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INFO Dezembro2018 Editorial

Editorial

O Conselho de Administração deseja a todos os cola-
boradores desta grande família que é o IPO de Coim-
bra um Feliz Natal e um 2019 pleno de realizações 
pessoais e profissionais.

 Que o próximo ano seja concretizador dos projetos que 
mais almejamos para o desenvolvimento da instituição 
e, para os quais, contamos com o empenhamento de 
todos aqueles que dão diariamente o seu melhor em 
prol do doente oncológico.

 Uma referência particular aos nossos doentes, para os 
quais fica o compromisso de continuarmos o trabalho 
de excelência na área da oncologia que o IPO de Coim-
bra tem vindo a desenvolver na região centro há mais 
de 50 anos.

O Conselho de Administração
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No início de 2018, a Fundação “la Caixa” lançou um 
concurso para constituição de Equipas de Apoio Psi-
cossocial (EAPS) em Portugal. Esta iniciativa pretendia 
impulsionar projectos que fomentassem a vida inde-
pendente, a autonomia e o bem-estar de pessoas que 
lidam diariamente com os desafios associados a uma 
doença crónica em fase avançada. 

A atenção psicossocial a pessoas com doença avança-
da e seus cuidadores torna-se ainda mais pertinente 
quando consideramos factores demográficos como o 
envelhecimento da população e factores técnico-cien-
tíficos como os avanços da medicina, o que resulta 

Equipa de Apoio Psicossocial 
do IPO de Coimbra
Piedade Leão
Psicóloga da Unidade de Psicologia Clínica do IPO de Coimbra

no aumento do número de pessoas que vivem com 
as exigências de uma doença crónica durante vários 
anos. Reconhecendo esta realidade, o Programa, que 
tem o aval da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
propõe uma abordagem integral a pessoas com do-
enças em fase avançada e seus cuidadores e, assim, 
impulsiona novas formas de actuação no âmbito dos 
cuidados paliativos. 

Em Portugal foram aprovados 10 projectos apresen-
tados por entidades com reconhecida experiência na 
prestação de cuidados de saúde, entre elas o Instituto 
Português de Oncologia de Coimbra.
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Distribuição geográfica das Equipas de Apoio Psicossocial em Portugal.

1.as Jornadas das Equipas de Apoio Psicossocial portuguesas, 7 e 8 de Novembro de 2018, na Fundação António 
Cupertino Miranda, Porto
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A EAPS do IPO Coimbra, constituída por 2 Psicólogos 
Clínicos e 2 Assistentes Sociais, tem por missão a pres-
tação de cuidados psicossociais a pessoas e cuidado-
res confrontados com doença oncológica em fase avan-
çada, prolongando-se a intervenção na fase de luto. A 
actividade assistencial será guiada por princípios de 
equidade, excelência, humanização, afirmação da vida 
e defesa da sua qualidade ao longo de todas as fases 
da doença e trabalho multidisciplinar. 

Os objectivos gerais das intervenções são os seguintes:

a.  Garantir cuidados psicossociais e espirituais a pes-
soas e famílias confrontados com doença oncológica 
em fase avançada;

b.   Apoiar (social, psicológica e espiritualmente) processos 
de luto;

c.  Proporcionar formação contínua a profissionais que 
desenvolvem a sua ação em contexto de doença 
avançada;

d.  Promover acções protectoras do bem-estar físico e 
psicológico dos profissionais de saúde.

De referir que o grupo multidisciplinar que pensou e de-
senhou o projecto (Dr. Óscar Vilão, Enf.ª Ana Rocha, Dra. 
Maria Piedade Leão, Dra. Margarida Pires e Dr. Pedro 
Filipe Simões) continuará a acompanhar a implementa-
ção das actividades e a coordenar a EAPS.

No primeiro ano de actividade, o projecto terá como 
parceiras Equipas Receptoras internas (Serviço de 
Medicina Interna e Cuidados Paliativos, Equipa Intra-
hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, Servi-
ço de Oncologia Médica e Unidade de Tratamento da 
Dor); futuramente, a EAPS alargará a sua intervenções 
ao ACES Baixo Mondego - zona urbana de Coimbra e 
ao Hospital Pediátrico do CHUC. O trabalho colabora-
tivo com as Equipas Receptoras permitirá colmatar 
eventuais défices em termos de cuidados psicossociais 
e espirituais, promovendo novas sinergias de coopera-
ção e complementaridade. 

A monitorização e avaliação do impacto das inter-
venções são outra das características distintivas do 
Programa. A avaliação da eficácia, da eficiência, da 
efectividade e da satisfação dos destinatários, será 
preocupação contínua ao longo da implementação das 
intervenções. 

A implementação do Programa será uma excelente 
oportunidade para enriquecer as intervenções psicos-
sociais que já são desenvolvidas no IPO Coimbra; de 
facto, o acréscimo de recursos humanos e o apoio téc-
nico-científico permitirão:

    Desenhar abordagens cada vez mais centradas na 
pessoa, para além do “doente”;

    Reconhecer a pessoa como “especialista” nas suas 
próprias dificuldades e nas potenciais soluções;

    Valorizar a dimensão espiritual nos cuidados psicos-
sociais;

    Reforçar o contributo dos voluntários no acompanha-
mento humano ao longo da doença;

    Implementar um programa de intervenção no luto;
    Oferecer cuidados psicossociais aos profissionais de 

saúde;
    Valorizar o bem-estar físico e psicológico dos profis-

sionais de saúde através de medidas de promoção 
da saúde e prevenção do burnout;

    Reforçar a formação na área da doença em fase 
avançada;

    Investigar factores psicossociais e espirituais no con-
texto da doença em fase avançada e no luto;

    Fortalecer a multidisciplinaridade e a interdisciplina-
ridade no IPO Coimbra;

    Afirmar os cuidados psicossociais como direito humano.

No primeiro trimestre de 2019 a EAPS, através do seu 
Plano de Comunicação, dará a conhecer os seus ob-
jectivos e actividades a toda a comunidade hospitalar. 
Intervenções de carácter holístico, que permitam evitar 
o sofrimento evitável e acompanhar o sofrimento ine-
vitável é a nossa visão; para concretizá-la, convidamos 
todos os profissionais do IPO Coimbra a acompanhar-nos 
nesta aventura!

Que a EAPS do IPO Coimbra inicie o seu trabalho com 
empenho, criatividade e excelência!
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Terapia com Fatores de Crescimento: 
Resultados do Serviço de Cirurgia Internamento
Ana Filipa Sousa, Cristina Costeira, Dulce Helena Carvalho, Susana Simões | Enfermeiras do Serviço de Cirurgia Geral do IPO de Coimbra
João Correia, Médico do Serviço de Cirurgia Geral do IPO de Coimbra

INTRODUÇÃO

A infeção do local cirúrgico é uma das infeções nosoco-
miais mais frequentes associada a alta morbilidade, mor-
talidade e custos. No Inquérito de prevalência efetuado 
em Portugal em 2012 e que abrangeu 103 hospitais, a 
infeção do local cirúrgico representou 18% das infeções 
hospitalares detetadas, tendo sido o tipo de infeção mais 
frequente nos serviços de cirurgia (DGS, 2013).

Resultantes das evidências que advém da prática clínica, 
reconhecemos ainda, que o doente oncológico, alvo dos 
nossos cuidados, apresenta frequentemente desnutri-
ção (direta ou indireta, pelos efeitos adversos dos trata-
mentos: quimioterapia e radioterapia), facto que por si só 
compromete o processo cicatricial, somando-se os efeitos 
psicológicos associados à patologia (Guimarães, 2016).

A presença de feridas complexas no doente oncológi-
co, caracteriza-se pela elevada morbilidade, face às 
profundas implicações (físicas e psicológicas), e quer 
a nível do prognóstico funcional e vital do doente. As 
complicações de feridas cirúrgicas em doentes oncoló-
gicos, mais comuns são a: hemorragia, deiscência, infe-
ção e exsudado. Desta feita, enquanto profissionais da 
saúde em oncologia, consideramos prioritário e funda-
mental tratar a ferida do doente, controlando a dor, e a 
sintomatologia associada, promovendo-se o bem-estar 
e a qualidade de vida. Para tal, é imperativo conhecer o 
processo cicatricial.

A cicatrização é um processo complexo, multicelular e 
evolutivamente conservado (Barrientos, Brem & Stoja-
dinovic, 2014) destinado à restauração epitelial após a 
lesão. É composto por quatro fases: hemóstase, infla-
mação, proliferação e remodelação, e influenciado por 
diversos elementos, que requerem a atuação organiza-
da de fatores de crescimento e citocinas que regulam 
uma complexa rede de sinalização que atua em fases 
de cicatrização especificas (Demidova-Rice, Hamblin & 
Herman, 2012; Park, Hwang & Yoon, 2017).

Tendo em conta o complexo processo cicatricial, atual-
mente existem disponíveis na indústria farmacêutica, 
produtos bioativos, com indicações terapêuticas varia-
das. Estes, caracterizam-se como compostos com efeito 
sobre um organismo vivo, tecido ou célula, que estimu-
lam diretamente substâncias ou reações em cascata 
da cicatrização, interagindo com a pele, possibilitando 
a proliferação celular e consequentemente um efeito 
cicatricial natural. O seu elevado poder de cicatrização, 
constitui-se uma das vantagens, permitindo a regenera-
ção tecidular. São biodegradáveis e inertes, sendo a sua 
maioria de fácil aplicação (Giovanazzi, 2009). Um exem-
plo de bioativos, são os complexos de fatores de cresci-
mento, sobre o qual se desenvolveu este trabalho. 

Os fatores de crescimento têm um papel fundamental 
na modulação da resposta inflamatória, na potencia-
ção da formação do tecido de granulação e na indução 
da angiogénese (Demidova-Rice, Hamblin & Herman, 
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2012; Park, Hwang & Yoon, 2017). Estes são polipep-
tídeos biologicamente ativos responsáveis por uma 
complexa rede de sinalização celular, promovendo al-
teração do crescimento, diferenciação e metabolismo 
das células alvo através de interações especificas com 
recetores de superfície celular (Barrientos, Brem, Stoja-
dinovic & Tomic-Canic, 2014). Estes atuam ao nível da 
estimulação autócrina, parácrina e endócrina.

Os fatores de crescimento possuem indicações e con-
traindicações que devem ser tidas em conta no proceso 
de tomada de decisão da sua utilização.

INDICAÇÕES

Dermatoses
Neurodermites
Vasculodermites
Eczemas
Irritações cutâneas
Úlceras arteriais da perna
Queimaduras
Úlceras de pressão
Úlceras diabéticas

CONTRAINDICAÇÕES

Lesões tumorais ativas
Lesões em crianças com menos de 3 anos

Dentro dos fatores de crescimento, os mais relevantes 
para o processo cicatricial são: EGF, PDGF, TGF- β, VEGF, 
FGF e fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) 
(Masi, Campos, Masi, Ratti, Ike & Masi, 2016).

    PDGF

É um dos primeiros fatores a ser produzido em resposta 
à lesão e induz resposta celular durante todas as fases 
do processo de reparação. Apresenta diversas funções 
e é libertado por plaquetas, macrófagos, queratinóci-
tos, fibroblastos e células endoteliais (Demidova-Rice, 
Hamblin & Herman, 2012). Estimula a quimiotaxia e 
proliferação dos neutrófilos, macrófagos, fibroblastos e 
células de músculo liso induzindo o início da fase infla-
matória. [3] Promove a produção de VEGF e IGF, indu-

zindo a proliferação dos fibroblastos e sua conversão 
em miofibroblastos com contração da ferida, produção 
e remodelação da matriz extracelular (Demidova-Rice, 
Hamblin & Herman, 2012; Travi-Carneiro, Carneiro-Travi 
& Bock, 2014; Zwed & Santos, 2016).

    FGF

Fator de crescimento importante na re-epitelização, an-
giogénese e formação do tecido de granulação, é pro-
duzido pelas células inflamatórias, células endoteliais, 
fibroblastos e queratinócitos. Ao estimular concomitan-
temente a produção de matriz extracelular e a ativida-
de de enzimas degradadoras da matriz, contribui para 
a síntese e remodelação da mesma (Demidova-Rice, 
Hamblin & Herman, 2012). A motilidade dos querati-
nócitos é impulsionada por este factor de crescimen-
to, tornando-o essencial na re-epitelização (Barrientos, 
Brem, Stojadinovic & Tomic-Canic, 2014). Tem ainda 
atividade na estimulação de enzimas antioxidantes, 
reduzindo os níveis dos mediadores inflamatórios na 
ferida (Demidova-Rice, Hamblin & Herman, 2012).

    VEGF

É um fator de crescimento mediador da angiogénese 
e linfangiogénese. Apresenta expressão negligenciável 
em pele normal, no entanto em resposta à hipoxia indu-
zida por lesão cutânea a sua produção é profundamen-
te aumentada. É segregado por plaquetas, macrófagos, 
fibroblastos e queratinócitos, onde atuando de forma 
parácrina nas células endoteliais induz a angiogénese. 
Promove ainda a ativação e migração dos monócitos, a 
proliferação dos fibroblastos com formação de cicatriz 
e a motilidade dos queratinócitos necessária à re-epi-
telização (Demidova-Rice, Hamblin & Herman, 2012; 
Barrientos, Brem, Stojadinovic & Tomic-Canic, 2014).

    EGF

Polipeptídeo produzido por plaquetas, macrófagos e fi-
broblastos. O EGF é um potente agente mitótico dos que-
ratinócitos, aumentando a sua migração para o leito da 
ferida e promovendo a re-epitelização. Intervém também 
na angiogénese, proliferação dos fibroblastos e como 
modulador da resposta inflamatória (Demidova-Rice, 
Hamblin & Herman, 201; Carvalho, 2016).
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    TGF – β

Fator de crescimento produzido por diferentes tipos de 
células incluindo macrófagos, plaquetas, queratinó-
citos e fibroblastos. É importante ao recrutar células 
inflamatórias e fibroblastos para a ferida, promovendo 
a diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, a 
deposição de matriz extracelular e contração da ferida. 
Está envolvido no processo inflamatório, angiogénese 
e re-epitilização (Demidova-Rice, Hamblin & Herman, 
201; Carvalho, 2016).

    IGF

Polipeptídeo que apresentam semelhanças estruturais 
com a pró-insulina e têm atividade sobre o metabolis-
mo intermediário (Travi-Carneiro, Carneiro-Travi & Bock, 
2014). Estimulam a proliferação celular, a remodelação 
da ferida e a produção de colagénio (Massi, Campos, 
Masi, Ratti, Ike & Masi, 2016).

Estudos apontam, que a utilização de um único fator 
de crescimento não é provavelmente a melhor opção e 
qua a sua efetividade, depende da sua disponibilidade 
para as células no leito da ferida, pelo que a combina-
ção de fatores de crescimento e outros bioativos, parti-
cularmente frações lipídicas, podem ser benéficas.

Atualmente, existe disponível no mercado, um produto 
que apresenta na sua formulação a conjugação de 5 fa-
tores de crescimento: EGF, FGF, PDGF, TGF e IGF. Trata-
se de uma alternativa eficaz, segura, económica e de 
simples aplicação e que poderá ser associado a outro 
apósito denominado. Este fármaco representa um novo 
paradigma e conceito no tratamento de feridas sendo a 
sua apresentação em creme. 

METODOLOGIA

Foi desenvolvido um estudo retrospetivo, que teve como 
objetivo avaliar a evolução de resultados obtidos pela 
utilização de fatores de crescimento no processo de ci-
catrização de feridas cirúrgicas e promover a reflexão 
da utilização deste fármaco no processo de promoção 
de cicatrização.

Para a realização deste trabalho, foram garantidos 
pressupostos éticos inerentes aos trabalhos de inves-
tigação. Recorreu-se a fotografias registadas durante a 
execução dos tratamentos às feridas cirúrgicas. 

Foram estudados cinco casos diferentes, selecionados 
aleatoriamente de entre os casos registados com fo-
tografia (n=118), entre o período temporal de 2016-
2018, em feridas cujo tratamento foi realizado com 
fatores de crescimento.

ANÁLISE DE RESULTADOS

As complicações de feridas cirúrgicas são uma reali-
dade nacional às quais o serviço de cirurgia de inter-
namento não é exceção. A importância de reduzir as 
mesmas é uma prioridade, mas quando se verifica a 
presença de infeção, o objetivo dos cuidados redefine- 
-se e centra-se no controlo da infeção e na promoção do 
processo de cicatrização, mais precocemente possível, 
para não atrasar tempos de tratamentos pós-cirúrgicos 
como seja quimioterapia e radioterapia.

Por forma a facilitar a análise, organizámos os casos 
clínicos em duas áreas comuns no serviço: patologia 
mamária e patologia digestiva, já que em ambas se ve-
rificam resultados satisfatórios. 
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Descrição de caso 2: Mulher de 37 anos, submetida 
a mastectomia esquerda 6/07/2018. Antecedentes 
pessoais de anemia e quimioterapia e cirúrgicos de 
cesariana. Medicação do domicílio: bromazepam 3mg. 
Alergia à penicilina. 

Caso 2: Flictenas por ferida traumática dos adesivos

Descrição de caso 1: Mulher de 76 anos, submetida 
a mastectomia esquerda a 7/7/2017. Antecedentes 
pessoais de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 
II, dislipidémia, e cirúrgicos de prótese total de joelho 
direito e valvuloplastia aórtica. Medicação do domicí-
lio: metformina 500mg, varfine e artrovastatina 10mg. 

PATOLOGIA MAMÁRIA

Caso1: epidermólise de sutura de mastectomia

Desconhece alergias. Internada a 6/07/2017, apresen-
ta epidermólise e rubor ao longo da sutura de agrafos 
a 10/07/2017, tendo iniciado tratamento com aplica-
ção de fatores de crescimento a 14/07/2017 e alta a 
17/07/2017, apresentando uma remissão significativa 
do rubor e da epidermólise.

Internada a 5/07/2018, tendo tido alta a 15/07/2018. 
Cicatrização de ferida traumática produzida pelo adesivo 
em 3 dias com aplicação de fatores de crescimento e 
encerrado penso com placa de poliuretano sem bordos.
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PATOLOGIA DIGESTIVA

Caso 3: Deiscência total de ferida cirúrgica abdominal pós terapia de pressão negativa
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Descrição de caso 2: Mulher de 65 anos, submetida a 
hemicolectomia esquerda a 22/05/2018. Anteceden-
tes de diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial e 
obesidade, amigdalectomia à 40 anos; correção de in-
continência à 9 anos e histerectomia total à 20 anos. 
Medicação do domicílio: sedoxil, esomeprazol; lyrica, 
atacand, biloban, aspirina, aerius. Sem alergias. 

Internada a 21/05/2018, tendo tido alta a 29/05/2018 
com penso de pressão negativa para domicílio por 
deiscência completa da cicatriz a 26/05/2018. A 
27/05/2018 suspensa terapia de sistema de pressão 
negativa e iniciado tratamento com fatores de cresci-
mento na lesão e pele periférica. Apresenta CXLXP = 
15cm X 3cm X 2cm de profundidade, com exsudado 
moderado de conteúdo sero-hemático. Pele periférica à 
lesão com maceração exuberante. Alta a 20/08/2018, 
apresentando cicatrização completa.

Caso 4: Deiscência de ferida cirúrgica de correção de colostomia por Laparotomia exploradora

Descrição de caso 4: Mulher de 64 anos, submetida a 
correção de colostomia por Laparotomia exploradora a 
22/05/2016. Antecedentes de hipertensão arterial e 
Medicação do domicílio: ramipril. Sem alergias. 
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Internada a 16/05/2018, tendo tido alta a 29/05/2018 
com tratamento de ferida em domicílio. No dia 20/05/
2018 apresenta CXLXP = 5.3cm X 3.8cm X 2,3cm com 
exsudado moderado de conteúdo sero-hemático. Pele 
periférica à lesão integra. A 27/05/2016 apresenta 
evolução de CXLXP = 4.5cm X 1.8cm X 0.9cm. 
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CONCLUSÃO

Os casos estudados revelaram que a utilização, de fato-
res de crescimento no tratamento de feridas cirúrgicas, 
revelou-se uma decisão terapêutica eficaz e eficiente, 
acelerando o processo de cicatrização de feridas lim-
pas não malignas. A rápida cicatrização constituiu-se 
como uma vantagem significativa no tratamento de 

Caso 5: Deiscência abdominal pós hemicolectomia esquerda
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Descrição de Descrição de caso 5: Mulher de 68 anos, 
submetida a hemicolectomia direita 03/05/2016. An-
tecedentes de hipertensão arterial e obesidade. Medi-
cação do domicílio: carvedilol, furosemida, alprazolam. 
Sem alergias. 

Internada a 02/05/2016, tendo tido alta a 23/05/2018 
com tratamento de ferida em domicílio. No dia 07/05/ 
2018 apresenta ferida cirúrgica com sinais celsius exu-
berantes, e exsudado em grande quantidade de con-
teúdo sero-hemático purulento. Provocada deiscência 
manual pelo médico assistente. Com características de 

cerca de 60% de fibrina e 40% de granulação. Realizado 
penso com sistema de pressão negativa a 125mmHg 
com instilação de 0,1% de undecilaminopropil betaína, 
0,1% de polihexanida e 99.8% de água purificada de 
6/6 horas durante 10 minutos.

No dia 18/05/2018 apresentava ferida cirúrgica limpa 
com CXLXP = 15.4cm X 4.2cm X 3.5cm com exsudado 
moderado de conteúdo sero-hemático. Pele periférica à 
lesão integra. A 23/05/2016 apresenta evolução significa-
tiva, estando a região superior de CXLXP = 10cm X 1cm X 
0.3cm e loca inferior com CXLXP = 4cm X 2.5cm X 1.2cm.

feridas cirúrgicas em oncologia, favorecendo o início 
de tratamentos pós-cirúrgicos necessários. A decisão 
de utilização de fatores de crescimento em oncologia 
é segura e eficiente sempre que esta é realizada de 
forma sustentada na evidencia. 
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As doenças oncológicas ocupam cada vez mais um pa-
pel de relevo em todo o Mundo, não só pelo número de 
novos casos diagnosticados em cada ano (incidência), 
como também pela mortalidade associada. Atualmen-
te representam a principal causa de morte no Mundo, 
tendo superado as doenças cardiovasculares (World 
Cancer Report, 2014).

Estima-se que em 2012 tenham sido diagnosticados 
aproximadamente 14 milhões de novos casos de tu-
mores malignos em todo Mundo, existiam 33 milhões 
de pessoas (prevalência) a viver com uma doença 
oncológica, 5 anos após o diagnóstico, e que tenham 
morrido 8 milhões de pessoas com uma doença onco-
lógica. A maioria destes novos casos (57%) foi diagnos-
ticada em indivíduos que habitam em países menos 

Epidemiologia do Cancro

Joana Bastos
Técnica Superior do Registo Oncológico do IPO de Coimbra

desenvolvidos, no entanto a prevalência é maior nos 
habitantes de países desenvolvidos (52%). A incidên-
cia é superior em homens do que em mulheres (7,4 
milhões vs 6,5 milhões). Os tumores mais frequentes 
no sexo feminino são os tumores da mama (47,8 no-
vos casos/100.000 mulheres) seguidos dos do cólon 
e reto (17,6 novos casos/100.000 mulheres), sendo 
os da mama (14,9 óbitos/100.000 mulheres) e os do 
pulmão (14,0 óbitos/100.000 mulheres) que apresen-
tam maior mortalidade. No sexo masculino os tumores 
mais frequentes e mais letais são os do pulmão (34,9 
novos casos/100.000 homens e 30,9 óbitos/100.000 
homens), os segundos mais frequentes são os da prós-
tata (30,8 novos casos/100.000 homens) e os segun-
dos mais letais são os do fígado (14,6 óbitos/100.000 
homens) (GLOBOCAN, 2012). 
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cada 100.000 mulheres. No sexo masculino os tumo-
res mais frequentes são os da próstata (127,8 novos 
casos/100.000 homens) e os do cólon e reto (87,8 
novos casos/100.000 homens) (Registo Oncológico 
Nacional, 2010).

Artigo publicado na newsletter da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro.

Em Portugal, a última publicação de dados de incidên-
cia diz respeito a casos diagnosticados em 2010 (estes 
são dados observados e não estimados, como os ante-
riores). Esta publicação reporta que foram diagnostica-
dos 46.724 novos casos de tumores malignos, sendo 
que 25.658 ocorreram em homens. Os tumores mais 
frequentes no sexo feminino são os da mama (118,5 
novos casos/100.000 mulheres) seguidos dos do có-
lon e reto (54,8 novos casos/100.000 mulheres), e no 
sexo masculino os tumores mais frequentes são os da 
próstata (120,3 novos casos/100.000 homens) e os 
do cólon e reto (86,5 novos casos/100.000 homens).

A incidência de cancro na região centro de Portugal 
não foge ao padrão nacional; no entanto é a região do 
país com menor incidência de cancro. Os tumores mais 
frequentes no sexo feminino são os tumores da mama 
(109,7 novos casos/100.000 mulheres) seguidos dos 
do cólon e reto (49,2 novos casos/100.000 mulheres). 
Já em relação aos tumores do colo do útero, outra lo-
calização topográfica para a qual, à semelhança dos 
tumores da mama feminina e os do cólon e do reto, 
existe um programa de rastreio de base populacional 
implementado, neste caso e no da mama há mais de 
20 anos, foram diagnosticados 10,0 novos casos por 
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IPOCFG em Notícia

Reuniões Técnicas no âmbito do Programa Gestão 
Partilhada dos Recursos SNS

No âmbito do programa Gestão Partilhada dos Recursos 
SNS (GPR_SNS), decorreram a 24 de agosto de 2018 
no IPO de Coimbra, reuniões técnicas, promovidas pela 
ARS Centro em conjunto com a ACSS/SPMS, com o pro-
pósito de agilizar a utilização da plataforma GPR_SNS e 
a celebração de acordos de partilha de recursos.

De referir ainda que os primeiros contratos celebrados, 
na plataforma GPR_SNS, tiveram como protagonistas 
o IPO de Coimbra, a ARS Centro e o Agrupamento de 
Centros de Saúde do Baixo Mondego.

IPO de Coimbra na Equipa Portuguesa, sagra-se 
Campeã da Medicina Respiratória no Congresso da 
European Respiratory Society 2018

Pela primeira vez, uma equipa portuguesa participou 
no European Respiratory Championship, organizado 
durante o congresso da European Respiratory Society 
(ERS) 2018, tendo obtido a pontuação máxima da com-
petição, sagrando-se assim campeã da Medicina Res-
piratória desta edição do congresso. A equipa era com-
posta por Dr. Paulo Matos (médico pneumologista do 
IPO de Coimbra), Dr. Pedro Ferreira e Dr. Tiago Alfaro.

O Dr. Paulo Matos, sublinha: “conseguimos demonstrar 
que os jovens especialistas portugueses estão prepa-
rados, do ponto de vista teórico”, para demonstrar os 
seus elevados níveis de conhecimento em Medicina 
Respiratória. Uma competição que, embora prime di-
versão e descontração, não deixa a complexidade da 
Pneumologia de parte; pelo contrário, as questões res-
pondidas pelas equipas a jogo foram retiradas do exame 
Hermes, promovido anualmente pela ERS.

Fonte da notícia: JustNews

Reunião de trabalho com o NRC-LPCC

O Conselho de Administração do IPO de Coimbra promo-
veu, no passado dia 20 de setembro, uma reunião de 
trabalho com o Núcleo Regional do Centro da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro (NRC-LPCC), dando continuidade 
à parceria entre as duas entidades.

É com apreço que o Conselho de Administração re-
conhece nesta parceria uma clara mais valia para os 
utentes da instituição.
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Encontros Mágicos 2018 | Sessão de Magia no IPO 
de Coimbra

No âmbito dos Encontros Mágicos – 22º Festival Interna-
cional de Magia de Coimbra, organizados pela Câmara 
Municipal, com produção da Luís de Matos Produções, 
Ldª, realizaram-se durante o dia 20 de setembro de 
2018, em vários espaços do IPO de Coimbra, diversas 
sessões de magia, que contaram com a participação de 
colaboradores e doentes.

Sessão comemorativa do Dia Nacional do Cancro 
Digestivo

O IPO de Coimbra, levou a efeito no passado dia 30 de 
setembro, no auditório da instituição uma sessão dirigida 
à população, cujo principal foco incidiu sobre a adoção 
de hábitos de vida saudável e o rastreio como principais 
instrumentos de prevenção do cancro digestivo. 

Uma alimentação equilibrada e o exercício físico, bem 
como, a realização dos exames recomendados para a 
deteção precoce das patologias do foro digestivo, foram 
os temas abordados respetivamente, pela nutricionista 
Inês Zorrinho e pela médica Ana Teresa Cadime, Diretora 
do Serviço de Gastrenterologia.

A abordagem multidisciplinar do tratamento, desde 
sempre elemento caracterizador da metodologia de 
trabalho do IPO de Coimbra, esteve a cargo do médico 
oncologista, Nuno Bonito, coordenador do Grupo Mul-
tidisciplinar da Patologia do Digestivo, bem como, do 
painel de encerramento em que estiveram presentes 
médicos de todas as especialidades intervenientes.

Integrada na abordagem multidisciplinar, a comunicação 
da enfermeira estomaterapeuta Isabel Morais, transmi-
tiu a importância da intervenção precoce ao doente com 
estoma, de forma a promover a sua qualidade vida.

A sessão contou ainda com os impressivos testemu-
nhos de dois doentes que relataram a sua experiência 
e expressaram o seu reconhecimento pelo profissiona-
lismo e humanização da prestação dos cuidados dos 
profissionais do IPO de Coimbra.
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Campanha “Butterfly Effect”

O IPO de Coimbra acolheu, no mês de outubro, a cam-
panha “Butterfly Effect” – Campanha Cancro de Mama, 
promovida pela PARFOIS. O produto da venda de dois 
lenços criados por esta marca portuguesa em exclusivo 
para a campanha, reverteu a 100% para os três IPO(s).
No dia 19 de outubro, Dia Mundial do Cancro da Mama, 
todos estiveram unidos através destes lenços solidá-
rios. O IPO de Coimbra agradece à Parfois e a todos os 
que se associaram a esta iniciativa.

Reunião das Comissões da Qualidade e Segurança

No âmbito da Estratégia Nacional para a Qualidade na 
Saúde, decorreu no IPO de Coimbra, no dia 1 de outu-
bro, a reunião das Comissões da Qualidade e Seguran-
ça. No auditório do Instituto Português de Oncologia 
de Coimbra foram abordados diversos temas, nomea-
damente nas áreas da Qualidade e Segurança e da 
Literacia em Saúde.

Exposição Fotográfica “Tempo para Viver”

O IPO de Coimbra acolheu, nos passados dias 10 e 11 
de outubro, a exposição fotográfica “Tempo para Viver”, 
iniciativa da responsabilidade da Novartis e que contou 
com o apoio das associações de doentes Evita – Cancro 
Hereditário, Amigas do Peito e Associação de Mulheres 
com Patologia Mamária.

A exposição patente ao público exibiu fotos de mulheres 
com cancro da mama nas várias fases da doença e sen-
sibilizou a comunidade hospitalar para a importância 
do tempo na vida destas mulheres. Este evento contou 
ainda com a presença de um fotografo que registou o 
rosto das pessoas que circulavam no átrio do edifício do 
ambulatório e que, voluntariamente, quiseram aderir a 
esta campanha.

Prémio de melhor trabalho em Radioncologia

No âmbito do X Congresso Nacional de Senologia reali-
zado nos passados dias 11 a 13 de outubro, na Figuei-
ra da Foz, a médica interna do 4º ano de Radioncolo-
gia, Mafalda Cruz, venceu o prémio de melhor trabalho 
na área de Radioncologia, com a comunicação oral 
“Radioterapia adjuvante após resposta patológica 
completa à quimioterapia: existe consenso?”.
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De referir também, a participação de Cláudia Sousa, mé-
dica interna de Radioncologia, com a comunicação oral 
“Impacto da radioterapia neoadjuvante no carcinoma da 
mama localmente avançado”.

Debate “Tenho Cancro e Depois? – Os Desafios 
familiares”

A SIC Notícias, o Expresso e o IPO de Coimbra, em par-
ceria com a Novartis, realizaram no passado dia 5 de 
novembro, o terceiro debate da iniciativa Tenho Cancro. 
E Depois? com o tema: “Os Desafios familiares”.

O evento decorreu no auditório do IPO de Coimbra e 
contou com a participação de Maria Margarida Torres 
de Ornelas (Presidente IPO de Coimbra), Maria José 
Ferros Hespanha (Coordenadora Regional da Rede de 
Cuidados Continuados), Margarida Damasceno (Dire-
tora do Serviço de Oncologia, CHSJ), Tamara Milagre 
(Presidente da EVITA), Cristina Nogueira (Advogada) 
e com a moderação de Sara Pinto da SIC Notícias e 
Joana Mateus do Expresso.

Aceda ao artigo disponível no Expresso online:
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-11-06-
Estatuto-do-cuidador-informal-nao-pode-esperar-por-
2020#gs.i3MyIUA

Aceda à transmissão do evento através dos links:
SIC Notícias – https://www.facebook.com/sicnoticias/
videos/266757537516827/ 
Expresso – https://www.facebook.com/jornalexpresso/
videos/346384815930573/ 

 
IPO de Coimbra no CHKS Portugal Conference 2018

O IPO de Coimbra participou no evento anual do CHKS, 
“Portugal Conference 2018”. A Dra. Ana Pais, diretora 
clínica do IPOC, apresentou a comunicação “The pa-
tient-centred care design at IPO Coimbra” inserta numa 
agenda com enfoque na área da qualidade e da expe-
riência do doente.

https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-11-06-Estatuto-do-cuidador-informal-nao-pode-esperar-por-2020#gs.i3MyIUA
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-11-06-Estatuto-do-cuidador-informal-nao-pode-esperar-por-2020#gs.i3MyIUA
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-11-06-Estatuto-do-cuidador-informal-nao-pode-esperar-por-2020#gs.i3MyIUA
https://www.facebook.com/sicnoticias/videos/266757537516827/ 
https://www.facebook.com/sicnoticias/videos/266757537516827/ 
https://www.facebook.com/jornalexpresso/videos/346384815930573/ 
https://www.facebook.com/jornalexpresso/videos/346384815930573/ 
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IPO de Coimbra lança o projeto “Almofada de 
Coração”

O IPO de Coimbra aderiu ao projeto Sewing Love “Almo-
fada de Coração”. O projeto consiste em fazer almofa-
das em forma de coração para as doentes com cancro 
da mama e que foram submetidas a cirurgia. A almofa-
da é concebida para colocar debaixo do braço de forma 
a proporcionar alívio da dor e redução do edema provo-
cado pela cirurgia, diminuição da tensão nos ombros 
entre outros benefícios.

A campanha para angariação dos tecidos destinados 
à confeção das almofadas decorre de 10 a 21 de de-
zembro e é aberta a todos que nela queiram participar. 
Os tecidos podem ser depositados, em recipiente colo-
cado para o efeito, na entrada principal do Edifício do 
Ambulatório da instituição.

Em janeiro do próximo ano, em data a anunciar, o IPO de 
Coimbra acolherá nas suas instalações as mãos volun-
tárias gentilmente cedidas pelo atelier de costura “Coser 
Ideias”, que durante um dia, irão costurar ponto a ponto 
várias almofadas de coração para as nossas doentes.

O IPO de Coimbra agradece a todos aqueles que quei-
ram participar neste projeto, que visa fundamental-
mente melhorar a recuperação e a qualidade de vida 
da mulher com cancro da mama.

12.º Simulacro no âmbito da prevenção de incêndios 
no IPO de Coimbra

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC), 
levou a cabo, no passado dia 6 de dezembro, às 
23h00, o seu 12.º exercício no âmbito da prevenção 
de incêndios.

O “incêndio” deflagrou na unidade de internamento do 
Serviço de Oncologia Médica, situada no Piso 3 do Edi-
fício da Oncologia Médica e Laboratórios, onde se tes-
tou a eficácia das Medidas de Autoproteção – Plano de 
Emergência e a articulação entre os agentes internos 
e externos.

O simulacro consistiu na evacuação de seis figurantes 
como doentes.

Neste exercício de simulação de incêndio, para além 
das equipas internas, estiverem presentes as seguin-
tes entidades externas: Bombeiros Sapadores de 
Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, Bombei-
ros Voluntários de Brasfemes, Polícia de Segurança 
Pública e Polícia Municipal. O exercício contou ainda, 
no papel de observadores, com o Instituto Nacional 
de Emergência Médica e a Administração Regional de 
Saúde do Centro.
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Grupo de OncoSexologia do IPO de Coimbra

O Grupo de OncoSexologia do IPO de Coimbra iniciou no 
dia 14 de dezembro um ciclo de sessões formativas – 
IPO Talks – com um encontro denominado “À conversa 
com… Ricardo Godinho”. Nesta sessão foram aborda-
dos diversos assuntos, nomeadamente os critérios de 
referenciação para a consulta e onde foi apresentado 
o novo Guia de Apoio de OncoSexologia. Esta consulta 
conta até à data, e durante o último ano de 2018, com 
cerca de 110 casos referenciados.

O IPOC reconhece a mais valia destes exercícios de 
simulacro na formação e treino dos profissionais da 
instituição, bem como, na articulação entre as equipas 
internas e as entidades externas.

A realização destes exercícios integra-se na Política 
da Qualidade e Segurança desta Instituição e cumpre, 
para além da obrigação legal, os critérios preconizados 
pelos processos de Acreditação Internacional em que a 
Instituição está envolvida.

O sucesso do simulacro realizado deve-se ao envolvi-
mento das equipas internas e das entidades referidas 
às quais o IPOC agradece.



O Natal no IPO de Coimbra

Festa de Natal das Crianças

Decoração de Natal do IPO
[Link fotos]

[Link fotos]

https://ipocoimbra.com/ipo-coimbra-decoracoes-de-natal-2018
https://ipocoimbra.com/ipo-coimbra-festa-de-natal-das-criancas-2018


Festa de Natal dos Doentes 

Jantar de Natal dos Colaboradores

A INFO publica a seguinte mensagem enviada pelo Conselho de Administração:

“O Conselho de Administração agradece a todos aqueles que tornaram possível a realização das 
Festas de Natal do IPO de Coimbra, em particular à Casa do Pessoal, ao Serviço Social, aos voluntários 

da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro e a todos os artistas convidados, 
bem como aos colaboradores que voluntariamente participaram na animação destes eventos.”

[Link fotos]

[Link fotos]

https://ipocoimbra.com/ipo-coimbra-festa-de-natal-dos-doentes-2018
https://ipocoimbra.com/ipo-coimbra-jantar-de-natal-da-casa-do-pessoal-2018
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O Natal está a chegar! Queres conhecer algumas curiosidades sobre o Natal?
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Agenda

Jornadas

I Jornadas de Cirurgia Colorretal do Algarve
17 a 18 de janeiro de 2019
Auditório do Museu de Portimão
https://justnews.pt/agenda/i-jornadas-de-
cirurgia-colorretal-do-algarve/#.XBkZc9f7SM8

26.as Jornadas Dor do Hospital Garcia de Orta e 
17.º Convénio ASTOR
25 de janeiro de 2019
Faculdade de Medicina Dentária | Lisboa
http://www.cast.pt/astor/

Congressos

I Congresso Internacional de Enfermagem de 
Reabilitação: “Reabilitar para a Vida”
24 a 25 de janeiro de 2019
Escola Superior de Saúde de Viseu
https://justnews.pt/agenda/i-congresso-
internacional-de-enfermagem-de-reabilitacao-
reabilitar-para-a-vida/#.XBka6tf7SM8

Reunião

192.ª Reunião da Sociedade Portuguesa de 
Ginecologia
11 a 12 de janeiro de 2019
HF Ipanema Park | Porto
http://www.admedic.pt/eventos/192-reuniao-da-
spg-imagem-em-ginecologia.html

Breast Cancer Weekend 2018 - “O melhor do 
tratamento do cancro da mama”
25 a 26 de janeiro de 2019
Hotel Solverde | Espinho
https://www.sponcologia.pt/pt/noticias/breast-
cancer-weekend-2/

Perspectivas em Oncologia 2019
7 a 9 de fevereiro de 2019
Hotel Sheraton | Porto
https://www.factorchave.com/vii-perspectivas-
oncologia/

Congresso Nacional de Estomaterapia 2019
22 a 23 de fevereiro de 2019
Hotel Tryp Caparica Mar | Costa de Caparica

Conferência

III Conferência de Enfermagem do Instituto 
Português de Oncologia – Lisboa | Coimbra | 
Porto
1 e 2 de fevereiro de 2019
Auditório Principal do IPO-Porto
http://www.ipoporto.pt/cursos_epop/iii-
conferencia-de-enfermagem/

Encontro

4.º Encontro Imuno-Oncologia Torácica - EIOT 
2019
19 de janeiro de 2019
Fundação Bissaya Barreto | Coimbra
https://justnews.pt/agenda/4o-encontro-
imunooncologia-toracica-eiot-2019/#.XBpPLVX7Spp

https://justnews.pt/agenda/i-jornadas-de-cirurgia-colorretal-do-algarve/#.XBkZc9f7SM8
https://justnews.pt/agenda/i-jornadas-de-cirurgia-colorretal-do-algarve/#.XBkZc9f7SM8
http://www.cast.pt/astor/
https://justnews.pt/agenda/i-congresso-internacional-de-enfermagem-de-reabilitacao-reabilitar-para-a-vida/#.XBka6tf7SM8
https://justnews.pt/agenda/i-congresso-internacional-de-enfermagem-de-reabilitacao-reabilitar-para-a-vida/#.XBka6tf7SM8
https://justnews.pt/agenda/i-congresso-internacional-de-enfermagem-de-reabilitacao-reabilitar-para-a-vida/#.XBka6tf7SM8
http://www.admedic.pt/eventos/192-reuniao-da-spg-imagem-em-ginecologia.html
http://www.admedic.pt/eventos/192-reuniao-da-spg-imagem-em-ginecologia.html
https://www.sponcologia.pt/pt/noticias/breast-cancer-weekend-2/
https://www.sponcologia.pt/pt/noticias/breast-cancer-weekend-2/
https://www.factorchave.com/vii-perspectivas-oncologia/
https://www.factorchave.com/vii-perspectivas-oncologia/
http://www.ipoporto.pt/cursos_epop/iii-conferencia-de-enfermagem/
http://www.ipoporto.pt/cursos_epop/iii-conferencia-de-enfermagem/
https://justnews.pt/agenda/4o-encontro-imunooncologia-toracica-eiot-2019/#.XBpPLVX7Spp
https://justnews.pt/agenda/4o-encontro-imunooncologia-toracica-eiot-2019/#.XBpPLVX7Spp
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INFOC&A | Cultura e Arte Dezembro2018

C&A | Cultura e Arte

Crianças

Disney On Ice - Conquista os Teus Sonhos
21,22,23 e 24 de março de 2019 | 19h00
Altice Arena | Lisboa

Música

Gisela João - Uma Noite de Natal
29 de dezembro de 2018 | 21h30
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

Carminho
10 de janeiro de 2019 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Comédia

Bruno Nogueira - Depois do Medo
18 de janeiro de 2019 | 21h30
TAGV | Coimbra

António Zambujo - Do avesso
24 de maio de 2019 | 21h30
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

Teatro

Os Vizinhos de Cima
10 de janeiro de 2019 | 21h30
CAE | Figueira da Foz
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INFO Dezembro2018 Sugestões de Leitura

Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPO de Coimbra

Gestão Hospitalar
nº 14 | julho/setembro 2018

ENDPOINTS 
Avanços na Investigação e na Clínica

nº 2 | março 2017

Farmácia Portuguesa
Edição Especial | 40 anos (1978-2018)

ROL | Revista de Enfermería
vol. 41 | nº 11-12 | novembro/dezembro 2018

Postgaduate Medicine
Edição Portuguesa

vol. 47 | nº 6 | novembro/dezembro 2018

D&F | Dirigir & Formar
nº 19 | abril/junho 2018

HIGHLIGHTS
2º Encontro de Imuno-Oncologia Torácica

nº 68 | abril 2017

TJ | Tumori Journal
vol. 104 | nº 5 | outubro 2018

Medicina Interna | Revista da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna
vol. 25 | nº 2 | abril/junho 2018
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