruel que afecta tantas famílias europeias e 
para encorajar as pessoas a irem ver o seu 
médico nos primeiros sintomas desde o dia-
gnóstico e tratamento precoces que condu-
zem a melhores resultados.

Steve Jones
Paciente e Presidente do EU-IPFF 

(Reino Unido)

Sobre Vozes 
O EU-IPFFDE SENSIBILIZAÇÃO

Nos próximos 5 anos assistire-
mos a uma mudança dramáti-
ca na forma como tratamos os 
doentes com FP .

Helen Parfrey, médica de tórax (Reino Unido) 
#PFSUMMIT21
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Mês da Fibrose Pulmonar
Setembro 2021

#Breath ingL i fe
#PFMonth



PF Awareness 
Month

Klappse i te  innen

Liam Galv in
Former carer & EU-IPFF CEO 
Secretariat (Ireland)

Marl ies  Wi jsenbeek
Especialista em pulmões (Países Baixos)

APOIADO POR

PULMONAR PARA A F IBROSE PULMONAR

O QUE É FP? 
A Fibrose Pulmonar (FP) é uma doença pul-
monar progressiva, irreversível e crónica 
que causa cicatrizes no tecido pulmonar, 
sem cura conhecida. Na Europa, afecta ac-
tualmente mais de 300.000 pessoas, com 
mais de 50.000 a perderem a vida por ano 
para a FP. O tipo mais comum de FP é a 
fi brose pulmonar idiopática (FPI), sendo re-
sponsável por 200.000 doentes na Europa. 
A esperança média de vida após o diagnó-
stico é de cerca de três a cinco anos, mas o 
diagnóstico precoce e o tratamento precoce 
poderiam melhorar esta situação.

RESPIRAR A VIDA 
Não obstante a FP seja uma doença mui-
to grave existe uma falta de consciência 
sobre a mesma, que pode resultar em dia-
gnósticos tardios, perda de tempo valioso 
de tratamento e, acima de tudo, de tempo 
para desfrutar da vida. Por conseguinte, o 
Mês da Fibrose Pulmonar usando o slogan 
"Respirar a Vida" quer chamar a atenção 
para a FP, as suas implicações e as mudan-
ças que provoca  no dia a dia, bem como 
a  fadiga física e psicológica que a doen-
ça coloca nos doentes e nas famílias - mas 
também para os momentos de bem estar e 
normalidade que os doentes com FP expe-
rimentam apesar de tudo.

Fibrose 

COMO POSSO AJUDAR A  
AUMENTAR A SENSIBILIZAÇÃO?
Gostaríamos de lhe pedir a si e a todos os 
que foram afectados por esta doença - do-
entes, prestadores de cuidados, clínicos, in-
vestigadores e outros - que se juntem a nós 
e à comunidade mundial FP e partilhem a 
sua história nas redes sociais usando tanto 
#BreathingLife como #PFMonth durante o 
Mês da Fibrose Pulmonar em Setembro, bem 
como a Semana de Sensibilização FPI que 
decorre de 18 a 25 de Setembro. 

Para mais informações, actualizações e con-
teúdos em curso no período que antecede o 
Mês de Sensibilização do FP, por favor man-
tenha-se atento ao nosso website 
www.eu-ipff.org/awareness

Vozes 

Os pacientes já perdem muitas 
funções pulmonares durante o pro-
cesso de diagnóstico. As campan-
has de sensibilização desempen-
ham um papel importante para levar 
os doentes a consultar um clínico ge-
ral e evitar atrasos no diagnóstico. O 
meu apelo urgente seria: Não subestime 
a FP. Como paciente, consulte o seu médico 
de clínica geral nos primeiros sinais e sintomas; 
como médico de clínica geral, consulte um espe-
cialista nas fases iniciais; aos meus colegas: co-
mece o tratamento o mais cedo possível .
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DE SENSIBIL IZAÇÃO

"Ter a minha mulher diagnosticada com 
uma doença desconhecida foi um cho-
que, especialmente quando descobrimos 
que era tão grave. Os seus sintomas afectaram 
toda a nossa vida, ela lutou pela respiração mas, 
com o apoio de um grupo de doentes, ajustámos 
as nossas vidas e desfrutámos das coisas que 
podíamos fazer em vez de nos concentrarmos no 
que não podíamos fazer. A ansiedade tanto para 
os doentes como para os prestadores de cuida-
dos é uma questão importante e tornada mais di-
fícil pelas pessoas que não conhecem a doença 
- os cancros são bem conhecidos, e a simpatia 
e o apoio inquestionáveis são dados com razão, 
mas para nós tivemos de explicar a cada dia quão 
grave é a fi brose pulmonar. Isto tem de mudar ."

Sensibilizacão 


