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INFO Dezembro2017 Editorial

Editorial

Porque as pessoas são o capital mais importante das 
instituições, a INFO adota como Cartão de Natal deste 
ano o vídeo que aqui publicamos no Editorial, e que ser-
viu de mote à realização do Sarau “Existir é Já Vencer”.  

A INFO deseja um Feliz Natal e um 2018 concretizador 
de todos os projetos pessoais e profissionais dos seus 
leitores porque, conforme as mensagens inspiradoras 
da letra da canção dos Deolinda, “NUNCA É TARDE”!   

Boas Festas!

FELIZ 
NATAL 2017



5

INFOCicatrização de Deiscência Cirúrgica no Doente Oncológico com Recurso
a Terapia de Pressão Negativa Controlada e Instiloterapia | Estudo Caso

Dezembro2017

INTRODUÇÃO

As feridas constituem um problema de saúde pública 
em Portugal, sendo a sua prevalência superior à média 
europeia, atingindo 1,41% da população (Pina, 2007; 
Favas, 2012). Estas representam uma diminuição da 
QV para a pessoa portadora de ferida, um maior tempo 
de internamento e um aumento da despesa em cuida-
dos de saúde. Em Portugal em 2011 foram gastos mais 
de 9 milhões de euros com o tratamento de feridas 
(Gonçalves, et al 2011).

Cicatrização de Deiscência Cirúrgica no Doente 
Oncológico com Recurso a Terapia de Pressão 
Negativa Controlada e Instiloterapia | Estudo Caso
António Pedro Mendes1, Ivan Portela2, Maria Clara Lourenço1,  Jacinto Marques da Costa1

1Enfermeiros do Internamento de Cirurgia Cabeça e Pescoço/Urologia
2Médico do Serviço de Cirurgia Cabeça e Pescoço/Urologia

A cicatrização de uma ferida pode ser influenciada ne-
gativamente por fatores locais e sistémicos (figura 1), 
como a infecção do leito da ferida (Baranoski & Ayelo, 
2005 e Oliveira, 2014) ou as patologias do indivíduo 
como a insuficiência venosa periférica que impede o 
aporte sanguíneo à ferida e consequentemente o for-
necimento de nutrientes e oxigénio determinantes no 
processo de cicatrização (Lecour & Justiniano, 2010). 

Figura 1. Fatores que influenciam a cicatrização

Fonte: Adaptado de Baranoski & Ayelo (2005) e Oliveira (2014).
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Apesar do avanço nos cuidados peri operatórios e nos 
materiais de sutura, a deiscência da ferida cirúrgica con-
tinua a ser uma grave complicação que requer tratamen-
to imediato e hospitalização prolongada. Nas linfadenec-
tomias inguinais as complicações mais frequentes são 
a infeção da ferida cirúrgica e a deiscência da sutura, 
assumindo características diferentes segundo os planos 
tecidulares da infecção (figura 2). 

Figura 2. Sinais de infeção superficial e profunda

INFEÇÃO SUPERFICIAL INFEÇÃO PROFUNDA

N Não cicatrizada ou 
estagnada

S Aumento do tamanho

E Exsudado T Aumento da 
temperatura

R Tecido friável ou 
sangrante

O Ossos expostos

D Tecido desvitalizado ou 
necrosado

N Lesões satélite

S Odor fétido E Eritema e edema

E Exsudado

S Odor fétido

Fonte: Adaptado de Sibbald, Woo, & Ayello (2006) e de Young 
(2012).

Apesar de serem conhecidos os fatores que interfe-
rem na cicatrização e a sua fisiopatologia algumas 
revelam-se feridas de difícil cicatrização, pelo que os 
profissionais de saúde necessitam de recorrer a novos 
tratamentos para resolverem de forma eficaz estas 
complicações.

A Terapia de Pressão Negativa Controlada (TPNC) é 
uma das soluções terapêuticas para o tratamento de 
feridas cirúrgicas complexas. Este tratamento controla 
a drenagem do exsudado, promove a redução do ede-
ma local e estimula a angiogenese com consequente 
melhoria da qualidade de vida (QV) (Santos, Menoita, & 
Santos, 2014; Jones, et al 2016).

Sendo reconhecido o seu potencial, nem sempre este 
tratamento se revela o mais rápido na resolução das 
complicações citadas, pelo que quando existem sinais 

evidentes de presença de infeção profunda (figura 2), a 
Terapia de Pressão Negativa Controlada com Instilação 
(TPNCi) de antimicrobianos no leito da ferida melhora a 
eficiência do tratamento (Lehner, Fleischmann, & Jukema, 
2011 e Camargo et al., 2016). Segundo alguns autores a 
TPNCi tem indicação para ser utilizada em feridas sépti-
cas após deiscências cirúrgicas, em infeção no local da 
ferida de todas as etiologias e feridas dolorosas (Marques, 
et al 2013 e Camargo et al., 2016).

METODOLOGIA

Foi desenvolvido um estudo descritivo e observacional 
de uma doente de 76 anos com deiscência de ferida 
cirúrgica após linfadenectomia inguinal direita. Teve por 
objetivos analisar a evolução e resultados do plano tera-
pêutico e refletir sobre as indicações da TPNC e TPNCi 
no doente oncológico.

Após o acolhimento da doente e obtenção do consen-
timento informado, foi realizada uma entrevista estru-
turada e consulta do processo clínico para conhecer a 
história clinica. Na observação física da doente verifi-
cou-se a presença de duas feridas, uma localizada na 
região inguinal direita e outra no calcanhar esquerdo. 
Foi realizada uma avaliação em diferentes momentos 
do internamento com recurso à Escala de RESVECH 2.0 
para monitorização da evolução de ambas as feridas e 
foi ainda avaliada a QV no Geral com recurso à Escala 
Euroquool 5 dimensões e 5 Likert (EQ5D5L).
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AVALIAÇÃO INICIAL

A doente em estudo apresenta como antecedentes 
pessoais:diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial, 
trombo-embolia periférica e dislipidemia. Como ante-
cendentes cirúrgicos a doente refere protese total do 
joelho esquerdo em 2005, cirúrgia à coluna em 2007 e 
colocação de protese total da anca esquerda em 2009.

Relacionada com a patologia oncológica em janeiro de 
2014 a doente realizou exérese de lesão cutânea do joe-
lho direito, cujo resultado histológico revelou carcinoma 
de células de Merckel, tendo realizado em setembro de 
2015 biópsia de adenopatia da região inguinal direita 
que demonstra existência de metástases de carcinoma 
de células de Merckel.

Em setembro de 2015, a doente realiza TAC abdomi-
nopélvica que revelou múltiplas adenopatias inguinais 
e um volumoso conglomerado adenopático adjacente 
aos vasos ilíacos apresentando deiscência secundária 
a infeção do local cirúrgico da biópsia realizada em 
setembro de 2015. Como tratamentos adjuvantes fez 
Quimioterapia e Radioterapia em dezembro de 2015.

Em abril de 2016 foi submetida a linfadenectomia ilio-
inguinal direita, que implicou esvaziamento do tecido 
ganglionar do espaço compreendido entre a intersecção 
dos músculos sartorius e vasto medial inferiormente, o 
ligamento inguinal como limite superior, assim como a 
laqueação e exérese da veia safena no seu percurso 
neste espaço, abertura da aponevrose do musculo oblí-
cuo externo e da fáscia transversal com preservação 
dos vasos ilíacos externos adjacentes.

Em novembro de 2016 é submetida a exérese de lesão 
nodular da coxa direita suspeita de metástase com en-
cerramento primário, cujo estudo histológico revelou 
tratar-se de pseudoquisto inflamatório.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM ESTUDO

Foram identificados como diagnósticos de enfermagem, 
para além do comprometimento em diferentes graus 
dos autocuidados alimentar-se, higiene, mobilidade, 
transferir-se e uso do sanitário, o comprometimento do 
conhecimento da situação clínica, sono alterado, dor in-
termitente, frequente, no membro inferior direito (Grau 
6) e risco de queda presente em grau moderado. 

Foram definidos como foco principal do estudo os diag-
nósticos:
    Ferida 1 - região inguinal direita, Score 24 na Escala 

RESVECH 2.0 (figura 3);
    Ferida 2 - traumática no pé esquerdo, Score 23 na 

Escala RESVECH 2.0. 

Pelas caracteristicas da ferida 1 (Inguinal), apresen-
tadas no primeiro dia de avaliação, nomeadamente a 
evidencia de Sinais Stones (edema, eritema, exsudado 
e odor) foi decidido realizar colheita de exsudado para 
análise bacteriológica e insitituida a TPNCi com agente 
antimicrobiano (solução de polihexanida e betaína) e 
posteriormente introduzida a TPNC.

Relativamente à ferida 2 (calcâneo)  procedeu-se ao des-
bridamento cirúrgico e foi implementada a aplicação de 
Polihexanida e Betaína e Placa Poliuretano.
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Figura 3. Escala de RESVECH 2.0 (Primeira observação da ferida 1)

ITENS

1. Dimensões da ferida
0  Área = 0 cm2
1  Área < 4 cm2
2  Área = 4 < 16 cm2
3  Área = 16 < 36 cm2
4  Área = 36 < 64 cm2
5  Área = 64 < 100 cm2
6  Área ≥ 4 cm2

2. Profundidade/tecidos afetados
0  Pele intacta/cicatrizada
1  Derme - epiderme afetadas
2  Hipoderme afetada (tecido adiposo sem atingir a fáscia muscular
3  Músculo afetado
4  Osso e/ou tecidos anexos afetados (tendões, ligamentos, cápsula                                                                                                                                          

articular ou necrose que não permite ver os tecidos subjacentes)

3. Bordos
0  Não distintos (sem bordos na ferida)
1  Difusos
2  Delimitados
3  Danificados
4  Espessados (“envelhecidos”, “evertidos”)

4. Tipo de tecido no leito da ferida
4  Tecido necrosado (necrose negra seca ou húmida)
3  Tecido desvitalizado, fibrina e/ou esfacelo
2  Tecido de granulação
1  Tecido epitelial
0  Tecido regenerado/cicatrizado

5. Exsudado
0  Seco
1  Húmido
2  Molhado
3  Saturado
4  Com fuga de exsudado

6. Infeção/inflamação (sinais de biofilme)
6.1. Dor tem aumentado
6.2. Eritema perilesional
6.3. Edema perilesional
6.4. Aumento da temperatura
6.5. Exsudado tem aumentado
6.6. Exsudado purulento
6.7. Tecido friável ou facilmente sangrante
6.8. Ferida estagnada, sem evolução
6.9. Tecido compatível com biofilme
6.10. Odor
6.11. Hipergranulação
6.12. Aumento do tamanho da ferida
6.13. Lesões satélite
6.14. Descoloração do tecido

1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não   
1  Sim    |    0  Não      

A ESCALA RESVECH 
2.0   determina a fase 
da cicatrização da ferida 
a partir da avaliação 
dos fatores locais que 
constituem as dimensões 
da escala, nomeadamente a 
profundidade, características 
dos bordos, tipo de tecido, 
exsudados e sinais de 
infeção como o odor. 
(Ferreira, Lourenço & 
Rodrigues; 2016 – artigo a 
aguardar publicação)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perante a avaliação global (doente e ferida) pela equipa 
multiprofissional, foi definido a implementação do pla-
no terapêutico, de cujos resultados relativos à ferida 1 
e seus impactos se apresenta a discussão.

A avaliação inicial da ferida 1, situada na região ingui-
nal, evidenciando presença de Sinais Stones, atestada 
pela aplicação da Escala de Resvech 2.0 no primeiro 
contacto, determina a aplicação de instiloterapia. Se-
gundo Kim et al (2014) diversos estudos têm demons-
trado que a TPNCi é mais eficiente do que a TPNC 
padrão no tratamento de feridas infetadas. Após a co-
lheita do exsudado para análise foi aplicada a solução 
de polihexanida e betaína com tempo de retenção de 
15 minutos e de instilação de 3 h. Durante o restante 
tempo foram programadas 2 h: 45 m de TPNC a 125 
mmHg. A opção por 15 minutos de retenção da solução 

Escala de RESVECH 2.0

no leito da ferida fundamenta-se no tempo óptimo de 
acção da solução, tendo sido selecionado um intervalo 
de instilação de 3 horas uma vez que as micro-colónias 
se formam a cada 2-4 horas (Vítor Santos, Santos, & 
Menoita,2013). Para evitar o aumento de dor local foi 
iniciada a terapia com baixa intensidade.

A evolução da ferida 1 foi monitorizada com recurso à 
Escala Resvech 2.0 em cinco momentos, tendo-se ve-
rificado uma evolução favorável (figura 4). Destaca-se, 
ainda, pela mesma análise da mesma figura, que os si-
nais de infeção avaliados reduzem significativamente 
em 7 dias e desaparecem ao fim de 15 dias. Verifica-se 
a cicatrização total da ferida inguinal aos 28 dias com 
a diminuição do score da escala de REVESCH 2.0 de 
24 para 5.

Figura 4. Evolução da ferida 1 avaliada pela Escala de 
Resvech 2.0

Uma vez que a doente em estudo tinha alguns anteceden-
tes que influenciavam a mobilidade (deambulava com ca-
nadianas) e como esta actividade ainda se iria encontrar 
mais reduzida pela aplicação da TPNCi, decidiu-se aplicar 
a Escala de Braden (figura 5) para avaliar o risco de de-
senvolvimento de úlceras de pressão, cujo resultado obti-
do permitiu o alerta para o risco existente, o planeamento 
e implementação de intervenções oportunas no sentido 
de o minimizar ou mesmo anular (Menezes, 2015).

Pela análise da figura 5 verifica-se uma evolução po-
sitiva na Escala de Braden desde o 1º dia (score 17) 
para o dia 8 (score 20), apresentando uma evolução 
acentuada nas dimensões atividade e mobilidade tra-
duzindo uma boa adaptação da doente à utilização 
dos dispositivos da TPNCi e alcançando na última mo-
nitorização no dia 20 um score de 23, o que traduz um 
baixo risco de desenvolver uma úlcera de pressão.
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Escala de BRADEN

QV – Escala EQ5D5L

Figura 5. Avaliação do risco de úlceras de pressão

Outra perspetiva de avaliação da utente em estudo foi 
a da sua qualidade de vida monitorizada com recurso à 
Escala EQ-5D-5L, tendo-se verificado que à entrada esta 
apresentava uma baixa QV no Geral, pois já deambulava 
com ajuda de canadianas devido à dor que sentia no 
membro inferior direito.

Pela análise da evolução nos scores da escala (figura 6), 
verifica-se que após a aplicação da TPNCi a doente refere 
diminuição da dor, capacitando-a para iniciar as suas 
actividades de vida diária como andar, tomar banho, 
ver TV e conversar com os outros doentes. Demostra 
evolução positiva da QV em Geral sobretudo na dimen-
são Dor e Mal-estar confirmado com a diminuição do 
score da escala EQ5D5L de 23 para 8.

Figura 6. Avaliação da QV em Geral 

CONCLUSÕES

A implementação do tratamento com TPNCi e TPNC foi 
eficaz na cicatrização completa da ferida ao fim de 28 
dias, o risco de desenvolvimento de Úlcera de Pressão 
diminuiu e confirmaram-se implicações globais posi-
tivas na pessoa demonstradas pela melhoria da QV 
em Geral. 

Mais estudos nesta área, com maior número de parti-
cipantes, com resultados produtores de maior nível de 
evidência serão contributos determinantes para o conhe-
cimento sobre tratamento de feridas complexas e conse-
quentemente uma melhoria da qualidade dos cuidados à 
pessoa com ferida, tendo como premissas a mobilização 
instrumentos de avaliação sensíveis e uma intervenção 
terapêutica de matriz indiscutivelmente multiprofissional. 
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À Conversa com… 
Dr. Ricardo Godinho, Urologista, Coordenador
do Grupo de OncoSexologia do IPO de Coimbra

INFO: Dr. Ricardo, de que falamos quando falamos em 
OncoSexologia?
Dr. Ricardo Godinho (DR.RG): Nas últimas duas dé-
cadas temos assistido a extraordinários avanços na 
área da oncologia, o que tem permitido diagnósticos 
cada vez mais precoces e o aumento das ferramen-
tas terapêuticas disponíveis; estes desenvolvimentos 
explicam o aumento do número de sobreviventes de 
cancro, bem como o aumento do grupo de doentes 
que, apesar da doença incurável, veem a sua esperan-
ça de vida significativamente aumentada. Esta realida-
de coloca novos desafios aos profissionais de saúde, 
nomeadamente o desenvolvimento de intervenções 
que contribuam para a qualidade de vida dos nossos 
utentes. O estado da arte confirma que a maioria dos 
doentes oncológicos terão problemas sexuais relacio-
nados com o impacto do próprio diagnóstico e/ou dos 
tratamentos, razão pela qual é imprescindível oferecer 
ajuda especializada nesta área.

INFO: Parece-nos inovador falar em sexualidade no 
contexto da doença oncológica…
Dr.RG: Há muito tempo que sabemos dos impactos da 
doença / tratamentos na sexualidade. No entanto, doen-
tes e profissionais de saúde não abordam as questões 
relacionadas com a sexualidade de modo regular; os 
doentes aguardam que seja o profissional a abordar o 
tema, enquanto os profissionais de saúde tendem a não 
colocar a sexualidade “na agenda”, disponibilizando in-
formação apenas quando são questionados diretamen-
te sobre o assunto. O Grupo de OncoSexologia pretende 
“colocar a sexualidade na agenda” e, dessa forma, con-
tribuir para o aumento da qualidade de vida dos doentes 
e dos sobreviventes.

INFO: Quais as dificuldades sexuais mais frequentes 
em oncologia? 
Dr.RG: As dificuldades sexuais variam de acordo com 
o diagnóstico, com o tipo de tratamentos, com fatores 
individuais, conjugais e também com variáveis socio-
culturais. Esta multiplicidade de fatores explica a va-
riabilidade de respostas individuais e conjugais em ter-
mos de intimidade e sexualidade. De um modo geral, é 
frequente encontrarmos situações de disfunção eréctil, 
disfunção orgásmica, disfunção ejaculatória, dispareu-
nia, vaginismo, desejo sexual hipoactivo, preocupações 
com a (in)fertilidade e alteração da imagem corporal 
com impacto negativo na intimidade e na sexualidade.

INFO: Ajude-nos a saber um pouco mais sobre a histó-
ria do Grupo de OncoSexologia do IPO de Coimbra.
Dr.RG: Há já vários anos que um pequeno grupo de pro-
fissionais de saúde do IPO de Coimbra refletia sobre 
a necessidade de criar uma resposta específica para 
os utentes com dificuldades na área da sexualidade. 
Estes profissionais lidavam diariamente com as difi-
culdades e as preocupações dos utentes, sem que ti-
vessem respostas organizadas e eficazes; desse grupo 
destaco o papel da Enf.ª Isabel Morais na mobilização 
de vontades e interesses, o que permitiu a constituição 
do actual Grupo de OncoSexologia do IPO de Coimbra. 
A partilha de conhecimento e experiência da equipa do 
IPO de Lisboa também foi decisiva para a constituição 
do nosso Grupo.
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INFO: Que elementos constituem o Grupo?
Dr.RG: É um grupo multidisciplinar, onde confluem os 
saberes da Urologia, da Ginecologia, da Oncologia Mé-
dica, da Radioncologia, da Cirurgia, da Enfermagem, da 
Psiquiatria e da Psicologia Clínica.

INFO: Como é que os profissionais podem solicitar a 
vossa colaboração?
Dr.RG: Para enviar utentes à consulta de oncosexolo-
gia, os colegas devem preencher uma Ficha de Envios 
e enviar a “Grupo de OncoSexologia” (ou “OncoSexolo-
gia”), fazendo referência à especialidade que lhe pare-
ça mais adequada para uma primeira avaliação das di-
ficuldades, por exemplo “OncoSexologia – Urologia” se 
a queixa principal for disfunção eréctil, ou “OncoSexolo-
gia – Ginecologia” se a primeira queixa for dispareunia, 
ou “OncoSexologia – Psicologia” se as dificuldades se 
centrarem na comunicação conjugal. Todos os pedidos 
de avaliação serão considerados pelo Grupo e agenda-
dos o mais brevemente possível.  

INFO Organizaram recentemente o I Simpósio de On-
coSexologia do IPO de Coimbra, qual o balanço que 
faz desta iniciativa?
Dr.RG: Consideramos o balanço muito positivo. Feliz-
mente foi possível reunir um conjunto de convidados e 
palestrantes de grande qualidade científica e técnica; 
neste sentido, não posso deixar de sublinhar a partici-
pação da Dra. Lúcia Monteiro e da Enf.ª Cláudia Silva 
do Grupo Multidisciplinar de OncoSexologia do IPO de 
Lisboa e, claro, a extraordinária palestra do Dr. Francis-
co Allen Gomes, pioneiro da Sexologia Clínica em Por-
tugal. Desta forma, julgamos ter alcançado os objetivos 
gerais que tínhamos definido para o evento, isto é, a 
divulgação da consulta multidisciplinar de oncosexolo-
gia, sensibilizar os profissionais para a pertinência das 
intervenções na área da sexualidade, fomentar a parti-
lha de experiências, promover intervenções em oncose-
xologia de grande rigor científico e técnico.

INFO: Sabemos que o Grupo de OncoSexologia tem 
sítio na internet, (www.oncosexologia-ipoc.pt), qual o 
vosso objectivo com a criação deste espaço?
Dr.RG: Trata-se de uma iniciativa recente, ainda em fase 
de aperfeiçoamento; pretendemos que profissionais e 
utentes tenham acesso fácil a informação geral sobre 
Oncosexologia, como por exemplo: objectivos gerais, 
elementos que constituem o Grupo, clarificação do con-
tributo de cada especialidade, informação sobre como 
solicitar a nossa colaboração, divulgação de notícias na 
área da oncosexologia, ligação a outros sítios da inter-
net com informação pertinente na área da sexualidade, 
entre outros conteúdos que consideremos úteis. 

INFO: E projetos para o futuro?
Dr.RG: Queremos muito que o Grupo ganhe solidez e 
afirme a pertinência nas intervenções em Oncosexo-
logia. Para tal, mantemos reuniões mensais, avança-
remos com um ciclo de formações para profissionais 
sobre vários temas-satélite da Oncosexologia (comu-
nicação, dificuldades sexuais no homem com cancro, 
dificuldades sexuais na mulher com cancro, fertilidade, 
conjugalidade, entre outros temas), teremos também 
uma formação para profissionais financiada pelo Pro-
grama Operacional Inclusão Social e Emprego a reali-
zar em 2018, pretendemos “alimentar” o sítio na inter-
net com conteúdos atualizados e gostaríamos também 
de desenvolver alguma investigação na área.

INFO: Projetos ambiciosos!
DR.RG: Talvez, mas estou certo que a equipa manterá 
a motivação, os restantes profissionais reconhecerão a 
necessidade deste tipo de resposta e, assim, concreti-
zaremos os projectos que temos vindo a definir.
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BOAS PRÁTICAS NA SEGURANÇA DO MEDICAMENTO 
– NOTIFICAÇÃO DE REAÇÕES ADVERSAS

Graça Rigueiro, Farmacêutica no Serviço de Farmácia 
Hospitalar do IPO de Coimbra
Fernando Sousa, Técnico Superior no Gabinete de Qualidade 
e Comunicação do IPO de Coimbra

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Segurança do Medicamento é elemento fundamental 
na Segurança do Doente.

    A esperança média de vida tem aumentado nas últimas 
décadas

    Existem mais doentes crónicos com múltiplas co-mor-
bilidades e polimedicados

    A medicação é a tecnologia mais utilizada nos sistemas 
de saúde

2as Jornadas da Qualidade e Segurança
do Doente do IPO de Coimbra
10 DE NOVEMBRO DE 2017

DEFINIÇÕES

    Segurança do Doente – inexistência, para o doente, 
de dano desnecessário ou dano potencial associado 
aos cuidados de saúde. OMS.

    Segurança na Medicação – ausência de lesão aci-
dental durante o uso de medicação; atividades para 
evitar, prevenir ou corrigir eventos adversos que podem 
resultar do uso de medicamentos.

    Farmacovigilância – processo que inclui o registo, 
análise de ocorrências e produção de medidas de 
melhoria, permitindo construir o perfil de segurança 
dos medicamentos utilizados na instituição e, conse-
quentemente, melhorar a segurança do doente.

    Reação Adversa do Medicamento reportável – reação 
nociva e não intencional resultante de: a) Utilização 
autorizada de um medicamento em doses normais; b) 

A Info publica nesta edição os resumos das comunicaçõees disponibilizadas pelos seus autores e que foram apresentadas 
no âmbito da realização das 2as Jornadas da Qualidade e Segurança do Doente do IPO de Coimbra
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Uso fora dos termos da autorização de introdução no 
mercado, que incluem a sobredosagem, o uso fora da 
indicação, o uso abusivo e o erro de medicação; c) Ex-
posição ocupacional (Diretiva Comunitária 2010/84/
EU, com aplicação desde Julho 2012).

    Evento adverso – qualquer sinal desfavorável e não 
intencional (incluindo achados laboratoriais, por exem-
plo), sintoma ou doença temporariamente associada 
ao uso de um produto farmacêutico, quer esteja rela-
cionado ou não com o produto farmacêutico.

    Erro de Medicação – falha não intencional no processo 
de tratamento farmacológico que leva a, ou tem o 
potencial para produzir, dano ao doente.

Muito se tem investido na Segurança do Doente nas 
últimas décadas e, prova disso, é o lançamento no ano 
de 2017 do 3º Desafio Global da Segurança do Doente 
pela OMS com o tema: “medicação sem dano”.

A Farmacovigilância aumentou o âmbito da sua inter-
venção abrangendo todas as fases de utilização do 
medicamento, e a definição de reação adversa do me-
dicamento é demonstração disso.

A participação de eventos adversos é essencial para 
que se possa fazer uma correta avaliação da realidade, 
sendo evidências necessárias à implementação de me-
didas robustas no sentido da melhoria e segurança.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PROGRAMA DE 
MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA SEGURANÇA DOS 
MEDICAMENTOS NO IPOC

Em Janeiro de 2016 o IPO de Coimbra estabeleceu um 
Protocolo de Colaboração com a Unidade de Farmacovi-
gilância de Coimbra – “Programa de monitorização con-
tínua da segurança dos medicamentos no IPOC”, onde 
estiveram envolvidas as seguintes estruturas: Gestão do 
Risco Clínico, Serviço de Farmácia Hospitalar, Gabinete da 
Qualidade e Comunicação, Direção Clínica, Conselho de 
Administração, Unidade de Farmacovigilância do Centro.

Com a implementação deste protocolo, perante a sus-
peita de uma RAM o profissional de saúde do IPO de 

Coimbra deve realizar uma notificação na Plataforma de 
Registo de Ocorrências do Risco Clínico; 2) Envio para a 
UFC; 3) Informação de retorno (feedback) ao notificador 
e Comissão de Qualidade e Segurança do Doente.

RESULTADOS

Diminuição da redundância dos sistemas de notifica-
ção de incidentes e RAM’s (Gestão do Risco Clínico, 
Infarmed, Notific@/DGS);

Realização de 13 formações sobre “Farmacovigilância: 
Reações Adversas a Medicamentos”

    9 formações para médicos;
    4 formações para enfermeiros, farmacêuticos e téc-

nicos de diagnóstico e terapêutica de Farmácia; 
    146 profissionais receberam formação.
    Relatório elaborado pela Unidade de Farmacovigilân-

cia do Centro – suspeitas de RAM’s notificadas pelos 
profissionais do IPO Coimbra.

AÇÕES IMPLEMENTADAS

    Atualização de protocolos de quimioterapia;
    Alteração de fornecedor de medicamento;
    Alteração de fornecedor de dispositivo médico (siste-

mas de soros);
    Alteração na reconstituição de medicamentos (novo 

tipo de agulha);
    Alerta para central de compras e agência reguladora 

(material de penso com efeito terapêutico);
    Publicação de artigo sobre “Segurança no sistema de 

utilização do medicamento” – julho de 2016.

PONTOS FORTES

    Sensibilização e envolvimento dos profissionais para 
a segurança do medicamento;

    Encorajamento para o registo de RAM’s;
    Envio de feedback regular para a Comissão de Qua-

lidade e Segurança do Doente e incorporação dos 
dados no relatório da governação clínica;

    Cooperação entre os diferentes intervenientes;
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    Uso coordenado de bases de dados;
    Fortalecimento do sistema de saúde e da segurança 

do doente.

FUTURO/OPORTUNIDADES DE MELHORIA

    Investimento na Formação – Farmacovigilância; 
    Divulgação dos relatórios produzidos na revista insti-

tucional “INFO” e na Intranet institucional;
    Integração da notificação de dispositivos médicos 

(Circular Informativa INFARMED 2017/05/05 - Nova 
legislação aplicável aos Dispositivos Médicos); 

    Explorar todo o potencial deste sistema;
    Integração no processo clínico eletrónico;
    Desenvolvimento de estudos e iniciativas que promo-

vam a segurança do doente (Ex: root cause analysis e 
Implementação ou melhoria de fluxos de trabalho). 

Em conclusão, pretendeu-se com este projeto simplifi-
car, uniformizar, intensificar e tornar mais robusta a re-
colha de dados de segurança em todo o ciclo de vida do 
medicamento com o objetivo de promover a Segurança 
do Doente.

BOAS PRÁTICAS NA SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO 
– UNIFORMIZAÇÃO DA EDIÇÃO DE MODELOS 
INFORMATIVOS

Pedro Filipe Simões 
Administrador Hospitalar do IPO de Coimbra

CONSTATAÇÃO DO PROBLEMA

    Identificação na instituição de modelos de informação 
para utentes sem uma linha orientadora, quer a nível 
gráfico, quer a nível de conteúdo informativo;

    Impossibilidade para rastrear o tipo de informação 
que estava a chegar aos doentes, no sentido da imple-
mentação de estratégias de comunicação transversais 
mais eficientes.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

    Elevar a qualidade da informação produzida pelo IPO 
de Coimbra destinada aos utentes. 

    Uniformizar os conteúdos informativos, a imagem ins-
titucional veiculada e o suporte físico dos modelos. 

    Garantir ao público-alvo a adequada acessibilidade 
à informação.

PRINCÍPIOS DO MODELO DE TRABALHO

    Centralizar num grupo a responsabilidade para a ges-
tão de todo o processo de elaboração de modelos 
informativos, englobando:

    •  Identificação das necessidades;
    •  Elaboração de conteúdos;
    •  Conceção da imagem gráfica;
    •  Produção física dos modelos informativos;
    •  Distribuição;
    •  Monitorização do processo.
    •  Multidisciplinariedade do grupo responsável do 

processo.
    Colaboração com os diversos serviços institucionais. 
    Articulação permanente com o Conselho de Admi-

nistração.

FORMALIZAÇÃO DO MODELO DE TRABALHO

    Nomeação do Grupo Coordenador da Informação 
(GCI) - julho de 2007;

    Aprovação do procedimento de edição de modelos 
informativos - dezembro 2007.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO GCI

    Os serviços identificam as necessidades de informa-
ção destinada aos utentes e apresentam ao GCI uma 
proposta inicial do conteúdo informativo;

    O GCI, em colaboração com o serviço proponente, 
define o conteúdo do modelo e garante a concreti-
zação da conceção gráfica e posterior impressão do 
documento;

    O GCI está presente no momento da receção dos mo-
delos informativos pelo Armazém do IPO de Coimbra, 
realizando uma verificação à sua qualidade gráfica.
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    O GCI garante o acesso aos modelos informativos 
para distribuição aos utentes, seja esta realizada 
pelo serviço proponente ou diretamente pelo grupo, 
e disponibiliza-os na página institucional.

    Quando informado pelo Serviço de Aprovisionamento 
da redução de stock de determinado modelo, o CGI 
promove a revisão do seu conteúdo e garante a sua 
reedição. 

PRINCÍPIOS NA ELABORAÇÃO DOS MODELOS 
INFORMATIVOS

    Evitar o uso de termos técnicos, estrangeirismos e 
advérbios de negação;

    Evitar um estilo de comunicação autoritária/paternalista;
    Adoção de um estilo gráfico discreto sem recurso a 

imagens reais.
    Controlo Documental:
    •  Existência de Ficha Técnica em todos os modelos 

(Texto, conceção gráfica, impressão, n.º exemplares 
impressos, data);

    •  Definição de um período ótimo para revisão dos 
modelos (2 anos).

ESTRUTURA DOS MODELOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIONAIS

    Guias Gerais – destinam-se a todos os possíveis utiliza-
dores do IPO de Coimbra;

    Guias de Acolhimento – destinam-se aos utentes 
que são internados na instituição;

    Guias de Apoio – destinam-se a utentes que realizam 
atos clínicos específicos.

BENEFÍCIOS DO MODELO DE TRABALHO

    Eliminação da produção não controlada de modelos in-
formativos destinados aos utentes do IPO de Coimbra;

    Redução do custo unitário na produção dos modelos 
informativos;

    Melhoria da qualidade física dos suportes informativos;
    Garantia de uma mais adequada disponibilização 

dos modelos informativos;

    Redução da possibilidade de rutura de stocks;
    A melhoria da qualidade da informação clínica presente 

nos folhetos informativos reflete-se positivamente na 
condição de saúde dos doentes. 

RESULTADOS OBTIDOS

    Número de novos modelos informativos produzidos 
desde o início do projeto = 65;

    Número de reedições efetuadas desde o início do 
projeto = 122;

    % de utentes que classificaram com “Bom” ou “Muito 
Bom” o “Acesso a informação de saúde” nos questionário 
de avaliação da satisfação dos utentes do IPO de Coim-
bra | 2014 = 75,1%; 2015 = 76,9%; 2016 = 82,0%.13. 

Os Modelos Informativos estão disponíveis na página 
da internet do IPO de Coimbra (http://ipocoimbra.com/
guias-informativos/) e o Secretariado do Grupo Coorde-
nador da Informação situa-se no edifício dos Cuidados 
Paliativos e Hotel, Piso 1, no IPO de Coimbra.

Os contactos do GCI são: telefone geral 239 400 200 
(Extensões: 2641 e 2640), telefone direto 239 400 341 
e endereço eletrónico – qualidade.com@ipocoimbra.
min-saude.pt.

BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO DA INFEÇÃO 
– INFEÇÕES URINÁRIAS RELACIONADAS COM 
CATETER VESICAL: “DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO 
DA NORMA DA DGS”

Filipe Santos 
Enfermeiro do GCL-PPCIRA do IPO de Coimbra

As infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) 
têm uma taxa de prevalência de 10,5%, quase o dobro 
da verificada na União Europeia (UE). A taxa de incidên-
cia verificada na UE é de 6,1%. As infeções custam a 
cada cidadão da UE cerca de 3.000€/ano. 
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As principais localizações das IACS, consoante a biblio-
grafia pesquisada, são as vias respiratórias e as vias 
urinárias. 

Os microrganismos mais frequentemente isolados são 
Staphylococcus aureos resistentes à meticilina (nas 
vias respiratórias) e Escherichia coli, Staphylococcus 
saprophyticus, Proteus sp., Klebesiella sp. e Enterococ-
cus faecalis (nas vias urinárias). 

A problemática das IACS é silenciosa e desvalorizada. 
Para se ter uma ideia, em Portugal, por ano, morre-se 7,2 
vezes mais de IACS do que de acidentes de viação. Contas 
feitas, morrem diariamente 12,6 doentes devido a IACS. 

A resistência aos antimicrobianos tem sido uma preocu-
pação crescente. Acredita-se que se não forem encon-
trados novos antibióticos podem morrer anualmente 
390.000 pessoas em 2050 só na UE. Estimativas apon-
tam para que 10000000 de pessoas em todo o mundo 
possam morrer devido à resistência aos antimicrobianos 
em 2050. 

A prescrição de antibióticos perante bacteriúria assinto-
mática não deve acontecer. Se a bacteriúria for sintomá-
tica deve ser tratada com antibiótico de baixo espectro, 
baseado na cultura da urina e no perfil de sensibilidade. 

As infeções urinárias (IU) são das mais frequentes e au-
mentam em 2,4 dias o internamento de doentes cirúr-
gicos. 17% das bacteriemias nosocomiais são de fonte 
urinária e têm uma mortalidade associada de 10%. No 
entanto, as IU têm baixa morbilidade comparativamente 
a outra IACS. 

De todas as IU, ente 70% a 80% são devidas à presen-
ça de cateter vesical (CV). 

Entre 16% a 25% dos adultos hospitalizados sofrem, em 
algum momento, cateterização vesical. O risco de adqui-
rir bacteriúria aumenta entre 3% a 7% por cada dia de 
cateterização vesical contínua. O crescimento bacteriano 
ao longo da uretra e após introdução do CV é de 5% a 
10% ao dia. Isto significa que ao final de 4 semanas o nú-
mero de bactérias aumentou 100%, seja flora endógena 
ou exógena. A prevalência de IU não associada a CV é 8,2 
vezes menor comparativamente às IU associadas a CV. 

Em 2017 os custos calculados pelo Center for Disease 
Control, nos Estados Unidos da América (EUA), relati-
vos a IU associadas CV em unidades de internamento 
hospitalar foram entre 862 a 1.007 dólares america-
nos. No mesmo ano foram gastos entre 390.000.000 
e 450.000.000 dólares americanos. Embora não tenha 
sido a infeção mais dispendiosa, a IU associada a CV foi 
a mais frequente. 

As consequências da IU associada ao CV são várias. 
Entre elas: 
    Desconforto do doente 
    Aumento do tempo de internamento 
    Aumento do consumo de antibióticos 
    Aumento de infeções secundárias 
    Aumento das horas necessárias para cuidados ao 

doente 
    Aumento de vigilância e acompanhamento médico 
    Aumento de exames complementares de diagnóstico 

Os fatores de risco para desenvolvimento de IU associa-
da a CV são (os fatores passíveis de modificação estão 
sinalizados com *): 
    Cateterismo vesical, mesmo que intermitente* 
    Cateterismo prolongado* 
    Idade avançada 
    Sexo feminino 
    Admissão pela urgência 
    Défice imunitário 
    Descontinuidade do sistema de drenagem* 
    Incontinência 
    Manipulação inadequada* 
    Histórico de procedimentos cirúrgicos às vias urinárias 

Acredita-se que entre 17% a 69% das IU associadas a 
CV podem ser prevenidas com o cumprimento de reco-
mendações de controlo de infeção. 

Embora existem diferentes culturas nos hospitais, no 
que respeita a quem inicia o processo para a cateteriza-
ção vesical, o que importa é que a cateterização deve ser 
evitada a todo o custo e só em situações bem definidas é 
que deve ser realizada.

As indicações para cateterização são: 
    Doentes com impossibilidade de micção espontânea 
    Doentes graves, em unidades de cuidados intensivos 
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    Doentes paliativos, com consentimento do doente 
    Retenção urinária não resolvida com outras intervenções 
    Necessidade de manter o doente imobilizado, por 

trauma ou cirurgia 
    Doentes hemodinamicamente instáveis, com neces-

sidade de monitorização de débito urinário 
    Durante cirurgias com anestesia geral 
    Pós-operatório, pelo menor tempo possível, com o 

tempo máximo recomendado de 24 horas, excepto 
em cirurgias urológicas específicas 

    Tratamento de úlceras de pressão de categoria ≥ 3, 
em mulheres, com cicatrização comprometida pelo 
contacto com a urina 

    Tratamento de úlceras de pressão de categoria ≥ 3, 
em homens, com cicatrização comprometida pelo 
contacto com a urina, em que o dispositivo urinário 
masculino não se tenha revelado eficaz 

As alternativas ao cateterismo vesical são: 
    Estimular a micção espontânea através da emissão 

de água corrente 
    Aplicar bolsa de água morna na região supra púbica 
    Utilizar fraldas, auxiliar e supervisionar idas ao WC 
    No sexo masculino, utilizar dispositivos urinários não 

invasivos 

A bibliografia recomenda protocolos onde conste, de forma 
clara, as situações em que se deve realizar o cateterismo, 
quem faz o cateterismo, quem verifica diariamente a 
necessidade de manter o cateterismo, quem faz a ma-
nutenção do CV e quem faz os registos. 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emanou, em 2015, uma 
norma intitulada “Feixe de Intervenções de Prevenção de 
Infeção Urinária Associada a Cateter Vesical”. Esta nor-
ma foi atualizada em 2017, sendo que a atualização foi a 
substituição do termo “doente” para o termo “pessoa”. 

Esta norma vai ao encontro das evidências publicadas 
acerca da temática. 

Os feixes de intervenção são: 
    Evitar o cateterismo vesical e, quando impossível, 

documentar no processo clínico a razão da necessi-
dade de cateterismo vesical 

    Verificar diariamente a necessidade de manter o CV e 
documentar no processo clínico a razão para manter 
o CV. Caso não seja necessário o CV proceder e docu-
mentar a retirada do CV 

    Cumprir técnica assética na introdução na técnica 
de cateterismo vesical e de conexão do sistema de 
drenagem 

    Cumprir técnica limpa (nomeadamente higienização 
das mãos, uso de luvas e avental) no despejo do 
saco coletor 

    Manter o CV seguro, sempre com o saco coletor abaixo 
do nível da bexiga 

    Realizar diariamente a higiene do meato urinário 

O cumprimento do desta norma é do tipo “tudo ou 
nada”. Ou seja, ou se cumpre tudo (desde que aplicável) 
e tem-se 100% de conformidade ou basta ter um item 
“não conforme” para que a conformidade seja 0%. 

Os grupos coordenadores locais do programa de preven-
ção e controlo de infeção e resistência aos antimicro-
bianos (GCL-PPCIRA) das unidades hospitalares têm de 
enviar os dados das auditorias para as Administrações 
Regionais de Saúde (ARS) da sua área. O objetivo da 
DGS é que o cumprimento seja superior a 75%. 

A taxa de 75% entra para o nível de qualidade dos GCL-
PPCIRA dos hospitais. 

O “índice de qualidade PPCIRA” é integrado no processo 
de contratualização de cuidados de saúde que se encon-
tra implementado no SNS, ficando associado a partir do 
ano de 2017 à aplicação de incentivos no âmbito dos 
contratos-programa estabelecidos anualmente entre as 
ARS e as instituições hospitalares, de forma a premiar 
as boas práticas e a melhoria da qualidade numa área 
crítica para a gestão hospitalar e para a segurança dos 
utentes. Por isso, a responsabilidade de cumprir a norma 
é de toda a comunidade hospitalar sem atropelamento 
de responsabilidade e competências. 

Não esqueçamos que o não cumprimento da norma é 
uma clara violação à segurança dos cuidados nas pes-
soas a que prestamos cuidados de saúde. 

Se é para bem do doente… temos de cumprir, todos. 
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BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO DA INFEÇÃO – A 
IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS POR 
PARTE DE FAMILIARES E ACOMPANHANTES

António Pedro Mendes, Hélder Filipe Almeida e Jacinto 
Marques Costa 
Enfermeiros do Internamento de Cirurgia Cabeça e
Pescoço/Urologia
 

INTRODUÇÃO 

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-
2020 reforça a pertinência de adotar cuidados de saúde 
de qualidade em benefício dos utilizadores e profissio-
nais do Serviço Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, 
2015), sendo a Higienização das Mãos uma das suas 
prioridades. O programa First Global Patient Safety Chal-
lenge designado Clean Care is Safer Care, criado pela 
OMS tem como principal objetivo prevenir as IACS e as-
senta na ideia de que, “medidas simples salvam vidas” 
(Pittet e Donaldson, 2015). 

As Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI) são 
o alicerce das boas práticas clínicas e têm como objetivo 
a prevenção da transmissão cruzada de IACS. Destinam-
-se a garantir a segurança do utente, do profissional de 
saúde e de todos os que entram em contacto com os 
serviços de saúde. (Ministério da Saúde, 2016).

Assumindo que a prevenção da infeção hospitalar deve ser 
orientada para uma intervenção multimodal, com projetos 
de melhoria contínua dirigidos também às visitas e acom-
panhantes dos doentes internados, enquanto possíveis 
elos da cadeia de transmissão da infeção, deve haver pre-
ocupação de os sensibilizar para a higienização das mãos, 
contribuindo assim para um efetivo controlo das IACS.

METODOLOGIA 

Assumindo a entrada no serviço como momento crucial 
no circuito das visitas, com impacto determinante na 
prevenção da infeção hospitalar, com base na perceção 
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da insuficiência do comportamento de higienização das 
mãos por parte da visitas do serviço de Cirurgia de Ca-
beça e Pescoço do IPO de Coimbra, foi realizada uma 
avaliação diagnóstica não sinalizada deste procedimen-
to em Fevereiro de 2017, revelando que das 52 visitas, 
apenas 5 higienizaram as mãos à entrada do serviço, 
correspondendo a 9,6% dos casos.

Assumindo como problema  “cerca de 90% dos visitan-
tes dos doentes internados no serviço de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço/Urologia, não higieniza as mãos à 
entrada do serviço”,  este facto constituiu razão moti-
vadora para conceção de um projeto de melhoria contí-
nua da qualidade na área da prevenção das IACS.

O projeto denominado “Higienização das mãos das visi-
tas: Contributo para a prevenção das Infeções Hospitala-
res”, teve como como público alvo as visitas e referencial 
teórico a metodologia de projeto e o marketing social em 
saúde pública, seguiu as etapas metodológicas da pes-
quisa-ação: reconhecimento, planeamento, intervenção 
e análise (Tripp, 2005) e foi implementado com o apoio 
do Grupo Coordenador Local PPCIRA.

Foi definido como objetivo geral “Sensibilizar as visitas 
para a importância da higienização das mãos na preven-
ção da infeção cruzada no serviço de Cirurgia Cabeça e 
Pescoço/Urologia do IPO de Coimbra” e como objetivo 
específico “Que ao fim de seis meses, 80% das visitas 
higienizem as mãos à entrada e à saída do serviço”.

Concebido de acordo com a estratégia de Marketing Mix 
(Silva; Afonso, 2016), o projeto tem como por recursos 
estratégicos na Promoção direcionados ao público-alvo:

    Afixação de informação em locais estratégicos, no-
meadamente de cartazes informativos à entrada do 
serviço, à entrada do quarto e na sala de visitas;

    Abordar o doente e o acompanhante, nomeadamente 
na entrevista de acolhimento, para sensibilização so-
bre a importância da higienização das mãos, como um 
contributos para a prevenção da infeção hospitalar e 
do projeto em desenvolvimento no serviço bem como 
da importância determinante da sua colaboração;

    Entrega de um flyer de sensibilização, sobre a técni-
ca da higienização das mãos, do produto utilizado e 
outras medidas a adotar durante a visita de forma a 
minimizar o risco de infeção.

Assumindo como frase motivacional “Em 30 segundos, 
mostra que te preocupas comigo”, envolvendo o do-
ente como parceiro determinante, as visitas e a equi-
pa multiprofissional em todas as fases do projeto, de 
acordo com o cronograma traçado, após apresentação 
e concordância da Chefe de enfermagem e Diretores de 
serviço o projeto foi iniciado em Março de 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do projeto foi alvo de uma avaliação ex-
traordinária em Maio que demonstrou evolução positiva, 
com valores de 40,0% e 57,5% de realização do procedi-
mento à entrada e saída do serviço, respetivamente.

A avaliação semestral realizada em Outubro com base 
em 60 observações não percecionadas (40 entradas e 
20 saídas) revelou que 23 visitas (57,5%) higienizaram 
as mãos à entrada do serviço e 12 visitas (60,0%) o fize-
ram à saída do serviço, revelando progresso no caminho 
para o objetivo traçado.

De acordo com metodologia de projeto e com base num 
questionário anónimo foi realizada a avaliação da opi-
nião do público alvo e da equipa de enfermagem face ao 
desenvolvimento do projeto e auscultação de sugestões 
de melhoria. 

Na opinião das visitas respondentes (14), o projeto foi 
apresentado a 78,6% e o Flyer de divulgação foi entre-
gue a 85,7% dos mesmos. Na opinião de 78,6% é “mui-
tíssimo” importante este projeto no combate às IACS, os 
esclarecimentos foram de “alguma” clareza para 14,3% 
e de “muito” claros para  64.3%, sendo a informação 
do Flyer “muito” clara para 42,9% e “muitíssimo” clara 
para 35,7%. Relativamente à localização e visibilidade 
dos cartazes e dispositivos SABA, a opinião é  “muito” 
boa para 64,3% e “moderada” para 21,4% das visitas.
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Nas respostas da equipa de enfermagem (84,0%), é pa-
tente a “muitíssima importância” do projeto no combate 
às IACS (72,7%), a sua  promoção “sempre” em 54,5% 
dos respondentes, uma perceção de “alguma” intenção 
de adesão por parte das visitas de 45.5%, de “muita” 
intenção em 50,0% e uma perceção de “alguma” reali-
zação em 72.7% .

As sugestões recebidas por parte das visitas e equipa 
de enfermagem são congruentes nos domínios, suge-
rindo as visitas e a equipa de enfermagem “informa-
ção mais percetível à entrada do serviço e à entrada 
dos quartos”, “cartaz de maiores dimensões à entrada 
do serviço”, “melhor sinalização e otimização da loca-
lização dos dispositivos SABA”, referindo  uma visita a 
mais valia da “presença de alguém à entrada do servi-
ço para sensibilização da necessidade da higienização 
das mãos” e um elemento da equipa a mais valia da 
“existência do projeto noutros serviços da instituição”.
 

CONCLUSÕES

A implementação de medidas direcionadas para a pre-
venção da infeção cruzada através das mãos das visi-
tas, tem resultados efetivos que devem ser assumidas 
pelos serviços e instituições de saúde como uma área 
privilegiada de intervenção no controlo das IACS.

A opinião dos envolvidos no projeto sugere melhorias 
na sinalização e visibilidade dos cartazes, localização 
dos dispositivos SABA, informação à entrada dos quar-
tos, mais formação à equipa e interesse da extensão do 
projeto a outros serviços da instituição. 

O desenvolvimento do projeto em curso pretende ser 
um contributo para mudança de comportamentos, com 
intuito de melhorar os indicadores de qualidade e se-
gurança do serviço,  nomeadamente reduzir as IACS  e 
corresponder a ganhos efetivos em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Infeções Associadas aos Cuidados 
de Saúde; Higienização das mãos; Projeto de melhoria 
contínua da qualidade.
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Dados Recolhidos
Os quadros que se apresentam revelam os dados reco-
lhidos durante o ano de 2016.

SATISFAÇÃO DOS UTENTES 2016
(consultas e internamento)

CONSULTAS

1. Atendimento/Acolhimento

O ”Atendimento/Acolhimento” nas consultas foi qualifi-
cado como “Bom” e ”Muito Bom” por, pelo menos, 87% 
dos doentes que responderam aos questionários.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram o 
valor mais elevado no item “Administrativo” com 2,6%.

Avaliação da Qualidade Apercebida
pelos Doentes do IPO de Coimbra | 2016
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 2016 se publicam. 

2. Ambiente e Conforto

O ”Ambiente e conforto” nas consultas foi qualificado 
como “Bom” e ”Muito Bom” por, pelo menos, 46,1% 
(“Ruido”) dos doentes que responderam aos questioná-
rios, com destaque para os itens “Higiene e Limpeza” 
(84,6%) e “Luminosidade” (80,0%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram o 
máximo de 10,1% no item “Ruído”.

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outro

Administrativo

0,0%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

0,0%
0,7%
0,4%
0,0%

0,4%
0,0%
1,9%
0,4%
0,4%

5,3%
5,8%
9,7%
8,7%

12,6%

38,9%
45,2%
44,9%
48,7%
52,0%

55,5%
49,0%
42,7%
41,9%
35,0%

Higiene e Limpeza
Temperatura

Instalações e Mobiliário
Luminosidade

Ruído

1,1%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

1,1%
1,5%
0,0%
0,0%

1,4%
1,5%
8,6%
0,7%
0,0%

12,8%
32,8%
43,9%
22,4%
20,1%

54,4%
48,2%
30,1%
54,2%
55,5%

30,2%
16,4%
16,0%
22,7%
24,5%
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3. Direitos e Necessidades

Mais de 80,6% dos doentes que responderam aos 
questionários qualificaram como “Bom” e ”Muito Bom” 
o modo como foram respeitados os seus direitos e ne-
cessidades nas consultas, com destaque para o item 
“Confidencialidade” com um valor de 90,20%. 

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram o 
máximo de 2,6% no item “Acesso às informações de 
saúde”.

0,4%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

1,1%
0,0%
0,4%
0,0%

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

15,2%
15,3%

8,4%
11,4%
17,9%

52,5%
54,0%
56,0%
55,1%
52,7%

31,2%
28,0%
35,2%
32,7%
27,9%

4. Organização e Funcionamento

Mais de 36,7% dos doentes que responderam aos 
questionários qualificaram como “Bom” e ”Muito Bom” 
a organização e funcionamento das consultas. Des-
taque para os itens “Orientações de Preparação Para 
Consultas/Tratamentos” (87,3%) e “Sistema de marca-
ção” (83,3%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” fixaram-se 
entre 18,2% no “Tempo de Espera no Dia” e 1,2% no 
item “Sinalética”.

1,5%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

0,7%
1,1%
4,8%
0,0%

2,9%
0,7%
3,7%

13,7%
1,2%

12,4%
11,2%
26,8%
44,8%
31,6%

49,8%
51,5%
46,0%
23,0%
49,2%

33,5%
35,8%
22,4%
13,7%
18,0%

Orientações
Tempo de espera

Sistema marcação
Ordem de chamada
Sinalética

Acesso à informação
Privacidade

Esclarecimentos
Confidencialidade
Necessidades individuais
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5. Grau de Satisfação Geral

Mais de 86% dos doentes que responderam aos ques-
tionários classificaram como “Bom” e “Muito Bom” o 
grau de satisfação geral.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” somaram 
2,5%.

6. Opinião que tinha do IPO

De referir que mais de 88% dos doentes que respon-
deram aos questionários tinham uma opinião “Boa” e 
“Muito Boa” em relação ao IPO.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” somaram 
1,4%.

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

1,8%

0,7%

11,1%

52,5%

33,9%

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

0,0%

1,4%

10,1%

55,4%

33,0%

INTERNAMENTO

1. Atendimento/Acolhimento

No internamento, o “Atendimento/Acolhimento” dos 
colaboradores foi considerado como “Bom” e “Muito 
Bom” por mais de 96% dos doentes que responderam 
ao questionário

As qualificações de ”Mau “ e “Muito Mau” atingiram o 
valor mais elevado no item “Médico” com 0,8%.

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outro

Administrativo

0,6%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

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

1,7%
0,2%
2,3%
2,5%
4,0%

18,3%
8,3%

34,5%
25,5%
36,2%

79,3%
91,5%
63,0%
71,8%
59,8%
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2. Alimentação

As qualificações de “Muito Bom” e “Bom” situaram-se 
acima dos 76,7% em todos os itens, com destaque para 
os itens “Horários das refeições” (88,2%) e “Tempera-
tura das refeições” (88,1%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” tiveram o seu 
valor máximo no item “Sabor das refeições” com 1,9%.

0,2%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

0,6%
0,4%
0,8%
1,3%
0,8%

11,1%
16,5%
12,5%
21,4%
11,2%

43,5%
44,0%
46,1%
44,6%
50,8%

44,7%
38,5%
40,2%
32,1%
37,3%

Horários da refeição
Apresentação dos alimentos
Temperatura das refeições

Variedade das ementas
Sabor das refeições

3. Ambiente e Conforto

Mais de 76,2% dos doentes que responderam aos 
questionários qualificaram de “Bom” e “Muito Bom” to-
dos os itens relacionados com o “Ambiente e Conforto” 
com destaque para os itens “Roupa disponibilizada” 
(95,0%) e “Higiene e limpeza” (94,4%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingem o seu 
valor máximo no item “Instalações e Mobiliário” com 
3,6%.

0,7%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

1,3%
0,8%
0,2%
0,0%

0,4%
2,3%
1,4%
0,6%
0,0%

4,5%
14,6%
21,7%

9,2%
5,0%

29,9%
38,0%
42,1%
48,3%
29,6%

64,5%
43,7%
34,1%
41,7%
65,4%

Higiene e Limpeza
Ruído
Roupa disponibilizada

Instalações e Mobiliário
Temperatura ambiente
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4. Direitos e Necessidades

As qualificações de “Bom” e “Muito Bom” excederam 
os 92,9% em todos os itens respondidos.

As qualificações de “Mau” foram iguais ou inferiores a 
0,2% em todos os itens.

0,0%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

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

5,6%
2,9%
5,4%
3,7%
6,8%

36,3%
40,4%
39,4%
35,1%
42,0%

57,8%
56,5%
55,0%
61,2%
50,9%

Garantia de confidencialidade

Necessidades individuais

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

5. Satisfação Geral

De referir que 96,8% dos doentes que responderam 
aos questionários qualificaram como “Bom” e “Muito 
Bom” o “Grau de Satisfação Geral”.

Não tendo os itens “Muito Mau” e “Mau” obtido qual-
quer resposta.

6. Opinião que tinha do IPO

Dos doentes que responderam aos questionários 
89,8% tinham como opinião “Bom” e “Muito Bom”.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” somaram 
1,0%.

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

0,0%

0,0%

3,2%

26,9%

69,9%

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

0,2%

0,8%

9,2%

44,0%

45,8%
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Grau de Satisfação dos Doentes | Consultas

Grau de Satisfação dos Doentes | Internamento

Constatamos que o grau de satisfação geral dos doen-
tes do IPO de Coimbra mantém níveis elevados, tendo-
-se verificado uma ligeira melhoria na qualificação de 
“Muito Bom” nos questionários aplicados quer nas 
consultas quer nos internamentos.

APRECIAÇÃO GERAL

Os dados recolhidos no ano de 2016 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 “Direi-
tos e Necessidades” à semelhança do ano anterior.

Os itens “Ruído”, “Instalações e Mobiliário” e “Tempo 
de espera no dia” obtiveram a maiores percentagens 
nas qualificações de “Mau” e “Muito Mau”.

2016 2015 2014

2016 2015 2014



29

INFOIPOCFG em Notícia Dezembro2017

IPOCFG em Notícia

IPO de Coimbra premiado na International 
Conference on Advances in Radiation

O trabalho “SRS in Tomotherapy: What we gain, what we 
lose comparing to Linac based SRS?” apresentado pela 
Doutora Maria do Carmo Lopes, e tendo como co-auto-
res Eng.Tiago Ventura e Eng. Miguel Capela, recebeu o 
prémio de melhor comunicação oral na categoria “Físi-
ca Médica” na “International Conference on Advances 
in Radiation Oncology, ICARO2”, organizada pela Inter-
national Atomic Energy Agency (IAEA) que decorreu em 
Viena, Áustria entre os dias 20 e 23 de Junho.

[http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50815/Inter-
national-Conference-on-Advances-in-Radiation-Oncolo-
gy-ICARO2]

VII Encontro de Quarentunas e Tunas de Veteranos de 
Coimbra

No âmbito do VII Encontro de Quarentunas e Tunas de 
Veteranos de Coimbra, o IPO de Coimbra recebeu no 
passado dia 9 de setembro, duas tunas que atuaram 
no átrio do serviço de Imagiologia. O evento foi dirigido 
aos doentes, familiares, e aos colaboradores do IPO de 
Coimbra, tendo como principal objetivo criar momen-
tos de enriquecimento cultural que promovam alegria e 
boa disposição entre todos. [ver Fotos] [ver Vídeo]

Encontros Mágicos | 21º Festival Internacional de 
Magia de Coimbra

No âmbito dos Encontros Mágicos – 21º Festival Interna-
cional de Magia de Coimbra, organizados pela Câmara 
Municipal, com produção da Luís de Matos Produções, 
Ldª, realizou-se no passado dia 21 de setembro, na en-
trada principal do IPO de Coimbra, uma Sessão de Magia, 
destinada a toda a comunidade hospitalar.
 

NILTON visita o IPO de Coimbra

No passado sábado, dia 14 de outubro, o IPO de Coim-
bra teve o privilégio de receber o conhecido humorista 
NILTON. Esta iniciativa inseriu-se no âmbito da parce-
ria entre o IPO de Coimbra e os “Palhaços d’Opital”. 
O evento foi repleto de sorrisos e gestos de gratidão 
que proporcionaram momentos de boa disposição aos 
doentes e profissionais do IPO de Coimbra.
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Palhaços d’Opital visitam o IPO de Coimbra

No passado dia 16 de novembro os Palhaços d’Opital 
começaram as visitas regulares e semanais ao IPO de 
Coimbra, no âmbito do protocolo assinado entre as 
duas organizações no dia 31 de outubro.

A partilha de sorrisos entre todos os profissionais e 
utentes foi elucidativa da empatia criada com a dupla  
dos Palhaços d’Opital (Donizete e Risotto).
 

IPO de Coimbra celebra contrato pioneiro com o ACES 
Baixo Mondego

O IPO de Coimbra celebrou, recentemente, o primeiro 
contrato a nível nacional integrado na plataforma GPR_
SNS “Gestão Partilhada de Recursos do Serviço Nacional 
de Saúde” com a ARS Centro e o ACES Baixo Mondego.

A plataforma GPR_SNS é uma ferramenta informática 
que incorpora os recursos disponíveis no contexto do 
SNS, centralizando as necessidades e disponibilidades 
das entidades, de forma a internalizar a produção, per-
mitindo, por um lado, melhorar os tempos de acesso e, 
por outro lado, rentabilizar os recursos do SNS.

A colaboração materializa-se na assinatura de um con-
trato entre as partes envolvidas: IPO de Coimbra, ARSC 
Centro e ACES Baixo Mondego. O presente contrato, já 
em fase de execução, tem como objeto a prestação de 
Técnicas Pneumológicas pelo IPO de Coimbra aos uten-
tes dos Centros de Saúde que integram o Agrupamento 
de Centros de Saúde do Baixo Mondego, potenciando, 
assim, a necessária articulação dos cuidados de saúde.

Jantar de Homenagem ao Dr. Manuel António

Teve lugar no passado dia 3 de novembro o jantar de ho-
menagem ao Dr. Manuel António que, como é do conhe-
cimento de todos, aposentou-se recentemente, depois 
de ter exercido as funções de Presidente do Conselho 
de Administração do IPO de Coimbra de 1991 a 1993 e 
de 1995 a 2016.

O jantar de homenagem foi aberto aos atuais e antigos 
colaboradores do IPO de Coimbra mas também a todos 
os companheiros e amigos que com ele conviveram nas 
mais diversas áreas de atividade.
 

2as Jornadas da Qualidade e Segurança do Doente

No passado dia 10 de novembro decorreram no auditório 
do IPO de Coimbra as 2as Jornadas da Qualidade e Segu-
rança do Doente destinadas a profissionais de saúde. A 
participação neste evento e as discussões que as diver-
sas apresentações suscitaram, revelam que os desafios 
associados à Segurança do Doente são, cada vez mais, 
uma preocupação multidisciplinar na área da saúde.
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Trata-se de uma meritória iniciativa do Serviço de Pneu-
mologia do IPO de Coimbra, fortemente apoiado pelo 
Departamento da Contratualização da ARS Centro e 
pela Direcção do ACES Baixo Mondego, que assim con-
tribuíram para a melhoria do acesso dos cidadãos aos 
cuidados de saúde e à sustentabilidade do SNS.

Sarau “Existir é Já Vencer”

O IPO de Coimbra organizou no passado dia 30 de no-
vembro um sarau subordinado ao tema “EXISTIR É JÁ 
VENCER” que decorreu no auditório da instituição.

O programa contou com a presença da vocalista dos 
Deolinda, Ana Bacalhau, e de outros testemunhos de 
quem direta ou indiretamente passou pela doença e 
quer partilhar a sua experiência pessoal de superação.

A iniciativa inseriu-se na abordagem multidisciplinar do 
tratamento do doente oncológico que apela à visão holís-
tica da pessoa doente, matriz da prestação humanizada 
dos cuidados em que a instituição se reconhece.

O sarau “Existir É Já Vencer” foi da responsabilidade da 
equipa do Serviço de Cirurgia Geral do IPO de Coimbra 
e destinou-se a todos os doentes, familiares, cuidadores 
e profissionais de saúde que quiseram participar.

 

Os Desafios da Cibersegurança na Saúde

No dia 4 de dezembro, a 10.ª edição Caminho dos Hos-
pitais, iniciativa da responsabilidade da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares, passou 
pelo Instituto Português de Oncologia de Coimbra para 
debater “Os Desafios da Cibersegurança na Saúde”.

 A sessão decorreu no Auditório do IPO de Coimbra e 
contou com a presença dos seguintes oradores:
•  Carla Barbosa | Centro de Direito Biomédico da Fa-

culdade de Direito da Universidade de Coimbra | 
Tema: Desafios da Cibersegurança

•  Henrique Martins | Presidente dos Serviços Parti-
lhados do Ministério da Saúde | Tema: Desafios da 
Cibersegurança

•  Pedro Couceiro | Director do Serviço de Gestão dos 
Sistemas de Informação do IPO Coimbra | Tema: Plano 
de Combate ao Ransomware

•  Teresa Magalhães | Coordenadora do Grupo de Traba-
lho da APAH para a Gestão da Informação em Saúde | 
Tema: A Cibersegurança e a segurança de informação. 
O papel dos Administradores Hospitalares

A sessão foi moderada por Helena Reis Marques, Ad-
ministradora Hospitalar aposentada, personalidade a 
que a APAH quis prestar homenagem pelo seu percurso 
profissional exemplar. 
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Pinceladas de Esperança

No contexto da humanização ao doente oncológico e 
família, o Núcleo Regional do Centro da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro promoveu o projeto “Pinceladas de 
Esperança” no passado dia 20 de novembro no IPO 
de Coimbra.

Este evento contou com a participação de vários ar-
tistas, nomeadamente, Álvaro Portugal, Guia Pimpão, 
José Cosme, Mariola Landowska, Suzi Billa, Gustavo 
Martins, Mário Silva (filho), Rui Matos, Conceição Rui-
vo, Graça Manaia, Arménio Diniz e Victor Costa, que 
pintaram telas ao vivo em diversos locais do IPO de 
Coimbra. Estas obras ficarão patentes ao público, no 
próximo ano, em cerimónia destinada a assinalar o 
Dia Mundial de Luta Contra o Cancro. 

Cartões de Natal

O IPO de Coimbra recebeu no passado dia 12 de De-
zembro um grupo de alunos e professores da Escola 
EB1 de Condeixa que vieram trazer cartões de natal e 
mensagens de solidariedade aos nossos doentes.

A estes cartões inteiramente produzidos pelos próprios 
alunos, vieram juntar-se muitos mais, enviados pelo 
correio e também feitos de acordo com a imaginação 
e criatividade de cada um, como foi o caso dos cartões 
enviados pelo Agrupamento de Escolas do Teixoso e da 
Escola Básica Integrada de Santa Maria.

Aos alunos e professores destas Escolas que assim 
quiseram demonstrar a sua solidariedade para com os 
nossos doentes o IPO de Coimbra agradece. 



O Natal no IPO de Coimbra

Decoração de Natal do IPO

Festa de Natal das Crianças



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.”
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C&C | Crianças e Companhia

Ajuda o Pai Natal a chegar ao trenó desenhando o caminho.
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Encontro

Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia: CIMAGO 
Scientific Meeting 2018
25 e 26 de janeiro de 2018
Anfiteatro da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra
http://meeting.acimago.com/

Congressos

Congresso Português de Endocrinologia 2018 e 
69.ª Reunião Anual da SPEDM
1 a 4 de fevereiro de 2018
Tivoli Marina | Vilamoura
http://www.admedic.pt/eventos/congresso-
portugues-de-endocrinologia-69-reuniao-anual-da-
spedm.html

Curso

Curso de Oncologia SPO 2017
5 a 10 de fevereiro de 2018
Curia Palace Hotel
https://www.sponcologia.pt/pt/eventos/curso-de-
oncologia-spo-2018

Reunião

Breast Cancer Weekend – “O melhor do 
tratamento do cancro da mama em 2017”
26 e 27 de janeiro de 2018
Auditório Principal do IPO Porto
https://www.lab52.pt/breast-cancer-wkd/

XVIII Congresso da Associação dos Enfermeiros de 
Sala de Operações Portugueses
7 a 9 de março de 2018
Lisboa
http://www.aesop-enfermeiros.org

XXXVIII Congresso Nacional de Cirurgia
8 a 10 de março de 2018
Culturgest | Lisboa
http://www.spcir.com/congresso2018

Congresso da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia 2018
9 e 10 de março de 2018
Centro de Congressos do Sana Lisboa Hotel
https://www.skyros-congressos.pt/spa2018
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C&A | Cultura e Arte

Crianças

Disney on Ice Uma Viagem Mágica 
1,2,3 e 4 de março de 2018 | 19h30
Altice Arena | Lisboa

Espetáculo

Fora do Baralho 
Mário Daniel
27 de janeiro de 2018 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Música

“Os Quatro e Meia”
De 26 até 27 de janeiro  de 2018  | 21h30
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

Carla Bruni
French Touch
26 de janeiro de 2018 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Teatro

Libertação
André Amálio/Hotel Europa 
8 de fevereiro de 2018 | 21h30 
TAGV | Coimbra

Medeia
Renata Portas/Público Reservado
22 de fevereiro de 2018 | 21h30 
TAGV | Coimbra
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Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPO de Coimbra

Tecno Hospital
Revista de Engenharia e Gestão da Saúde

nº 82 | julho/agosto 2017

Gestão Hospitalar
julho/agosto/setembro 2017

ROL | Revista de Enfermería
vol. 40 | nº 9 | setembro 2017

Postgaduate Medicine
Edição Portuguesa

vol. 46 | nº 5 | setembro/outubro 2017

Dirigir & Formar
nº 16 | julho/setembro 2017

Cancer World
nº 79 | setembro/outubro 2017

Medicina Interna | Revista da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna

vol. 24 | nº 3 | julho/setembro 2017

ROF 
Revista da Ordem dos Farmacêuticos

120 | julho/setembro 2017

Referência
Revista de Enfermagem

Série IV| nº 14 | julho/agosto/setembro 2017
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