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Mensagem do Conselho
de Administração
A revista INFO é um veículo privilegiado de divulgação
do que acontece no Instituto Português de Oncologia de
Coimbra, fomentando o conhecimento sobre esta grande e singular instituição e a partilha de informação.

Neste 37.º número destacamos os seguintes títulos:
• C
 omplicações Associadas a Cateteres Venosos Centrais: Revisão de Conceitos e Dilemas;
• Implicações Clínicas das Mutações da Proteína Viral
R na Progressão da Infeção por VIH;
• A
 valiação da Qualidade Apercebida pelos Doentes
do IPO de Coimbra | 2017.

Sendo extremamente importante a opinião de todos
os nossos colaboradores, apelamos à participação dos
serviços, através do envio de artigos ou sugestões que
possam enriquecer futuras edições da INFO os quais
devem ser remetidos para o e-mail: qualidade.com@
ipocoimbra.min-saude.pt

Margarida Ornelas
Presidente do Conselho de Administração
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Editorial

Portugal é um país vulnerável às alterações climáticas
e aos fenómenos climáticos extremos, tendo em conta
a sua localização geográfica. Na primavera/verão ocorrem frequentemente temperaturas muito elevadas em
períodos continuados de tempo, podendo existir efeitos
graves sobre a saúde, incluindo desidratação e a descompensação de doenças crónicas, nomeadamente,
as doenças oncológicas. Segundo a Direção-Geral da
Saúde (DGS), devido aos “potenciais efeitos na saúde
das populações são ainda relevantes os afogamentos,
as toxinfeções alimentares, o aumento da população
de vetores, nomeadamente mosquitos e carraças e os
incêndios. O potencial aumento da morbilidade pode
conduzir a um aumento da procura dos serviços de
saúde”, em Plano de Contingência Saúde Sazonal da DGS –
Módulo Verão.

No âmbito dos avisos emitidos pela DGS e tendo em
conta o previsível incremento súbito das temperaturas
neste período, dever-se-á ter em atenção a implementação de medidas preventivas contempladas no Plano
de Contingência Saúde Sazonal do IPO de Coimbra –
Módulo de Verão, publicado por Ordem de Serviço n.º
14/2018, de 17 de abril, documento que poderá ser
consultado na Intranet institucional.
A DGS reforça a importância para algumas medidas de
prevenção relativas à exposição solar e à desidratação:
• Evite estar ao sol, entre as 11h e as 17h;
• Aplique protetor solar com fator > 30 a cada 2 horas;
• Beba água, mesmo sem sede;
• Procure locais à sombra e climatizados;
• Utilize roupas frescas, que cubram o corpo.
Cuide da sua Saúde. Proteja-se!
A INFO deseja a todos umas boas férias.
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Complicações Associadas a Cateteres Venosos
Centrais: Revisão de Conceitos e Dilemas
Isabel Domingues, Médica Interna do Serviço de Oncologia Médica do IPO de Coimbra
Ana Pais, Médica do Serviço de Oncologia Médica do IPO de Coimbra

Os cateteres venosos centrais (CVC) são vias de acesso
de excelência a veias de maior calibre. Entre os vários
CVC disponíveis, salientam-se os CVC de longo prazo,
como os cateteres totalmente implantados (CTI).
A utilização de CVC em Oncologia é uma realidade crescente, reduzindo a probabilidade de complicações locais
relacionadas com a administração dos citostáticos e a
necessidade de internamento, bem como permitindo a
transfusão de hemoderivados, nutrição parentérica ou
a realização de diálise.
A generalização do uso de CVC associa-se a um aumento do risco de complicações infeciosas e trombóticas. As
infeções associadas aos CVC são intercorrências importantes que condicionam prolongamento do internamento e atrasos importantes no tratamento, com impacto
na morbilidade e mortalidade.
A adesão a boas práticas de prevenção da infeção pelos profissionais de saúde, assim como a promoção da
literacia do doente têm um impacto positivo na redução
da infeção associada aos CVC. Tal é comprovado pelos
últimos dados publicados pela Direcção-Geral da Saúde
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(DGS)1, que mostram uma diminuição da incidência da
infeção associada a CVC em Portugal, com uma incidência de 1,8 infeções por 1000 dias de CVC em 2015.

1. BACTERIÉMIA ASSOCIADA AO CVC
As infeções relacionadas com o CVC podem ser localizadas na região de inserção, no trajeto do CVC ou no
reservatório.
A colonização do trajeto ou do reservatório por bactérias ou fungos leva posteriormente à formação de um
biofilme intra-luminal e consequente disseminação
para a circulação sanguínea – bacteriémia.
Estima-se que a flora comensal da pele seja a maior
causa de infeção dos CVC, sendo que as bactérias
gram-positivas estão associadas a 70% das infeções.2
Além da idade, comorbilidades e tipo de patologia
subjacente, o doente oncológico tem fatores de risco
acrescidos para bacteriémia associada ao CVC – mau
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performace status, presença de neoplasia do pâncreas,
administração de nutrição parentérica e elevada utilização cumulativa cateter/dia.
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em associação deverá ser privilegiada na presença de
fatores de risco para colonização por agentes resistentes a carbapenemos (exemplo: idosos, neutropenia
prolongada, CVC de longo prazo, doença hematológica,
nutrição parentérica total).

1.1 Remoção do CVC
A remoção do CVC está recomendada sempre que é
diagnosticada uma infeção associada ao CVC. Esta
recomendação assume maior robustez nas seguintes
situações (tabela 1):
Tabela 1. Situações em que a remoção do CVC
está recomendada:
1. Quadro clínico grave (sépsis; neutropenia),
2. Tromboflebite infeciosa,
3. Endocardite bacteriana,
4. Infeção do trajeto tunelizado,
5. Abcesso no local do reservatório,
6. Infeções por: S. aureus, fungos ou micobactérias,
7. Bacteriémia e/ou febre persistentes, apesar de cobertura antibiótica adequada durante 48 a 72h,
8. Recidiva de infeção do CVC,
9. Microrganismos com elevado risco para infeção
recorrente e que poderão obrigar a remoção CVC:
Bacillusspp, Corynebacteriumjeikeium, Stenotrophomo-nasmaltophilia, Pseudomonasspp, Enterococcusresistente a vancomicina.

1.2 Tratamento antibiótico
Após colheita de pelo menos duas hemoculturas, de
preferência no mesmo período de tempo, uma a partir
do CVC e uma segunda de veia periférica, deve ser iniciada antibioterapia.
Na bacteriémia associada ao CVC, o início precoce do
tratamento antibiótico sistémico está associado a uma
maior probabilidade de resolução da infeção, menor recidiva e melhor sobrevivência.
A vancomicina é recomendada como terapêutica de 1ª
linha de antibioterapia a título empírico. A antibioterapia

O uso de antifúngico deverá ser ponderado também
nos doentes críticos, com neutropenia prolongada,
colonização por Candida spp. conhecida ou sob uso
prolongado de antibióticos de largo espectro. A 1ª linha
terapêutica recomendada será uma equinocandina
(exemplo: caspofungina). O fluconazol poderá ser instituído em doentes clinicamente estáveis, sem exposição
a nenhum fármaco desta família nos 3 meses prévios
ou sem colonização por espécies de Candidakrusei ou
Cândida glabrata.

1.3 Duração do tratamento
A duração do tratamento antibiótico depende do agente isolado. Na bacteriémia com ponto de partida no
CVC está recomendado, de uma forma geral, manter
tratamento antibiótico durante 10 a 14 dias após resolução dos sinais de infeção (e.v. ou completada per os).
Considera-se como primeiro dia de ausência de sinais
de infeção o primeiro dia de hemoculturas negativas.
Se nas 72 horas após remoção do CVC as hemoculturas
se mantiverem positivas ou ocorrerem sinais de complicações à distância, o tratamento deverá ser prolongado
de acordo com a complicação em causa. Entende-se
a este nível complicações como endocardite infeciosa
e tromboflebite supurativa (tratamento durante 4 a 6
semanas) ou osteomielite (tratamento durante 6 a 8
semanas).
O risco de endocardite bacteriana é mais elevado nas
infeções por Staphilococcus aureus, podendo ocorrer
em 25-32% dos casos. A realização de ecocardiograma
transesofágico (ETE) é recomendada após 5 a 7 dias de
bacteriémia por este agente (não é necessário efetuar
ETE se culturas negativas 72 horas após remoção do
CVC).3-5 Alguns autores defendem não haver indicação
para ETE em doentes sem fatores de risco (tabela 2) e
que têm infeção não complicada.3
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Tabela 2. Fatores de risco para endocardite:
1. Material protésico intravascular,
2. Prótese valvular cardíaca,
3. Doença valvular cardíaca,
4. Imunosupressão (fármacos, diabéticos, imunodeficiências, etc);
5. Remoção tardia do CVC,
6. Tromboflebite supurativa.

1.4 Selagem antibiótica na preservação do CVC
Apesar da recomendação de remoção do CVC sempre
que é diagnosticada uma infeção associada ao CVC,
nem sempre a mesma é possível ou desejável nomeadamente nas seguintes situações:
 Elevado risco na remoção do CVC (exemplo: trombocitopenia, coagulopatia),
   Ausência de acessos alternativos ou insuficientes
face às necessidades do doente,
 Necessidade de cuidados de suporte de vida, cuidados
de qualidade de vida, nutrição parentérica total, etc.
A selagem antibiótica (do inglês antibiotic lock therapy)
é um método descrito como uma alternativa possível
quando se pretender preservar o CVC no tratamento da
bacteriémia, em situações clínicas não críticas.
Como a maioria das infeções que envolvem CVC de longo
termo ou totalmente implantados são intra-luminais, a erradicação destas infeções é tentada pelo preenchimento
do CVC com concentrações supra-terapêuticas de antibiótico 100 a 1000 vezes superior (exemplo: instilação do
volume correspondente ao volume do CTI, 2mL; evitar
flush). Estas soluções deverão permanecer no lúmen do
CVC até a um máximo de 48 horas, criando então uma
selagem antibiótica. O objetivo, mais do que erradicar as
bactérias planctónicas, é erradicar as bactérias do biofilme do CVC. Salvo raras exceções, deverá ser usada sempre em associação com antibioterapia sistémica.
A evidência científica a favor da selagem antibiótica demonstra que foram preservados, sem recidiva da infeção, entre 58% a 77% dos CVC tratados com selagem
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antibiótica associada ao tratamento sistémico.6,7 Desta
forma tem sido incluída nas guidelines internacionais
de tratamento das infeções associadas a CVC, praticadas em vários centros hospitalares com protocolos
publicados.3-5, 8
A decisão de preservar o CVC requer uma cuidadosa
ponderação dos riscos e benefícios. Esta é uma abordagem multidisciplinar, pelo que discussão entre a
equipa médica e de enfermagem, com a microbiologia
e farmácia hospitalar antes de iniciar selagem antibiótica é fundamental para o bom desempenho deste
tratamento.

2. TROMBOSE ASSOCIADA AO CVC
A incidência de trombose associada ao CVC em doentes
oncológicos, sintomática e assintomática, varia entre
27% a 66%. É estimado que a trombose sintomática
ocorra em 0.3 e 28.6% dos doentes. Contudo, a incidência da trombose sintomática tem vindo a diminuir, provavelmente pela melhoria dos materiais, melhor técnica
de colocação e melhores cuidados de manutenção.5
É fundamental, para além de uma boa técnica de inserção, a confirmação do seu po-sicionamento.
A permanência prolongada de CVC’s que já não são necessários está associada a aumento de fenómenos de
fibrose e trombose.4,5

2.1 Causas de obstrução do CVC
A obstrução do CVC pode ser evidenciada aquando da
sua manipulação, pela dificul-dade de aspiração ou perfusão ou presença de dor local ou sinais inflamatórios.
A obstrução do CVC tem três causas identificáveis.
Pode ser mecânica, quando existe compressão do cateter entre a 1ª costela e a clavícula, ou pelo contato
da ponta com a parede do vaso. Também pode ser provocada pelas substâncias administradas, pelo risco de
precipitação no lúmen do cateter (exemplo: precipitado
de fosfato de cálcio, nutrição parentérica com elevada
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osmolaridade). A obstrução de causa trombótica é causada pela formação de uma bainha de fibrina, de coágulos intra-luminais ou murais, ou mesmo trombose do
vaso onde o CVC está inserido.4
Relativamente à obstrução de causa trombótica, existem
complicações trombóticas minor e major. As complicações minor incluem a formação de um coágulo na ponta
do cateter, obstrução do lúmen, bainha de fibrina ao longo do cateter ou tromboflebite superficial. Porém, a trombose venosa relacionada com o CVC é uma complicação
major, podendo causar efeitos sistémicos graves, como
embolia pulmonar ou sépsis.
Geralmente, o diagnóstico de trombose do CVC é feito recorrendo a ecografia com doppler, apesar da venografia
ser o gold standard. Podem ser usados outros exames de
imagem, quando existe uma suspeita clínica de trombose não confirmada por ecodoppler (exemplo: tomografia
axial computorizada, ressonância magnética nuclear).

2.2 Tratamento
A ocorrência de trombose associada a CVC não é indicação formal para a sua remoção. A remoção do CVC
está indicada quando este não está funcional ou não for
necessário, se a terapêutica anticoagulante não for eficaz ou se critérios de gravidade como embolia pulmonar
com instabilidade hemodinâmica4,10. Deverá ser realizado previamente um curto período de anticoagulação (3-5
dias) com heparina de baixo peso molecular (HBPM) a
fim de evitar a embolização de coágulos. Está recomendada terapêutica anticoagulante durante pelo menos 3
meses após a remoção do CVC (categoria I, C).
Se o CVC estiver funcionante, corretamente posicionado e for imprescindível para o tratamento pode ser
preservado em doentes sem risco de complicações
major. Deverá ser iniciada terapêutica anticoagulante
com HBPM a manter durante todo o tempo que o CVC
estiver implantado.
Existem ainda questões que carecem de esclarecimento, tais como a duração ótima da anticoagulação após
a remoção do CVC, o melhor timing para remoção do
CVC ou o local mais adequado para a colocação de um
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novo CVC. Outras questões com respostas não consensuais são a investigação de doenças relacionadas com
o Fator V de Leiden e trombofilia em doentes com trombose associada ao CVC.

3. PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO CVC
As boas práticas de prevenção de infeção associada ao
CVC assumem um papel fundamental, estando ao alcance de todos os intervenientes: profissionais de saúde,
doentes e cuidadores. A prevenção deverá ter lugar no
momento da inserção do CVC e na sua manutenção.

3.1 Prevenção da infeção associada ao CVC
Antes da colocação de um CVC é importante garantir
a sua indicação e avaliar o tipo de CVC mais indicado,
bem como o local de implantação. Sempre que possível, deve ser evitada a região femoral, pelo maior risco
de complicações locais (categoria IA).1,9
É obrigatória a preparação pré-cirúrgica das mãos e precauções de barreira máximas (bata estéril, luvas estéreis,
touca e máscara) pelo cirurgião, ajudantes e todos os profissionais circundantes num raio de 2 metros. Também
está recomendada a utilização de um campo cirúrgico
que cubra a totalidade da superfície corporal do doente
(categoria I, C), bem como a assepsia da pele com solução de cloro-hexidina a 2% em ál-cool.1,9 O uso profilático
de antibióticos prévio à inserção do CVC de longo termo
não está indicada como medida preventiva, dado não reduzir significativamente o risco de sépsis associada ao
CVC em doentes com cancro.2,4
A manutenção do CVC tem igualmente um papel central
na prevenção na infeção. Antes de cada manipulação é
fundamental a lavagem das mãos (sabão de pH neutro,
seguido de solução alcoólica), assim como a descontaminação dos pontos de acesso do CVC (solução de
cloro-hexidina a 2% em álcool ou álcool a 70o).
Deve ser avaliada periodicamente a necessidade de
manter o CVC, de forma a ser removido logo que fique
em desuso.1,9
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Não existe evidência suficiente que suporte a selagem
antibiótica na prevenção da bacteriémia associada ao
CVC. Existem alguns estudos com resultados positivos
na redução desta complicação ou no aumento do período de tempo até ao primeiro episódio de infeção.
Porém, presentemente, o risco de selecionar estirpes
resistentes supera o possível benefício da prevenção.

3.2 Prevenção de complicações trombóticas
associadas ao CVC
O flushing periódico do CVC com solução de heparina
tem sido um procedimento standard em muitos centros. Nos últimos anos, foram publicados vários estudos a partir de ensaios comparativos entre a prevenção de trombose e bacteriémia associada ao CVC com
solução salina versus heparina. Os dados disponíveis
acerca do valor profilático de heparina não são conclusivos relativamente ao seu benefício na prevenção da
trombose sintomática associada ao CVC. Consequentemente, o flushing frequente dos CVC com solução
salina (cloreto de sódio a 0.9%) está indicado para
prevenir a acumulação de fibrina.5,11

1. Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
aos Antimicrobianos em Números - 2015. Programa
de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
aos Antimicrobianos. Direcção-Geral da Saúde. 2016.
2. Norris LAB, Kablaoui F, Brilhart MK, Bookstaver PB.
Systematic review of antimicrobial lock therapy for prevention of central-line-associated bloodstream infections
in adult and pediatric cancer patients. International Journal of Antimicrobial Agents. 2017;50(3):308-317.
3. Mermel LA, Allon M, Bouza E, et al. Clinical Practice
Guidelines for the Diagnosis and Management of Intravascular Catheter-Related Infection: 2009 Update
by the Infectious Diseases Society of America. Clinical
infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2009;49(1):1-45.
4. Sousa B, Furlanetto J, Hutka M, et al. ESMO Clinical
practice guidelines: Central venous access in oncology:
ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology.
2015;26 (5): v152-v168.
5. Schiffer CA, Mangu PB, Wade JC, et al. Central Venous
Catheter Care for the Patient With Cancer: American
Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline.
Journal of Clinical Oncology. 2013;31:1357-1370.

A utilização profilática de anticoagulantes na prevenção da trombose associada ao CVC não está
recomendado.4,5

6. Rijnders BJ, Van Wijngaerden E, Vandecasteele SJ,
Stas M, Peetermans WE. Treatment of long-term intravascular catheter-related bacteraemia with antibiotic
lock: randomized, placebo-controlled trial. J AntimicrobChemother. 2005;55:90-4.

CONCLUSÃO

7. Fortun J, Grill F, Martin-Davila P, et al. Treatment of
long-term intravascular catheter-related bacteraemia
with antibiotic-lock therapy. J AntimicrobChemother.
2006;58:816-21.

A bacteriémia associada ao CVC é uma complicação
grave mas potencialmente evitável. A prevenção assume um papel central tanto na sua colocação, como no
seu manuseamento. O papel da selagem antibiótica é
ainda controverso.
Os profissionais de oncologia desempenham um papel
fundamental na promoção da literacia dos doentes em
relação aos sinais e sintomas de bacteriémia e de trombose associadas ao CVC. Um diagnóstico precoce reduz
a probabilidade de complicações graves e fatais.
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Implicações Clínicas das Mutações da Proteína
Viral R na Progressão da Infeção por VIH
Rui Manuel da Costa Soares
Médico Interno do Serviço de Patologia Clínica do IPO de Coimbra
Assistente Convidado, Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

controlar várias funções da célula hospedeira através
de diversos mecanismos biológicos e vias celulares.
Para além disso, as funções da Vpr têm sido associadas a um aumento da replicação viral e disfunção do
sistema imunitário em doentes infetados com HIV-1.
Em células que não se dividem, como é o caso dos
macrófagos, a Vpr é necessária para que ocorra replicação viral de forma eficiente, promovendo também
este processo em células proliferativas, tais como os
linfócitos T CD4+. As mutações que ocorrem na Vpr
podem originar defeitos funcionais nesta proteína que
têm sido correlacionados com uma forma mais lenta
de progressão da doença em indivíduos portadores de
HIV, pelo que podem constituir um potencial alvo terapêutico em tratamentos futuros.
O vírus de imunodeficiência humana tipo 1 (VIH-1), o
agente causador da síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), é um membro da subfamília lentivírus1.

INTRODUÇÃO
O síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), é
causado por uma infeção crónica pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês “human immunodeficiency vírus”). Ao longo dos últimos 30 anos, a investigação desenvolvida nesta área tem feito inúmeros
avanços no conhecimento da genética do vírus e do
papel dos seus constituintes na progressão da doença, dando origem ao desenvolvimento de estratégias
terapêuticas mais eficazes. A proteína viral R (Vpr, do
inglês “viral protein R”) do vírus HIV-1 é uma proteína
acessória com múltiplas funções e que desempenha
um papel importante nas várias fases do ciclo de vida
do HIV-1. Esta proteína interage com muitas outras
proteínas celulares e virais e é caracterizada pela sua
participação em diferentes atividades, nomeadamente
no transporte nuclear do complexo de pré-integração
(PIC, do inglês “pre-integration complex”) para o núcleo, ativação da transcrição, interrupção do ciclo celular na fase de transição G2/M e indução de morte
celular por apoptose. A Vpr tem sido ainda descrita por

O genoma do VIH-1 codifica uma proteína acessória
14kDa denominada proteína vírica R (Vpr) que é uma
proteína associada a viriões composta por 96 aminoácidos2. A Vpr desempenha diversas funções biológicas,
incluindo a paragem do ciclo celular na fase G2, indução da apoptose, importação nuclear do complexo de
pré-integração (PIC), modulação da expressão genética
e supressão da ativação imunitária. A Vpr contém uma
região N-terminal flexível, três domínios alfa-helicais e
uma região C-terminal flexível. Cada função da Vpr é atribuída a um ou mais dos seus domínios e parece estar
correlacionada com os parceiros que interagem com estes domínios. O papel da Vpr na patofisiologia da SIDA é
de particular interesse, uma vez que causa muitas disfunções celulares. Além disso, a Vpr é necessária para a
infeção eficiente de células não divisíveis e macrófagos
diferenciados (analisada em 3), que são alvos importantes durante as fases iniciais da infeção, contribuindo
assim para a criação de reservatórios virais4.
Inúmeros estudos demonstraram que as mutações na
Vpr do VIH-1 poderiam afetar seriamente as suas funções conhecidas, levando à expansão de várias hipóteses sobre o papel da Vpr no curso da infeção. De facto,
a associação de mutações de Vpr com não progressores
de longo prazo (LTNPs) deram origem ao interesse nesta
área de investigação, devido à possibilidade de desen-
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volver abordagens terapêuticas dirigidas a esta proteína
viral que possam interferir no ciclo de vida do vírus.
Apesar das melhorias nas medicações para o VIH, das
taxas mais reduzidas de morbidade e mortalidade na última década, continua a haver grande variabilidade na
progressão da doença do VIH. Por conseguinte, compreender a biologia básica do vírus, as fases da progressão
da doença, a diversidade genética e o ciclo celular do VIH,
são temas de interesse crucial para encontrar novas estratégias terapêuticas de combate a esta doença fatal.

1. FASES DA PROGRESSÃO DA DOENÇA POR VIH
Ao longo das últimas três décadas, foram empreendidos imensos esforços na investigação do VIH para estudar o comportamento do vírus. Existe muita informação
atualizada sobre o impacto da infeção no sistema imunitário, assim como sobre a dinâmica da infeção aguda
e crónica. Durante as primeiras semanas de infeção
por VIH, os doentes frequentemente revelam sintomas
de uma doença semelhante à gripe juntamente com
uma erupção cutânea, uma doença denominada síndrome de infeção aguda por VIH-16. Esta fase inicial da
infeção por VIH é então seguida por um declínio gradual
das defesas do sistema imunitário. O VIH tem a capacidade de infetar os linfócitos CD4+ e diversas outras células no organismo, incluindo monócitos e timócitos7;8.
O vírus infeta as células-alvo através das moléculas
da superfície celular, incluindo os correcetores CD4+ e
quimiocinas (CXCR4, CCR5)9. As células T-adjuvantes
que expressam a proteína CD4 na superfície, ou células CD4+, desempenham um papel central na resposta
imunitária, uma vez que transmitem sinais a outras células, tais como as células T citotóxicas CD8+ e as células B para executarem as suas funções10. O declínio
progressivo das células T CD4+ T é uma característica
importante da infeção por VIH-1 e a contagem de CD4+
no sangue tem sido usada como marcador da progressão da doença e reveladora do desenvolvimento da
síndrome da SIDA. Um indivíduo adulto saudável tem
contagens de CD4+ de 800 a 1200 células T CD4+ por
mm3 de sangue. A depleção de células T CD4+ induzida
pela infeção de VIH irá comprometer muitas funções
imunológicas essenciais para defesas eficazes. Consequentemente, o sistema imunitário torna-se débil e vul-
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nerável. Quando a contagem de CD4+ desce para números inferiores a 500 células/mm3, considera-se que
metade da reserva imunitária foi destruída e ocorrem
frequentemente pequenas infeções, incluindo herpes
labial (herpes simplex), condiloma (verrugas) e infeções
fúngicas, monilíase e infeções fúngicas vaginais. No entanto, quando as CD4+ descem para valores inferiores
a 200 células/mm3, os doentes tornam-se particularmente vulneráveis às infeções oportunistas graves e
processos neoplásicos tipicamente associados à SIDA,
o estádio final da doença do VIH. Por conseguinte, a
SIDA é definida como uma contagem de CD4+ inferior
a 200 células/mm3, ou a presença de uma infeção perigosa, nomeadamente a PCP, toxoplasmose, infeções
por citomegalovírus nos olhos ou intestino, assim como
uma perda de peso debilitante, diarreia, demência de
VIH, cancros, como o sarcoma de Kaposi e linfomas11.
Na verdade, a monitorização e rastreamento de indivíduos afetados pelo VIH, juntamente com as observações clínicas, atualmente baseia-se em dois critérios
laboratoriais: quantificação da carga viral de VIH e contagem de linfócitos CD4+. O tratamento antirretroviral
(ART) não se deve basear apenas em critérios laboratoriais, mas também em critérios clínicos, nomeadamente testando a resistência do doente a agentes antirretrovirais. Os presentes critérios são usados para aplicar
um tratamento precoce a doentes sintomáticos, em
doentes assintomáticos com idade superior a 50 anos
com CD4+ inferior a 350/mm3, quando a carga viral é
superior a 100.000 cópias, quando ocorre um declínio
rápido de células CD4+, e quando ocorre co-infeção por
VHC (Vírus da Hepatite C) ou HBV (vírus da Hepatite
B) ou em casais serodiscordantes. De acordo com os
padrões europeus, o tratamento deve ser iniciado tão
rápido quanto possível, dependendo de (http://www.
aidsmap.com/CD4-cell-counts/page/1327484/):
 Infeções oportunistas e CD4+ inferiores a 200/mm3;
 Diminuição das CD4+ para valores inferiores a 350/
mm3;
 Ocorrência de nefropatia associada ao VIH ou falência
de outro órgão específico e o doente ter mais de 50
anos, ou em casos de gravidez ou de malignidade;
 Devem ser sempre considerados os fatores individuais,
incluindo a vontade de aderir ao tratamento e as motivações pessoais.
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No entanto, até ao presente, não foi possível definir um
limite por defeito na contagem normal de CD4+, uma
vez que este parâmetro pode variar de acordo com a
raça, etnia, sexo e distribuição geográfica. Devido a
mecanismos que ainda não são compreendidos, os
doentes infetados com VIH-1 apresentam modos diferentes de progressão da doença. Por exemplo, os não
progressores de longo prazo (LTNPs), isto é, aqueles em
quem não se observa degração do estado imunológico
ou que não apresentam sintomas evidentes da doença
têm oportunidade de retardar o início do tratamento.
Por outro lado, os potenciais progressores rápidos podem beneficiar com um início de tratamento precoce.
Assim, saber o potencial de progressão da doença pode
ser um fator de grande importância, uma vez que irá
ajudar a ajustar o início da terapêutica.

2. VIH- O VÍRUS
O VIH possui dois tipos virais geneticamente distintos12.
O VIH-1 é o tipo associado à doença nos EUA, Europa,
África Central e na maioria das zonas por todo o mundo.
O VIH-2 foi encontrado principalmente em indivíduos infetados na África Ocidental. Partilha um elevado grau
de similaridade com o VIH-1, uma vez que apresenta o
mesmo tropismo para células do sistema imunitário e
conduz à doença, resultando em deficiência imunitária.
Pensa-se que todos os tipos de VIH tiveram origem em
introduções zoonóticas de primatas não humanos13.
O VIH é um membro da família viral Retroviridae (retrovírus) e pertence à sub-família Retrovirinae, género
Lentivírus, ou vírus “lentos”11;14, que são caracterizados
pela sua utilização da transcriptase viral reversa (RT) e
IN (integrase) para uma inserção estável da informação
genómica viral no genoma hospedeiro. Contrariamente a
outros retrovírus, os lentivírus podem replicar-se em células não divisíveis15-17 e causam doenças de progressão
lenta, incluindo a imunodeficiência, anemia, pneumonite
e encefalite nos seus hospedeiros específicos (ser humano, macaco, gato, cavalo, vaca, cabra e ovelha) (analisado em 17). Além disso, o curso da infeção causada por
estes vírus é caracterizado por um longo período entre a
infeção inicial e o início dos sintomas graves.
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3. GENOMA E PARTÍCULAS VIRAIS DO VIH-1
Como todos os vírus, o VIH só pode replicar-se dentro
das células hospedeiras sequestrando a maquinaria reprodutora da célula. O material genético dos retrovírus
é composto por moléculas de ácido ribonucleico (ARN).
O VIH tem duas cópias de um genoma de ARN de uma
banda com comprimento de 9 kb que codifica 15 proteínas individuais (Figura 1A). As três maiores estruturas
de leitura aberta codificam as suas três principais proteínas estruturais: Gag, Pol e Env. O gene gag codifica
as proteínas do núcleo viral [constituídas pela matriz
(MA), cápside, nucleocápside e proteínas p6], enquanto
que o gene pol codifica um conjunto de enzimas necessárias para a replicação viral [proteases (PR), RT e
proteínas IN]. O gene env codifica a glicoproteína vírica
gp160 da superfície do vírus. Além destas proteínas
principais, o genoma viral também codifica as proteínas reguladoras Tat e Rev, que são responsáveis pela
ativação da transcrição e controlo da divisão e pelas
exportações nucleares das transcrições virais, respetivamente. Existem ainda outros quatro genes que codificam as proteínas acessórias Vif (fator de infeciosidade
viral), Vpr, Vpu (proteína viral U) e Nef (fator negativo). O
genoma viral é acompanhado por repetições terminais
longas (LTRs) que estão envolvidas na transcrição viral,
na transcrição reversa e na integração (Figura 1A).
Os genes Gag e pol codificam as proteínas nucleares do
VIH que são sintetizadas a partir das mesmas transcrições por uma deslocação do quadro de leitura ribossómica17, que constituem a estrutura nuclear da partícula
infeciosa viral, denominada virião. A proteína precursora Gag-Pol também é empacotada e proteoliticamente
clivada nas suas partes constituintes durante a maturação do virião, disponibilizando-as para desempenharem as suas respetivas funções após infetarem uma
nova célula. A proteína env gp160 é clivada em gp120
e gp41, as proteínas da membrana externa do virião do
VIH. A Gp120 é referida como a subunidade de superfície (SU) e a gp41 como a subunidade transmembranar
(TM). Tanto a gp120 como a gp41 são essenciais para
a infeção normal de células CD4+ pelo vírus. Uma vez
encapsidado, cada virião contém as proteínas Gal, Pol e
Env, as proteínas acessórias Vif, Vpr e Nef e duas cópias
do ARN genómico viral (Figura 1B) (analisado em 17).
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A

B

Figura 1. Representações esquemáticas do genoma viral e da estrutura do VIH-1.
A. O genoma viral do VIH-1 codifica três proteínas estruturais (Gag, Pol e Env), as proteínas reguladoras Rev
e Tat e as proteínas acessórias Vif, Vpr, Vpu e Nef. O
precursor Gag é constituído pela MA, proteína cápside
(CA), proteína nucleocápside (NC) e p6. A proteína precursora Gag-Pol codifica três enzimas de replicação essenciais: RT, IN e PR. O gene Env codifica a glicoproteína
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viral gp160, que é clivada em gp120 (referida como SU)
e gp41 (referida como TM). O domínio RRE também é representado, e está localizado na região Env do VIH que
também está representada. B. O ARN viral, RT, PR, IN e
as proteínas acessórias são rodeadas por CA (p24). As
membranas virais interna e externa são revestidas por
MA (p17) e Env, respetivamente.
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4. INFEÇÃO POR VIH-1
O primeiro passo no ciclo de infeção por VIH é a união
de uma partícula viral (SU) ao recetor primário CD4 e
ao seu co-recetor CXCR4 (recetor 4 da quimiocina CXC),
expressa nos linfócitos T ou CCR5 em monócitos/macrófagos, DCs e linfócitos T ativados. Após o reconhecimento do recetor, a TM altera a sua conformação para
facilitar a fusão da membrana do VIH com a célula hospedeira, levando à entrada viral (Figura 2). Depois de
fundir a célula hospedeira, as proteínas cápsides do
vírus ficam sem revestimento, o que dá origem à libertação de duas cópias do ARN viral e da proteína matriz,
assim como das proteínas RT, IN e Vpr para o citoplasma. Uma vez aí, a RT do VIH converte a cadeia de ARN
do sentido positivo em ADN de cadeia dupla, a forma
de ácido nucleico em que as células transportam os
seus genes. O ADN do VIH recentemente sintetizado
é importado para o núcleo, onde a IN do VIH ajuda a
dividir o ADN viral no ADN do hospedeiro. Esta forma
integrada do vírus é conhecida como provírus17. Uma
vez integrado o ADN viral no ADN da célula hospedeira,
a célula, se ativada, irá produzir novas proteínas virais.
Este processo ocorre copiando o ADN de volta para o
ARN através de um mecanismo denominado transcrição, que é controlado pela célula hospedeira e pelos
genes virais. Numa descrição mais detalhada, após a
integração do ADN proviral, as LTR nas extremidades
do genoma viral irão regular a transcrição e a poliadenilação dos mARN virais. A LTR na extremidade 5’
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do genoma atua como um intensificador e promotor
combinado para a transcrição pela polimerase II do
ARN da célula hospedeira. A LTR na extremidade 3’ do
genoma ajuda a estabilizar estas transcrições mediando a poliadenilação. Na falta do transativador viral Tat,
a atividade do promotor basal na LTR 5’ é mínima. A
transcrição inicial na falta de Tat é ineficaz e produz
mARNs virais que são divididos em transcrições curtas, que codificam as proteínas não estruturais Tat,
Rev e Nef que facilitam os eventos subsequentes no
ciclo de vida viral. O Tat recentemente sintetizado ligase ao elemento de resposta de transativação (RTA)
na extremidade 5’ dos mARNs do VIH-1 e transativa e
amplia o processo de transcrição de outras proteínas
estruturais virais18. Ao mesmo tempo, Rev liga-se ao
elemento de resposta de Rev (RRE) nas transcrições
virais para facilitar a exportação nuclear dos transcritos virais e genomas divididos ou não divididos separadamente19. Estes transcritos divididos isoladamente
codificam Env, Vif, Vpr e Vpu, enquanto que os ARNs
não divididos são usados para tradução de Gag e Pol
e como os ARNs genómicos para os vírus de progenia.
Os genomas e proteínas virais exportados são instalados na membrana plasmática. Após libertação da
célula hospedeira, a multimerização de Gag e Gag-Pol
ativa a PR viral que converte estes viriões imaturos em
vírus infeciosos maduros20;21 (Figura 2). Uma única célula pode formar milhares de partículas infeciosas de
VIH, seja cronicamente, ao longo de semanas, ou num
único surto resultando em morte celular.
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Figura 2. Vista esquemática do ciclo de vida do VIH-1.
As glicoproteínas de envelope do VIH interagem com
os recetores CD4 para penetrarem nas células hospedeiras. A membrana exterior do VIH funde-se com a
membrana da célula hospedeira, conduzindo à fusão
vírus-célula hospedeira. O núcleo viral da cápside desmonta-se então e os ácidos nucleicos virais penetram
no citosol juntamente com as proteínas do virião. A RT
converte o ARN em cADN que é transportado para o
núcleo da célula hospedeira, onde a IN medeia a integração do cADN no ADN da célula hospedeira. A expressão do ADN viral produz um polipeptídeo precursor
que é proteoliticamente clivado pela protease do VIH
para produzir proteínas estruturais e funcionais maduras. As proteínas irão então juntar-se ao ARN do VIH na
membrana celular, da qual brotarão para libertar novos
viriões maduros.
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5. PROTEÍNA R VIRAL (VPR) DO VIH-1
A Vpr do VIH-1 é uma pequena proteína básica (14 kDa)
constituída por 96 aminoácidos que é altamente conservada entre lentivirus de primatas, nomeadamente o VIH-1,
VIH-2 e VIS (vírus da imunodeficiência símia)22. A Vpr foi
isolada há quase duas décadas23;24 e diversos estudos ao
longo dos últimos 20 anos demonstraram que se trata de
uma proteína multifuncional. Por conseguinte, foi relatado
que a Vpr apresenta muitas atividades biológicas, incluindo a modulação da transcrição do genoma viral25;26, a
indução da apoptose das células T e defeitos na mitose2729
, transporte nuclear do complexo de pré-integração do
VIH-1 (PIC)30, facilitação da transcrição reversa31, redução
da taxa de mutação do VIH32 transdução das proteínas
através das membranas celulares33 (Figura 3).
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Este diagrama representa os principais processos em
que a Vpr está envolvida durante o ciclo de vida do
VIH-1. Foi comprovado que a Vpr é uma proteína multifuncional que está envolvida na importação nuclear
do PIC, processo de transcrição reversa, transativação
VIH-LTR, progressão do ciclo celular e regulação da
apoptose.

Figura 3. O papel da Vpr na infeção por VIH-1.
Além disso, foi observado que a Vpr medeia muitos processos que contribuem para a infeção por VIH-1, evasão
do sistema imunitário e persistência no hospedeiro, desempenhando assim um papel na morbilidade e mortalidade da SIDA. Tendo isto em consideração e as inúmeras funções que a Vpr desempenha no ciclo de vida
viral, foi sugerida como um potencial alvo atrativo para
intervenção terapêutica34.
A Vpr é expressa na fase tardia do ciclo de vida do
vírus, mas está presente durante as fases iniciais da
infeção das células alvo, uma vez que é emparelhada
nos viriões libertados das células produtoras. A incorporação da Vpr tem lugar através de uma interação
direta com a região P6 de terminais C do precursor
Gag35. Embora a integridade das α-hélices da Vpr
seja necessária para um emparelhamento eficiente

em viriões36, um motivo rico em leucina encontrado
na região p6 do precursor Gag está diretamente envolvido na interação com a Vpr37;38. Descobriu-se que
a incorporação eficiente da Vpr teria uma proporção
Vpr/Gag estimada de aproximadamente 1:739, o que
pode representar 275 moléculas de Vpr por virião. A
incorporação de Vpr em viriões do VIH-1 é bloqueada
por um conjunto de mutações que ocorrem em diferentes regiões da proteína, indicando que diferentes
domínios da Vpr podem estar envolvidos na sua incorporação em viriões.

6. VPR E DEMÊNCIA POR VIH
Os efeitos do VIH-1 no sistema nervoso central (SNC) têm
sido um tema de grande interesse para os investigado-
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res e clínicos focalizados no VIH. A infeção por VIH-1 em
macrófagos no sistema nervoso central, bem como a sua
proteína acessória Vpr, têm sido associados a demência
em doentes infetados por VIH-1. A demência associada
ao VIH-1 (VIH-D) é uma doença caracterizada por défices
motores e cognitivos e parece ser causada pela presença do VIH-1 no cérebro. A encefalopatia por VIH (VIH-E)
é uma doença subjacente associada e observada em
autópsias de doentes com VIH-D. A prevalência de perturbações neurocognitivas associadas ao VIH tem vindo
a aumentar, apesar da introdução do cART. O mecanismo
da patologia por VIH-D ainda não é totalmente compreendido; no entanto, há evidências que sugerem que as
células mononucleares desempenham um papel fundamental na progressão da doença. Além disso, as principais fontes de replicação do VIH-1 no cérebro parecem
ser os macrófagos e a micróglia34.
A Vpr tem sido igualmente associada ao desenvolvimento de demência em doentes infetados por VIH e poderá
também estar envolvida nas formas mais subtis de doenças neurológicas. Poderá funcionar como um efector direto do VIH-E mediado pelo VIH-1, uma vez que foram
detetados níveis elevados desta proteína no fluido cerebrospinal (CSF) de doentes com deficits relacionados
com o VIH. Assim, a Vpr foi detetada nos gânglios basais
e no córtex frontal de cérebros com VIH-E e mostra-se
elevada no CSF e nos soros de doentes seropositivos
infetados por VIH40;41. Nos cérebros com VIH-E, a Vpr foi
encontrada em neurónios e macrófagos, onde se provou ser essencial para a indução da apoptose neuronal
em células de corpo estriado e corticais42. Além disso,
foi demonstrado que a Vpr aumenta a produção de espécies de oxigénio reativas nas células microgliais e em
linhas celulares de neuroblastoma, baixa os níveis de
ATP e os níveis de proteína na membrana de plasma
Ca2+ ATPase, o que tem sido associado à sinalização da
morte celular nessas células. Foi igualmente demonstrado que a Vpr produzida em macrófagos infetados por
VIH-1 inibe o crescimento axonal dos precursores neuronais num processo independente da apoptose43. Assim,
a Vpr parece contribuir para o desenvolvimento do VIH-D
ao mediar a morte celular e a deficiência neuronal em
doentes infetados por VIH-1, juntamente com um papel
na infeção e sobrevivência de macrófagos.
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CONCLUSÃO
Nos últimos 30 anos registaram-se avanços notáveis
no conhecimento da imunopatogénese da infeção por
VIH-1 e SIDA. A compreensão dos mecanismos biológicos e moleculares do ciclo de replicação viral e a resposta do hospedeiro à infeção é, atualmente, um assunto
bem documentado, o que contribuiu para intervenções
específicas em determinados vírus e, consequentemente, para, pelo menos, a recuperação parcial do sistema
imunológico. Deste modo, mesmo os indivíduos em fases tardias da infeção podem agora ter uma expetativa
de sobrevivência a longo prazo, caso tenham acesso ao
cART e a melhores cuidados de saúde.
A Vpr é uma proteína viral curta solúvel que se expressa
tardiamente durante a replicação viral e é detetável no
soro de doentes infetados com o VIH-1. A Vpr permanece como a mais enigmática das proteínas acessórias
do VIH devido à sua interferência em muitas vias celulares distintas ao longo do ciclo de vida do vírus, juntamente com funções diferentes que contribuem para
a patogénese da infeção por VIH-1. Têm-se já registado progressos significativos na compreensão do papel
da Vpr nas etapas mais relevantes da replicação viral,
nomeadamente, a incorporação, a localização nuclear,
implicação na paragem do ciclo celular, ativação da LTR
e subsequente apoptose. Assim, o envolvimento da Vpr
nestes processos-chave tem estimulado o interesse em
desvendar a sua estrutura e compreender a interação
com os parceiros celulares. Embora os detalhes moleculares dessas ações da Vpr não sejam ainda totalmente
compreendidos, a Vpr tem contribuído significativamente para o conhecimento da informação disponível sobre
o VIH-1. Os resultados mostram que, embora não sendo
essencial para a replicação viral per se, a Vpr é biologicamente crucial na infeção das células-alvo indivisíveis,
incluindo os macrófagos e as células T em repouso, e
promove igualmente a infeção de células divisíveis.
Têm sido desenvolvidas estratégias, nomeadamente
de eliminação, inserção e mutação pontual para investigar as funções dos domínios estruturais da Vpr.
As variações biológicas que ocorrem na sequência da
Vpr no VIH-1 podem influenciar a função da proteína,
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dependendo da natureza da mutação e da sua localização na sequência da Vpr. Além disso, a análise genotípica dos alelos da Vpr em doentes infetados com o
VIH-1 com mutações de ocorrência natural nesta proteína têm sido essenciais para realçar a sua importância
na modulação da progressão da infeção, uma vez que
estas alterações parecem retardar as consequências
adversas do VIH em doentes infetados. No entanto,
uma das limitações nesta área de investigação consiste na escassa disponibilidade de sangue infetado e
amostras de tecidos.
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Em conclusão, relevar os papéis fisiopatológicos da patogénese mediada pela Vpr na doença imune induzida
pelo VIH, e seus mecanismos de ação, pode constituir
um percurso de investigação para o desenvolvimento
de estratégias terapêuticas úteis no futuro, contribuindo para o controlo da propagação da SIDA.

Este artigo foi publicado na revista “Reviews in Medical Virology”. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27264019
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Avaliação da Qualidade Apercebida pelos
Doentes do IPO de Coimbra | 2017
Grupo Coordenador da Informação e Gabinete da Qualidade e Comunicação do IPO de Coimbra

Faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade do IPO de Coimbra a avaliação da qualidade apercebida pelos doentes
através da aplicação sistemática de questionários cujos resultados referentes a 2017 se publicam.
Dados Recolhidos
Os quadros que se apresentam revelam os dados recolhidos durante o ano de 2017.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” apenas atingiram 1,2% em relação ao item “Médico”.

SATISFAÇÃO DOS UTENTES 2017
(Consultas e Internamento)

2. Ambiente e Conforto

CONSULTAS

Muito Mau

0,2%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%

Mau

1,0%
1,3%
1,8%
0,8%
0,5%

1. Atendimento/Acolhimento

Muito Mau

1,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%

Mau

0,2%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%

Razoável

5,6%
3,7%
11,6%
8,6%
11,7%

Bom

43,2%
47,8%
53,1%
54,9%
54,8%

Muito Bom

50,0%
48,3%
35,0%
36,2%
33,4%

Não Responde

4,0%
10,7%
7,5%
7,9%
8,6%

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outro

Administrativo

O “Atendimento/Acolhimento” nas consultas foi qualificado
como “Bom” e “Muito Bom” por, pelo menos, 88,1% dos
doentes que responderam aos questionários.

Razoável

13,6%
23,2%
28,3%
13,8%
15,6%

Bom

53,4%
49,9%
41,9%
56,5%
57,5%

Muito Bom

31,7%
25,7%
27,5%
28,9%
26,4%
4,4%
7,5%
9,3%
8,9%
7,2%

Não Responde

Higiene e Limpeza
Temperatura

Instalações e Mobiliário
Luminosidade

Ruído

O “Ambiente e Conforto” nas consultas foi qualificado
como “Bom” e “Muito Bom” por, pelo menos, 69,4 % dos
doentes que responderam ao questionário, com ênfase
nos itens “Higiene e Limpeza” (85,1%), “Temperatura”
(85,4%), e “Luminosidade” (83,9%).
As qualificações “Mau” e “Muito Mau” apenas atingiram
um valor mais alto no item “Ruído” (2,3%).

21

INFO

Agosto2018

Avaliação da Qualidade Apercebida pelos Doentes do IPO de Coimbra | 2017

3. Direitos e Necessidades

Muito Mau

0,2%
0,8%
0,5%
0,0%
0,3%

Mau

0,5%
2,0%
2,1%
0,7%
0,8%

Razoável

15,4%
28,1%
27,0%
20,9%
19,8%

Bom

55,7%
47,0%
47,4%
56,1%
55,5%

Muito Bom

28,1%
22,1%
23,0%
22,2%
24,2%

Não Responde

4,7%
7,2%
11,9%
6,5%
8,4%

Esclarecimentos
Confidencialidade
Necessidades individuais
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4. Organização e Funcionamento

Acesso à informação
Privacidade

0,2%
0,3%
0,3%
2,0%
0,0%

Muito Mau

Mau

0,5%
0,3%
3,0%
13,0%
1,5%

Razoável

18,3%
14,2%
27,3%
45,9%
26,5%

Bom

52,8%
53,4%
45,9%
24,3%
52,6%

Muito Bom

28,1%
31,8%
23,6%
14,8%
19,4%
5,6%
8,4%
7,0%
7,0%
8,6%

Não Responde

Sistema marcação
Ordem de chamada
Sinalética

Orientações
Tempo de espera

Mais de 69,1% dos doentes que responderam aos
questionários, qualificaram como “Bom” e “Muito Bom”
o modo como foram respeitados os seus direitos e necessidades nas consultas, salientando a classificação
do item “Esclarecimentos” (83,8%).

Dos doentes que responderam aos questionários, mais
de 39,1% qualificaram como “Bom” e “Muito Bom” a organização e funcionamento das consultas, destacando
os itens “Sistema de Marcação” (80,9%) e “Orientações
de Preparação para Consultas/Tratamentos” (85,2%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram um
valor mais elavado nos itens “Acesso à Informação”
(2,8%) e “Confidencialidade” (2,6%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram
um valor mais elevado nos itens “Tempo de Espera”
(13,2%) e “Ordem de chamada” (3,3%), relativamente
aos restantes.
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5. Grau de Satisfação Geral
0,2%

Mau

0,7%

Razoável

10,7%

Bom

54,9%

Muito Bom

33,4%
4,4%

Mais de 88,3% dos doentes que responderam aos
questionários, atribuiram a qualificação de “Bom” e
“Muito Bom” no que respeita ao Grau de Satisfação
Geral.
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” não atingem
um valor de 1% (0,9%).

1. Atendimento/Acolhimento

Muito Mau

0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%

Mau

0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%

Razoável

1,9%
0,4%
5,1%
3,6%
5,1%

Bom

22,8%
9,8%
31,5%
24,1%
33,0%

Muito Bom

75,1%
89,8%
63,0%
72,2%
61,9%

6. Opinião que tinha do IPO
Muito Mau

0,2%

Mau

1,7%

Razoável

15,6%

Bom

54,5%

Muito Bom

28,0%

Não Responde

INFO

INTERNAMENTO

Muito Mau

Não Responde

Agosto2018

5,8%

Relativamente à Opinião que tinha do IPO, mais de
82,5% dos doentes que responderam aos questionário, responderam que tinham uma opinião “Boa” e
“Muito Boa”.
As qualificações “Mau” e “Muito Mau” somaram um
valor de 1,9%.

1,7%
1,5%
1,0%
0,8%
5,0%

Não Responde

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outro

Administrativo

No internamento, o “Atendimento/Acolhimento” dos colaboradores foi qualificadado como “Bom” e “Muito Bom”
por mais de 94,5% dos doentes que responderam aos
questionários, dando destaque ao item “Enfermeiros”
com 99,6%.
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” apresentam
um valor mais elevado apenas no item “Administrativo”
com 0,4%.
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3. Ambiente e Conforto

2. Alimentação

Muito Mau

0,4%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%

Mau

0,2%
0,4%
0,6%
0,2%
0,2%

Razoável

9,1%
17,9%
16,1%
23,0%
17,5%

Bom

46,3%
44,2%
46,2%
42,9%
42,1%

Muito Bom

43,9%
37,2%
37,0%
33,7%
40,0%

Não Responde

Horários da refeição
Apresentação dos alimentos
Temperatura das refeições

1,5%
2,1%
2,1%
2,5%
2,1%
Variedade das ementas
Sabor das refeições

Mais de 76,6% dos doentes que responderam aos
questionários, atribuiram uma qualificação de “Bom”
e “Muito Bom” na Alimentação. Destaque para o item
“Horário da refeição” com um valor de 90,2%.
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” tiveram valores
aproximados em todos os itens, não ultrapassando os
0,6%.
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Muito Mau

0,2%
1,7%
0,7%
0,2%
0,0%

Mau

0,6%
1,1%
1,3%
0,2%
0,6%

Razoável

5,9%
15,6%
21,0%
11,4%
8,6%

Bom

36,3%
40,0%
41,9%
45,4%
33,3%

Muito Bom

57,0%
41,5%
35,1%
42,9%
57,9%
0,8%
2,3%
3,6%
0,8%
2,5%

Não Responde

Higiene e Limpeza
Ruído
Roupa disponibilizada

Instalações e Mobiliário
Temperatura Ambiente

Mais de 77% dos doentes que responderam aos questionários, atribuiram uma qualificação de “Bom” e
“Muito Bom” no ambiente e conforto durante o seu
internamento. Com destaque para os itens “Higiene e
Limpeza” (93,3%) e “Roupa Disponibilizada” (91,2%).
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingem valores superiores nos itens “Instalações e Mobiliário”
(2,8%) e “Ruído” (2%).
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4. Direitos e Necessidades
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5. Grau de Satisfação Geral

Muito Mau

Mau

0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%

Muito Mau

0,0%

Mau

0,0%

Razoável

3,4%

0,4%
0,2%
0,4%
0,2%
0,6%

Bom

30,8%

Muito Bom

65,8%

5,5%
4,1%
7,7%
6,0%
5,5%

Razoável

Bom

36,7%
38,5%
38,4%
35,3%
42,3%

Muito Bom

57,4%
57,2%
53,2%
58,4%
51,7%
1,9%
3,8%
2,5%
2,9%
1,1%

Não Responde

Esclarecimento sobre a
situação de saúde
Garantia de privacidade
Sistema de visitas

Agosto2018

Garantia de confidencialidade

Não Responde

2,7%

Relativamente ao Grau de Satisfação Geral, 96,6% dos
doentes que responderam aos questionários, atribuiram
uma qualificação de “Bom” e “Muito “Bom”.
Não tendo sido atribuidas quaisquer qualificações nos
itens “Mau” e “Muito Mau”.

6. Opinião que tinha do IPO
Muito Mau

0,0%

Mau

1,1%

Razoável

12,2%

Bom

44,9%

Muito Bom

41,8%

Não Responde

5,9%

Necessidades individuais

Mais de 91,6% dos doentes que responderam aos questionários atribuiram a classificação de “Bom” e “Muito
Bom” relativamente ao respeito pelos seus direitos e
necessidades, durante o internamento.

Dos doentes que responderam aos questionário, 86,7%
classificaram como “Boa” e “Muito Boa” a opinião que
tinham do IPO.
A qualificação de “Mau” atingiu um valor de 1,1%.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram os
valores máximos nos itens “Sistemas de Visitas” (0,8%)
e “Garantia de Privacidade” (0,6%).
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Grau de Satisfação dos Doentes | Consultas

Grau de Satisfação dos Doentes | Internamento
0,2%
1,8%
0,4%
0,2%

Muito Mau

0,7%
0,7%
0,7%
1,6%

Mau

10,7%
11,1%
15,2%
13,0%

Razoável

54,9%
52,5%
52,2%
49,8%

Bom

33,4%
33,9%
31,5%
31,9%

Muito Bom

4,4%
5,7%
3,4%
3,5%

Não Responde

2017

2016

2015

2014

Constatamos que o grau de satisfação geral dos doentes do IPO de Coimbra quer nas consultas, quer nos internamentos, mantém níveis elevados, apesar de uma
pequena diminuição na qualificação de “Muito bom”,
mas com uma melhoria na qualificação de “Bom”.

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Muito Mau

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Mau

3,4%
3,2%
2,73%
2,0%

Razoável

30,8%
26,9%
30,18%
24,7%

Bom

65,8%
69,9%
67,09%
71,99%

Muito Bom

2,7%
1,8%
1,42%
1,4%

Não Responde

2017

2016

2015

2014

APRECIAÇÃO GERAL
Os dados recolhidos no ano de 2017 vão de encontro aos
esforços de todos os colaboradores do IPO de Coimbra,
em tornar esta instituição num hospital de excelência na
satisfação dos seus doentes.
É de realçar as elevadas percentagens nos parâmetros
de “Bom” e “Muito Bom” na maioria das áreas avaliadas,
destacando-se o “Atendimento/Acolhimento” e os “Direitos e Necessidades” à semelhança do ano anterior.
Os itens “Ruído”, “Instalações e Mobiliário” e “Tempo
de espera no dia” e “Ordem de chamada”, obtiveram
a maiores percentagens nas qualificações de “Mau” e
“Muito Mau”.
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Apresentação dos Investimentos Financiados
pelo PO SEUR na Área da Eficiência Energética na
Administração Pública Central
Por iniciativa do Ministério do Ambiente e da Autoridade de Gestão do PO SEUR – Programa Operacional
de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos,
realizou-se no dia 24 de janeiro, no Auditório do IPO de
Coimbra, a sessão de Apresentação dos Investimentos
Financiados pelo PO SEUR na área da Eficiência Energética na Administração Pública Central.
A sessão pública foi presidida pelo Senhor Ministro do
Ambiente, Eng.º João Pedro Matos Fernandes, envolveu
várias entidades do Ministério da Saúde, bem como representantes das Autarquias e de Estabelecimentos do
Ensino Superior.

Pinceladas de Esperança
No dia 2 de fevereiro foi inaugurada no IPO de Coimbra
uma exposição de pintura subordinada ao tema: “Pinceladas de Esperança”.
A exposição permanente que visa assinalar o Dia Mundial
de Luta contra o Cancro que se celebra a 4 de Fevereiro,
é uma iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
Os quadros, que fazem parte da exposição, foram criados a partir de textos poéticos de vários autores de língua portuguesa, todos eles portadores de mensagens
de esperança para os doentes.

Formação no âmbito do Registo Oncológico Nacional
No âmbito da Lei n.º 53/2017 da Assembleia da República de 14 de Julho que vem criar e regular o Registo
Oncológico Nacional, realizou-se no dia 24 de janeiro a
primeira formação na região centro sobre a “Plataforma
RON – Registo Oncológico Nacional – Registo de Casos e
Follow ups”. Nesta sessão estiveram presentes diversas
instituições de saúde da região, nomeadamente o Hospital Distrital da Figueira da Foz, o Centro Hospitalar de
Leiria, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, a Unidade
Hospitalar de Coimbra – Idealmed, Grupo Sanfil Medicina – Casa de Saúde Santa Filomena e o IPO de Coimbra,
instituição onde decorreu a referida formação.

A preparação da exposição começou já no passado dia
20 de Novembro de 2017, com a presença de vários
artistas plásticos na instituição. Nesse dia doentes e
colaboradores puderam assistir às primeiras pinceladas que cada artista imprimiu à sua obra num gesto de
grande solidariedade que importa realçar.

Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório
O Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório é celebrado
em toda a Europa a 15 de fevereiro com o objetivo de
dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos enfermeiros que cuidam em ambiente perioperatório, além
de sensibilizar a sociedade para os riscos de uma cirurgia e envolver as pessoas na sua própria segurança.
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A equipa de enfermagem do Bloco Operatório do IPO
de Coimbra, pretendeu alertar para a necessidade de
envolver toda a equipa de saúde perioperatória e as
organizações, num processo de comunicação que permita estabelecer estratégias seguras para a pessoa e
profissionais, bem como, a efectividade de todo o cuidado perioperatório e encoraja cada enfermeiro perioperatório a criar e manter um ambiente seguro para o
doente cirúrgico na Prevenção e Controlo da Hipotermia Perioperatória Inadvertida, que afeta cerca de 60
a 90% dos doentes cirúrgicos.

“Há pessoas e instituições que nos marcam, que nos
enchem de força, inspiração e esperança” – Ruy de
Carvalho no IPO Coimbra. [ver Fotos]

II Encontro do Grupo de Feridas “Utilização de
Bioactivos em Oncologia”
O Grupo de Feridas do IPO de Coimbra organizou no dia
1 de Março, no auditório da instituição, o II Encontro do
Grupo de Feridas do IPO de Coimbra “Utilização de Bioactivos em Oncologia”, destinado a profissionais de saúde.

Segundo a DGS, “cada Infeção do Local Cirúrgico (ILC)
é responsável por 7 – 11 dias adicionais de internamento, por um aumento de risco de morte em 2 a 11
vezes” e estima-se que “60% das ILC sejam evitáveis
pelo uso de normas baseadas em evidência e de “feixes de intervenções.” A prevenção da hipotermia perioperatória está associada a melhores resultados em
saúde, nomeadamente à prevenção da ILC.
Esta iniciativa teve como principais objetivos a divulgação das boas práticas nesta área, a promoção de
auditorias internas e a implementação de medidas de
melhoria que conduzam ao aumento de doentes com
normotermia ao longo de todo o período perioperatório.
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Visita de Ruy de Carvalho ao IPO de Coimbra

Dia Internacional da Mulher

No dia 19 de fevereiro, o IPO de Coimbra recebeu a visita do conhecido ator Ruy de Carvalho. A presença do
referido ator insere-se no âmbito da parceria entre o
IPO de Coimbra e os “Palhaços d’Opital”.

O IPO de Coimbra celebrou no dia 8 de março, o Dia
Internacional da Mulher, através de uma sessão que
decorreu no auditório e que contou com a participação
de diversas personalidades ligadas às áreas da saúde,
da cultura e das artes.

IPOCFG em Notícia

A sessão organizada pela equipa do Serviço de Cirurgia Geral, aberta ao público, decorreu das 14h30m às
17h00. O Conselho de Administração convidou todos
os colaboradores a estarem presentes na referida sessão, bem como os doentes, familiares e amigos que
nela queriam participar.

IPO COIMBRA e LPCC-Núcleo Regional do Centro |
Dia Internacional da Mulher
O IPO de Coimbra e o Núcleo Regional do Centro da
Liga Portuguesa Contra o Cancro assinalaram o dia internacional da mulher, no dia 8 de março, com uma
iniciativa destinada a proporcionar um dia diferente às
doentes, nomeadamente uma sessão de cabeleireiro e
maquilhagem.
Neste dia, pretendeu-se fundamentalmente fugir à rotina hospitalar e, em pequenos gestos que vão desde a
maquilhagem, arranjo do cabelo, bem como de outros
trabalhos estéticos, valorizar a auto-estima, a confiança
e bem-estar da mulher.
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WORKSHOP do Projeto Nacional de Auditoria
Dosimétrica em IMRT
No dia 10 de março, realizou-se no IPO de Coimbra o
workshop de arranque do “Projeto nacional de auditoria
em IMRT”. Este é um projeto da Divisão de Física Médica da Sociedade Portuguesa de Física, em colaboração
com a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA),
apoiado pela Direção-Geral de Saúde e pelo National
Liaison Officer da IAEA em Portugal.
Este projeto nacional, tem o IPO de Coimbra como
centro piloto e como coordenadora nacional a Doutora
Maria do Carmo Lopes, diretora do Serviço de Física
Médica do IPO de Coimbra. A auditora nacional será a
mestre Tânia Santos, que realiza no âmbito deste projeto a sua tese de doutoramento em Engenharia Física
pela FCTUC.
A tecnologia associada à radioterapia tem sofrido contínuos avanços e desenvolvimentos ao longo das últimas
décadas. Novas técnicas de tratamento, tal como a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) têm-se tornado comuns na maioria dos centros de radioterapia. A
fim de garantir a qualidade dos protocolos, a IAEA desenvolveu um programa de auditoria dosimétrica com
o objetivo de contribuir para a utilização otimizada das
técnicas complexas de IMRT.
À semelhança do que aconteceu em 2011-2012 relativamente às técnicas de radioterapia 3D-Conformacional, a Divisão de Física Médica da SPF associou-se
à IAEA e levará a cabo, no presente ano de 2018, a
auditoria avançada em IMRT, em 19 dos 24 centros de
radioterapia existentes presentemente em Portugal.
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Tal como salientou o Presidente do Conselho de Administração do IPOC, Dr. Carlos Santos, na sessão de
abertura do workshop do passado sábado, trata-se
de um projeto da maior importância para o panorama
da radioterapia em Portugal, uma vez que as técnicas
avançadas como é a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) se começam a generalizar também em
Portugal. (https://eventos.spf.pt/IMRTaudit2018/pt/)

IPO de Coimbra e o Barómetro de Internamentos
Sociais

Dia Mundial da Poesia

O Barómetro de Internamentos Sociais (BIS) é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores
Hospitalares que conta com o apoio institucional do Ministério da Saúde e com o suporte técnico da EY e tecnológico da Microsoft, tendo como objetivo monitorizar
periodicamente o fenómeno dos internamentos sociais
permitindo a sua quantificação e o desenvolvimento de
ações conjuntas para minimização do seu impacto.

O IPO de Coimbra recebeu no dia 21 de março, um grupo de alunos da Escola EB 2,3 Martim de Freitas, no
âmbito do Dia Mundial da Poesia.

A 2.ª edição desta iniciativa decorreu a 19 de fevereiro e obteve uma participação de 74% dos hospitais do
SNS entre os quais se encontra o IPO de Coimbra.

A Escola EB 2,3 Martim de Freitas tem realizado regularmente ações solidárias no IPO de Coimbra, no âmbito do Dia Mundial da Poesia, criando momentos de
enriquecimento cultural que melhoram o conforto e
bem-estar psicológico dos nossos doentes.

A apresentação pública dos resultados finais do BIS decorreu no passado dia 17 de março, em Viseu no decurso
da “4.ª Conferência de VALOR APAH”. Os resultados finais
estão disponíveis para consulta no site da APAH em suporte PowerBI (ver aqui os resultados do IPO de Coimbra).
Como principais conclusões à data da recolha de dados
do BIS, a 19 de fevereiro destacam-se:
• 6% dos doentes internados  encontravam-se em situação de inapropriação por motivos sociais.
• A demora média de internamento inapropriados era
de cerca de 67 dias.
• Os episódios de internamentos inapropriados são
predominantemente médicos e centrados nas faixas
etárias mais elevadas.
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• Os principais motivos de inapropriação de internamentos centram-se na falta de resposta da rede de
cuidados continuados e incapacidade de resposta do
familiar/cuidador.
• O impacto dos internamentos inapropriados à data
do estudo é superior a 26 M€.
• O impacto dos internamentos inapropriados à data do
estudo extrapolados para todo o ano atingem perto
de 100 M€.

Os alunos percorreram as diversas salas de espera da
instituição ao encontro dos nossos doentes, para lhes
trazer um momento de leitura de poesia e distribuir
lembranças alusivas ao dia.
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“O Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF)
é um estudo transversal de prevalência, de base populacional, que tem como mais-valia o facto de conjugar informação colhida por entrevista direta ao indivíduo, sobre
o seu estado de saúde, determinantes de saúde e utilização de cuidados de saúde e uma componente objetiva
de exame físico que inclui medições como o peso, altura,
o perímetro da cintura e da anca e a recolha de sangue
para análise clínica. Estas duas componentes permitirão
estimar com maior rigor diversos indicadores, entre os
quais a prevalência de doenças e determinantes de
saúde” (INSEF-2013/2016).
Manuel António Leitão Silva agraciado com medalha de
serviços distintos do Ministério da Saúde – Grau Ouro
Dia Europeu de Enfermagem Oncológica
O Ministério da Saúde assinalou, no dia 7 de abril, o Dia
Mundial da Saúde e agraciou Manuel António L. Silva, Presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra
de 1991 a 1993 e de 1995 a 2016, bem como outras
personalidades e instituições, com a Medalha de Serviços
Distintos do Ministério da Saúde – Grau Ouro, pelo seu percurso profissional, intimamente ligado a uma instituição de
referência nacional na área da doença oncológica e pelo
exercício de cargos de âmbito nacional na área da saúde.

O Dia Europeu de Enfermagem Oncológica, promovido
pela Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP) em parceria com a Sociedade Europeia
de enfermagem Oncológica (EONS), é comemorado no
dia 18 de Maio tendo como objetivo o reconhecimento
do valor da Enfermagem Oncológica nos diferentes países Europeus e a necessidade de Especialização em
Enfermagem Oncológica.

IPO de Coimbra recebeu a Conferência Regional do
INSEF na região centro
Teve lugar no dia 12 de abril, no auditório do IPO de Coimbra, a Conferência Regional do INQUÉRITO NACIONAL DE
SAÚDE COM EXAME FÍSICO – Um olhar atento à saúde dos
portugueses na Região Centro, e que contou com a presença de representantes da Direção-Geral da Saúde, do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e do Conselho Diretivo da ARS Centro.
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A fim de assinalar este dia, convidaram-se todos os
Enfermeiros a estar presentes no Auditório do IPO de
Coimbra das 14h30-15h30, para uma apresentação
com o tema Desafios de Enfermagem Oncológica no
século XXI, realizada pela Enfermeira Sara Gomes.

Acreditação do CHKS
Na sequência da auditoria de monitorização decorrida
nos passados dias 24 e 25 de maio, o Accreditation
Awards Panel do Caspe Healthcare Knowledge Systems
(CHKS), em reunião de 18 de junho, manteve a acreditação do IPO de Coimbra até 30 de novembro de 2019.
Desta forma, o IPO de Coimbra mantém os elevados
padrões em qualidade organizacional que lhe permitem ser acreditado desde 2005 por esta prestigiada
entidade internacional.

III Seminário de Feridas “Abordagem Multidisciplinar
ao Doente Oncológico com Ferida Cirúrgica”

A acreditação pelo CHKS deve-se, essencialmente, ao
elevado nível de profissionalismo e compromisso de todos os profissionais do IPO de Coimbra.

O Grupo de Feridas do IPO de Coimbra organizou no
dia 6 de junho, no auditório da instituição, o III Seminário de Feridas do IPO de Coimbra “Abordagem Multidisciplinar ao Doente Oncológico com Ferida Cirúrgica”,
destinado a profissionais de saúde.

A manutenção desta acreditação representa um reforço
da confiança existente nesta Instituição.
Conversas de Fim de Tarde 2018
No dia 8 de junho decorreu no auditório do IPO de Coimbra a 2ª sessão das Conversas de Fim de Tarde 2018
“Percurso do Doente Oncológico no Hospital de Dia – Da
Decisão Terapêutica à Gestão do Hospital de Dia”.
Esta sessão foi moderada pelos presidentes do Conselho de Administração do IPO Coimbra e da Direção
da APDH, Dr. Carlos Santos e Dr. Carlos Pereira Alves,
respetivamente. Este evento também contou com a
presença da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na pessoa de Professor Vítor Rodrigues e permitiu discutir os
atuais constrangimentos e oportunidades, bem como
o potencial de melhoria pela aprendizagem e partilha
das Boas Práticas identificadas nos Hospitais de Dia de
Oncologia a nível nacional, nomeadamente no IPO de
Coimbra, Centro Hospitalar de Lisboa Central, IPO do
Porto e Hospital da Luz.
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Temas apresentados:
• “Hospital de Dia do futuro: oportunidades e desafios”
– Dra. Gabriela Sousa | IPO de Coimbra
• “A Experiência do IPO do Porto” – Dra. Maria Joaquina
Maurício | IPO do Porto
• “A Experiência do Centro Hospitalar de Lisboa Central”
– Dra. Sónia Duarte Oliveira | CHLC
• “A Experiência do Hospital da Luz” – Dr. Filipe Costa |
Hospital da Luz

A aquisição destes equipamentos garante a capacidade de tratamento dos doentes, de forma eficiente, clinicamente efetiva e de acordo com os mais elevados
padrões de qualidade técnica e científica.

O Hospital de Dia de Oncologia representa atualmente uma grande evolução, em linha com o desenvolvimento dos novos fármacos e abordagens terapêuticas
disponíveis, no modo como são tratadas as doenças
oncológicas, agregando, através de uma abordagem
multidisciplinar, profissionais de saúde especializados,
fundamentais para a boa prossecução dos processos e
de um percurso do doente mais efectivo ao longo do tratamento da sua doença. No entanto, há ainda um longo
caminho a percorrer, e nesta sessão foram identificadas
diversas áreas em que é possível melhorar a experiência
do doente e o seu percurso nas instituições.

Centro de Referência – Cancro do Reto

Com este investimento o IPO de Coimbra vê reforçado o
seu posicionamento de Instituição de referência na Região
Centro no que concerne aos tratamentos de radioterapia.

No âmbito da Conferência Ibero-Americana da Qualidade
na Saúde, que decorreu no passado dia 29 de junho na
Fundação Calouste Gulbenkian, foi realizada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Doutor Fernando
Araújo, a entrega de diplomas de certificação da qualidade e de reconhecimento de centros de referência.
O IPO de Coimbra, representado pela Presidente do Conselho de Administração Dr.ª Margarida Ornelas, Diretora
Clínica Dr. Ana Pais e Coordenador do Centro de Referência Dr. Nuno Bonito, recebeu o Diploma de Centro de
Referência Oncologia de Adultos – Cancro do Reto.

Autorização para Aquisição de 2 Aceleradores Lineares
Por despacho do Senhor Secretário de Estado do Tesouro, de 28 de junho de 2018, foi autorizada a aquisição por parte do IPO de Coimbra de dois aceleradores
lineares, investimento no valor de 4.956.000,00€. Fica
desta forma concluído o processo de autorização iniciado em abril de 2016, que irá permitir a tão desejada
substituição de dois aceleradores lineares em uso na
Instituição desde 2006, já sem qualquer possibilidade
de evolução tecnológica.
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Esta distinção é atribuída a Centros que demonstrem
“(…) casuística e recursos para o diagnóstico, tratamento e investigação científica de diferentes patologias
médicas e cirúrgicas, envolvendo equipas multidisciplinares e um controlo científico e médico, de qualidade e
de segurança mais exigente, com importante peso na
investigação e ensino (…)” (Portaria n.º 194/2014, de
30 de setembro).
O reconhecimento oficial pelo Ministério da Saúde do
IPO de Coimbra como Centro de Referência na área
de Oncologia de Adultos — Cancro do Reto, verificou-se
através do Despacho n.º 9414/2016, de 22 de julho,
do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Nomeação do Conselho de Administração do IPO de
Coimbra
Por Resolução do Conselho de Ministros de 12 de julho, Resolução n.º 89/2018, foi nomeado o Conselho
de Administração do Instituto Português de Oncologia
de Coimbra Francisco Gentil, EPE constituído por Maria
Margarida Torres de Ornelas, Presidente do Conselho
de Administração, Ana Filipa Horta de Oliveira Cardoso
Pais, Diretora Clínica, Luís Miguel Santos Filipe e Maria
do Rosário Velez Reis, Vogais Executivos e António João
Mendes Moreira, Enfermeiro Diretor.

Programa Erasmus+ | Prémio Europeu atribuído a
Rui Soares
No âmbito da candidatura submetida pela Association for
World Innovation in Science and Health Education (AWISHE), e aprovada para integração no PROGRAMA ERASMUS+, designadamente, na acção destinada às “PARCERIAS PARA O INTERCÂMBIO DE BOAS PRÁTICAS”,  Rui
Soares, co-fundador da referida associação, em conjunto
com a sua equipa, recebeu um prémio de 50.000€.    
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Rui Soares, é Interno do 4º ano de Patologia Clínica do
IPO Coimbra, onde integra o Grupo Coordenador Local
do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), Assistente
Convidado e aluno de Doutoramento da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e Sexólogo Clínico.
A AWISHE (http://awishe.wixsite.com/awishe) tem desenvolvido ações de sensibilização e formação junto de
comunidades educativas e da população em geral, no
âmbito da saúde e do controlo de infeção. Neste âmbito,
foi concebido e desenvolvido o projeto ICATE (Infection
Control Awareness Through Education), um programa
educacional, já reconhecido pela UNESCO no Brasil, dirigido a crianças, jovens, professores e profissionais de
saúde, com o objetivo de combater o HIV/SIDA, Malária, Tuberculose e outras doenças infeciosas. Este projeto tem sido aplicado em países em desenvolvimento
e/ou comunidades carenciadas, nomeadamente, nos
países Africanos, e no Brasil.
A replicabilidade desta candidatura para outros contextos, nomeadamente europeus, permitiu já envolver cinco
países: Portugal, Turquia, Polónia, Bulgária e Itália.

C&C | Crianças e Companhia
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C&C | Crianças e Companhia
Une os pontos.
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Congressos

I Congresso Internacional de Psico-Oncologia
21 e 22 de setembro de 2018
Lisboa
https://www.ligacontracancro.pt/i-congresso-internacional-de-psico-oncologia/

14º Congresso Nacional de Cancro Digestivo
9 e 10 de novembro de 2018
Hotel São Rafael Atlântico | Albufeira, Algarve
http://gicd.pt/gicd/eventos/46-eventos/14-congresso-cancro-digestivo

8.º Congresso do Grupo de Estudos do Cancro do
Pulmão
11 a 13 de outubro de 2018
Hotel Solverde | Espinho
https://skyros-congressos.pt/8gecp/

15º Congresso Nacional de Oncologia
22 a 24 de novembro de 2018
Hotel Vila Galé| Coimbra
http://www.sponcologia.pt/

X Congresso Nacional de Senologia
11 a 13 de outubro de 2018
Figueira da Foz
http://www.congressonacionalsenologia.pt/

IX Congresso Nacional de Cuidados Paliativos
25 a 27 de outubro de 2018
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda | Porto
http://www.apcp.com.pt/agenda/ix-congressonacional-de-cuidados-paliativos-e-8-congresso-decuidados-paliativos-do-ipo-porto.html
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Reunião
191.ª Reunião da Sociedade Portuguesa de
Ginecologia
9 e 10 de novembro de 2018
Hotel MH Atlântico | Peniche
http://www.admedic.pt/eventos/191-reuniao-dasociedade-portuguesa-de-ginecologia-ginecologiaoncologica.html

C&A | Cultura e Arte
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C&A | Cultura e Arte
Teatro

Música

A Grande Ressaca
10 de agosto de 2018 | 22h00
CAE | Figueira da Foz

Carminho
13 de outubro de 2018 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Cinema

Figueira Film Art 2018
27 de agosto de 2018 a 2 de setembro de 2018
CAE | Figueira da Foz

“Avishai Cohen Trio | Misty Fest”
21 de novembro de 2018 | 21h30
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

Crianças

“Patrick Watson - Melodie Noire”
3 de dezembro de 2018 | 21h30
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

“Bebés nos Sons da Paisagem | Paulo Lameiro”
2 de setembro de 2018 | 10h30
Convento São Francisco | Coimbra
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Sugestões de Leitura

Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPOCFG, EPE
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D&F | Dirigir & Formar
nº 19 | abril/junho 2018

Revista Portuguesa de Diabetes
vol. 12 | nº 4 | dezembro 2017

ROF
Revista da Ordem dos Farmacêuticos
120 | julho/setembro 2017

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

Acta Reumatológica Portuguesa
vol. 43 | Nº 1 | fevereiro 2018 (suplemento)

Hospital Magazine
Revista do Centro Hospitalar do Tâmega
e Sousa, EPE | nº 7

ROL
Revista de Enfermería
vol. 41 | nº 3 | março 2018

Postgaduate Medicine
Edição Portuguesa
vol. 47 | nº 3 | maio/junho 2018

Cancer World
nº 81 | primavera 2018

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE
Revista Quadrimestral | Número 37 | Agosto de 2018 | Distribuição Gratuita

