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Pneumologia: debate sobre a «tendencial separação entre a Saúde Pública, os
CSP e a Medicina Hospitalar»
Organizadas em conjunto pelo Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga e pelos dois
ACES da região (Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca e Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte) as Jornadas de
Pneumologia Entre Douro e Vouga visam promover "a atualização, o debate de ideias e a agilização da atuação
clínica multidisciplinar entre os profissionais de saúde que trabalham nesta região".
Segundo Luís Goes Pinheiro, presidente das Jornadas, o evento, a decorrer nos dias 16 e 17 de Junho, na Torre
Oliva, em São João da Madeira, pretende ser "um ponto de encontro para todos os que prestam serviço aos
340.000 utentes residentes no norte do distrito de Aveiro, reduzindo a tendencial separação entre a Saúde
Pública, os Cuidados Primários de Saúde e a Medicina Hospitalar".
Acrescenta o diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar entre Douro e Vouga que o programa das jornadas
"tem em conta uma abordagem prática das diversas áreas da Pneumologia".
O especialista destaca "a excelência dos palestrantes e a variedade de temas científicos" e adianta que estarão em discussão
questões como o diagnóstico e tratamento das infeções respiratórias em ambulatório, a tuberculose, as doenças
profissionais de causa inalatória, a doença pulmonar obstrutiva crónica, "dando relevo ao estudo que decorre para
determinação da prevalência de DPOC na população do ACES Feira Arouca", a importância da terapêutica por via inalatória,
o Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono.
Luís Goes Pinheiro refere também que existirá a oportunidade de debater questões referentes à organização da saúde,
"dando uma perspetiva dos sistemas de saúde no mundo, debatendo os Cuidados Continuados de Saúde e os Cuidados
Primários de Saúde em Portugal, para o que teremos a honra de contar entre nós com os respetivos Coordenadores
Nacionais".

O programa pode ser consultado aqui.
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