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Fórum de Dermatologia: «um momento importante para a formação dos
médicos de MGF»
"O diagnóstico atempado e rigoroso de lesões neoplásicas é um imperativo da intervenção dos cuidados de
saúde primários", afirma Fernando Almeida, presidente do Conselho Clínico do ACES Gondomar.

Considera ainda que, "com o envelhecimento progressivo da população e o aumento do consumo de cuidados de
saúde na nossa consulta, as patologias associadas às lesões dermatológicas provocadas pelo envelhecimento e a
exposição solar são uma fonte de preocupação para os médicos de MGF".
Neste contexto, e de acordo com o responsável, o Fórum de Dermatologia, evento organizado pelo Serviço de
Dermatologia do Centro Hospitalar do Porto (CHP), "é um momento importante para a formação dos médicos de
MGF, uma vez que a patologia dermatológica corresponde a uma parcela importante do trabalho diário do
médico de família".

Na sua opinião, "o elevado número de participantes, que se repete anualmente, demonstra bem o interesse que
estas Jornadas suscitam nos profissionais do ACES Gondomar".

Na mais recente edição do Jornal Médico, Fernando Almeida explica, no âmbito de um Especial dedicado
inteiramente ao XXVIII Fórum de Dermatologia, que "patologias como a psoríase, as dermatites atópicas ou
mesmo a acne, que encerram em si um desafio para um correto diagnóstico e tratamento, são comuns
no quotidiano das unidades de saúde familiar, sendo por isso fundamental que os profissionais se reúnam nestes
encontros de caráter científico para melhorarem as suas competências."
Relativamente ao programa da última edição do Fórum de Dermatologia, refere que, "a exemplo dos anos
anteriores, verifica-se da parte da organização a preocupação de envolver os médicos de MGF nas mesas e
apresentações, conferindo-lhes uma orientação centrada na prática clínica".

Manuela Selores, diretora do Serviço de Dermatologia do CHP e presidente do XXVIII Fórum de Dermatologia,
anunciou já que a edição de 2016 se realiza nos dias 11 e 12 de novembro, novamente no Edifício da Alfândega
do Porto.

Além de Fernando Almeida e de Manuela Selores, participam no Especial publicado pelo Jornal Médico vários
outros especialistas, que abordam temas relacionados com a atividade desenvolvida pelo próprio Serviço de
Dermatologia do CHP, a acne, a abordagem terapêutica da psoríase em idade pediátrica, o diagnóstico diferencial
das queilites, o número crescente de referenciações de lesões pigmentadas, o diagnóstico e tratamento
de dermatite atópica e as infeções sexualmente transmissíveis.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

