Apresentação de projeto pioneiro que relaciona as doenças reumáticas e
músculo-esqueléticas com o trabalho.
13.12.2013

A par do projeto vão também ser divulgados os resultados de um estudo sobre “a influência da
doença reumática na profissão”, realizado este mês de Dezembro, em 500 inquiridos.
É apresentado dia 13 de Dezembro, às 10h30, no Palácio Foz, em Lisboa, a plataforma
Portugal APTO.PT (http://apto.pt/) , um projeto de intervenção social que tem como assinatura
“Doenças Reumáticas: produtividade,
Empregabilidade e Saúde Social”, e que pretende dar resposta a um dos principais problemas
de saúde pública e saúde social do nosso país. Para isso vai reunir em torno da problemática
das doenças reumáticas e doenças músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho,
investigadores, médicos, sociedades científicas, associações de doentes da área,
universidades, entidades patronais, associações de trabalhadores e governantes.
O Portugal APTO.PT , que será coordenado pelos Reumatologistas Luís Cunha Miranda e
Augusto Faustino, que é simultaneamente embaixador do projeto, conta também com o
endorsement do Prof.º António Bagão Félix, Economista e ex-Ministro das Finanças e da
Segurança Social.
Na conferência de apresentação, para além do contributo do Prof.º António Bagão Félix, que
falará sobre a importância desta iniciativa enquanto projeto de intervenção social e laboral,
haverá também espaço para um enquadramento do Portugal APTO.PT

(http://apto.pt/) , pelo Reumatologista Augusto Faustino, e ainda para a abordagem, pela Prof.ª
Raquel Lucas, à realidade em Portugal do impacto económico e psicossocial das Doenças
Reumáticas. Serão também apresentados, pelo Reumatologista e coordenador da plataforma
Portugal APTO.PT Luís Cunha Miranda, os resultados do estudo “Veja como a sua doença
reumática influencia a sua profissão”, realizado online a 500 inquiridos.
“A expressão “Portugal Apto.PT” traduz a necessidade de se abordar a questão da aptidão do
doente reumático para o trabalho ou ainda a prevenção de doenças reumáticas resultantes da
atividade laboral. A aptidão encerra a ideia de que o doente deve ter uma vida normal e ocupar
uma posição ativa na sociedade”, refere Augusto Faustino, Reumatologista e Embaixador do
Portugal APTO.P (http://apto.pt/).
As doenças do sistema músculo-esquelético são internacionalmente a causa mais frequente de
morbilidade.
Em 2005, na Europa, estimou-se uma prevalência pontual de dor de causa músculoesquelética na população adulta entre 20 e 30%.
http://jornaldentistry.pt/article.php?a=2749#.UrhiKvRdXHk

