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As patologias da muco-
sa oral estiveram no centro
do debate nas XVI Jorna-
das de Dermatologia do
Centro Hospitalar de Gaia/
Espinho que reuniu reputa-
dos especialistas de várias
unidades de saúde do Nor-
te do País. Uma patologia
muito frequente e muitas
vezes mal diagnosticada.

O diagnóstico desta pa-
tologia é frequentemente
baseado apenas na histó-
ria e exame clínicos, mes-
mo quando o recurso a
meios complementares de
diagnóstico é necessário.
Existem diversas patolo-
gias que afectam a mucosa
oral mas os sinais e sinto-
mas podem ser muito se-
melhantes, o que contribui
para uma maior dificuldade
no diagnóstico diferencial
das doenças, sobretudo
para clínicos gerais, que
não estarão familiarizados
com o exame clínico da
mucosa oral.

As jornadas decorre-
ram numa altura em que o
Serviço de Dermatologia
que anualmente atende
uma média de 8 mil doen-
tes, acaba de adquirir o
equipamento para a rea-
lização de terapêutica fo-
todinâmica – uma técnica
que tem vindo a ganhar re-
levo no tratamento de le-
sões pré-malignas da pele,
quer pela eficácia quer pelo
resultado cosmético. As
grandes vantagens deste
tratamento que, até aqui,
só existia nos hospitais de
Santo António, no Porto e
de S. Marcos, em Braga,
é tratar numa mesma ses-
são uma área e não apenas
uma lesão. É extrema-
mente útil no tratamento e
controle dos doentes trans-
plantados dado o maior
risco de desenvolveram
carcinoma cutâneo.

O Serviço de Dermato-
logia do Centro Hospitalar
de Gaia/Espinho dispõe de
consultas Geral de Aler-
gologia Cutânea e Doen-
ças Profissionais, de der-
matologia pediátrica, de
Nervos, de Follow-up On-
cológico, Cirurgia Derma-
tológica, IST (Infecções Se-
xualmente Transmissíveis)
e de uma secção de Foto-
biologia.

TODOS VÃO FAZER
OS POSSÍVEIS, UNIR

ESFORÇOS, PARA QUE
O PROCESSO SEJA

CÉLERE E DENTRO DE
CERCA DE OITO ANOS,
O NOVO HOSPITAL DE

GAIA/ESPINHO SEJA
UMA REALIDADE.

Haverá assim, finalmen-
te, um novo Hospital, mas
justificou-se a remodelação
do actual que trouxe a Mi-
nistra da Saúde, Ana Jorge,
a Gaia, para inaugurar o
Serviço de Urgência Geral,
o Serviço de Urgência Pe-
diátrica e a Unidade de Cui-
dados Intensivos Polivalen-
tes.

Cumprida a segunda eta-
pa da visita de Ana Jorge ao
Concelho seguiu-se talvez a
mais importante no que re-
presenta para o futuro, a as-
sinatura de dois acordos de
cooperação.

Câmara Municipal, Admi-
nistração Regional de Saúde
do Norte e Ministério com-
prometeram-se ao abrigo do
primeiro protocolo, para
abertura de concurso públi-
co/privado a construção do

A extensão de Saúde
de Canidelo foi inaugurada

pela Ministra da Saúde,
Ana Jorge, aproveitando

para uma visita à Unidade
de Saúde Familiar, a
funcionar no mesmo

edifício, desde o início de
Abril.

A cerimónia foi curta ser-
viu, sobretudo, para deixar
mensagens de agradeci-
mento e reconhecimento
pelo empenho de entidades
como a Administração Re-
gional de Saúde do Norte,
Junta de Freguesia de
Canidelo, vereador Guilher-
me Aguiar ou a comissão
local criada para reivindicar
a construção deste equipa-
mento.

No momento há 125 Uni-
dades de saúde Familiar
“funcionam em pleno”, e
são parte do resultado que
se quer da reforma dos Cui-
dados de Saúde Primários
“queremo-los mais próxi-

Novo Hospital
S A Ú D E

novo Hospital.
O segundo protocolo  diz

respeito à construção de
Centro de Reabilitação Físi-
ca do Norte, no antigo sana-
tório, projecto já candidato
ao QREN, para um investi-
mento 35 milhões de euros,
cujo concurso deverá ser lan-
çado este ano.

Quanto ao novo Hospital
só depois de aberto o con-
curso da parceria público pri-
vada, será lançado concurso
e feito o projecto que con-
templa a construção, não se
falando ainda de exploração.

O Ministério comprome-
te-se a construir, de raíz nos
terrenos do actual hospital
(são 18 hectares livres), a
Unidade de Urgência Poliva-
lente do Santos Silva. A Câ-
mara, além da isenção de ta-
xas, compromete-se a cons-
truir novas e melhores aces-
sibilidades, tal como fará em
relação ao Centro de Reabi-
litação, assim como instala-
ção de infra estruturas de
água e saneamento.

A Ministra da Saúde co-
meçou por reconhecer a ne-
cessidade de novas insta-

lações hospitalares “apesar
da excelente adaptação
que foi feita.” Ana Jorge
apelou à união de esforços,
para que as obras avancem
“o mais breve possível”,
confiando que todo o pro-
cesso “se desenvolverá
de forma célere”, a bem de
todos de uma população re-
sidente em Gaia que repre-
senta um terço dos portu-
gueses.

Quanto ao CRF a Minis-
tra admitiu “é uma falha do
Serviço Nacional de Saú-
de não ter mais CRF”, o de

mos dos cidadãos”, dizia a
Ministra.

O Centro de Saúde de
Canidelo bem como a USF
“são bons exemplos do
que queremos fazer”,
acrescentando que é preci-

so “continuar a trabalhar
nessa reforça de que
falamos.” O Serviço Nacio-
nal de Saúde precisa de to-
dos, para um sistema “mais
forte, mais próximo, que-
remos envolver todos, Câ-

maras, juntas de Fregue-
sia.” Destacou o papel da
Câmara de Gaia que a
exemplo de muitos outros,
cedeu os terrenos para a
construção deste equipa-
mento.

Ministra da Saúde em Gaia inaugurou urgências do CHGE e...

... em Canidelo, a USF, acompanhada por Guilherme Aguiar...


