
A PNEUMÓLOGA MAR MOSTEIRO, NOVA XEFA DE SECCIÓN DA UNIDADE DE
TRASTORNOS RESPIRATORIOS DO SONO E DE VENTILACIÓN DOMICILIARIA

• Cursou a especialidade no antigo Hospital Xeral e forma parte do CHUVI
desde febreiro de 1996

• A Unidade encárgase de diagnosticar e controlar pacientes con apnea e
outros  problemas  respiratorios  do  sono,  e  aos  doentes  que  necesitan
ventilación nos seus domicilios

• Cada ano fanse na Unidade entre 1.200 e 1.370 estudos a pacientes con
sospeita de apnea

Vigo, 14 de agosto de 2019. A pneumóloga Mar Mosteiro é a nova xefa de sección da
Unidade  de  Trastornos  Respiratorios  do  Sono  e  de  Ventilación  domiciliaria  do
Complexo  Hospitalario  Universitario  de  Vigo  (CHUVI).  O  nomeamento  prodúcese
mediante unha resolución da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, que publicou o Diario
Oficial de Galicia (DOG) o pasado día 9 de agosto.

A doutora Mosteiro é licenciada en Medicina pola Universidade de Santiago e cursou a
especialidade de Pneumoloxía no antigo Hospital Xeral, onde concluíu o seu período
de residencia en decembro de 1995. 

En febreiro de 1996 foi contratada polo Servizo de Pneumoloxía do CHUVI, no que
permanece desde entón. Integrouse na Unidade desde a súa creación.

Unha Unidade con actividade crecente
A Unidade que dirixe a doutora Mosteiro conta con tres facultativos, ademais do persoal
de enfermaría. É a responsable de diagnosticar e controlar aos pacientes con apnea do



sono, así como con outros problemas respiratorios como os causados pola obesidade
ou por outras patoloxías neuromusculares.

A actividade da Unidade está a crecer considerablemente. Un dato relevante é que
anualmente  fanse  entre  1.200  e  1.370  novos  estudos  poligráficos  a  doentes  por
sospeita  de apnea do sono e o 70% dos mesmos serán sometidos a terapia para
apnea con CPAP (un dispositivo de presión continua positiva nas vías respiratorias que
proporciona aire a unha presión determinada mediante unha máscara). Na actualidade
están  en  tratamento  con  CPAP  preto  de  6.500  pacientes  da  área  sanitaria  que
dependen do CHUVI.

A Unidade tamén se encarga das terapias de ventilación domiciliaria (non invasiva e
invasiva), que atende a pacientes complexos con necesidade de respirador, aos que se
asiste artificialmente entre 8 e 12 horas con respirador a través de máscara no seu
domicilio (fundamentalmente de noite). “Hai casos nos que é necesaria a ventilación
durante as 24 horas, a través de traqueotomía”, explica Mar Mosteiro.

Ademais, a Unidade encárgase dos pacientes que necesitan ventilación en fase aguda,
que ingresan no hospital con insuficiencias respiratorias e retención de CO2, e tamén
daqueles pacientes con “destete difícil” que saen da UCI ou da REA. A unidade realiza
un elevado número de consultas e probas de control nestas patoloxías que, no 2018
foron un total de 8.830 

A doutora Mosteiro considera que “o incremento dos casos de obesidade fai prever que
sobre todo as terapias con CPAP e con ventilación non invasiva van ir en aumento nos
próximos anos”.


