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20 a 30% da
população portuguesa
sofre de alergia

O Serviço de Imunoalergologia do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho
(CHVNG/E) está na vanguarda das melhores
práticas de Saúde, fruto da colaboração de
uma equipa de profissionais altamente
proativa e dinâmica, facto que “muito me
orgulha” o diretor de Serviço, J. Pedro
Moreira da Silva.
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