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INFO Junho2017 Editorial

EditorialEditorial

A importância da higienização das mãos como a mais 
poderosa das medidas para a prevenção das infeções 
associadas aos cuidados de saúde (IACS) tem sido um 
tema recorrente na INFO.

Esta circunstância não é certamente alheia ao facto do 
tema ocupar um lugar de destaque nas agendas dos 
responsáveis pela área da saúde, e do dever que às 
instituições cabe de divulgar as boas práticas que se 
impõem nesta matéria.

A INFO publica nesta edição um vídeo alusivo ao Dia 
Mundial da Higiene das Mãos, da autoria da OMS, as-
sociando-se desta forma, ao conjunto de iniciativas que 
foram levadas a efeito este ano pelo Grupo Coordena-
dor Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infe-
ções e Resistência aos Antimicrobianos (GCL – PPCIRA) 
na nossa instituição.

A prevenção da infeção está nas suas mãos.
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A radioterapia, uma das aproximações terapêuticas 
no tratamento do cancro, tem o seu fundamento te-
rapêutico na radiação ionizante, produzida por equi-
pamentos tecnologicamente avançados como são os 
aceleradores lineares. A radioterapia é uma espe-
cialidade clínica cujo elemento caracterizador mais 
importante do processo de tratamento é a natureza 
multiprofissional do trabalho em equipa ao integrar 
médicos, físicos, técnicos, enfermeiros e assistentes 
técnicos. Cada doente sujeito a tratamentos de ra-
dioterapia segue uma sequência de passos que se 
inicia na primeira consulta de radioterapia e termi-
na no seguimento regular, após o términus do trata-
mento. Ao longo deste processo o doente passa por 
várias etapas, nomeadamente: realização de aces-
sórios de imobilização, aquisição de exames imagio-
lógicos de planeamento, delineamento de volumes a 
tratar e a preservar, cálculo da distribuição de dose, 
verificação e controlo de qualidade do planeamento, 
tratamento em várias sessões diárias ao longo de 5 

Projeto Mosaiq “Livre de Papel”

Maria do Carmo Lopes, 
Diretora do Serviço de Física Médica do IPO de Coimbra

a 6 semanas, seguimento clínico ao longo da fase 
de tratamento e, periodicamente, após a sua finaliza-
ção. Dada a complexidade da cadeia que constitui o 
processo de tratamento de radioterapia, têm apare-
cido no mercado sistemas informáticos que ajudam 
a sistematizar este processo, nomeadamente no 
controlo e registo dos parâmetros de tratamento – 
são os chamados sistemas de registo e verificação. O 
IPO de Coimbra adquiriu recentemente o sistema Mo-
saiq 2.6, da Elekta, no âmbito do concurso público, 
correspondente à aquisição de uma nova unidade de 
tratamento, chamada Tomoterapia. 

A nova rede Mosaiq, dotada de funcionalidades inova-
doras, foi a base do desenvolvimento de um projeto que 
visou estruturar o processo de tratamento em radiote-
rapia, independentemente da unidade de tratamento, 
quer fossem os aceleradores existentes quer a nova 
unidade de Tomoterapia, numa lógica “livre de papel”.

Fonte: Elekta
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O objetivo do projeto foi dotar o Serviço de Radiotera-
pia do IPO de Coimbra de uma rede de dados e ima-
gem que, mais do que apenas um sistema de registo e 
verificação se constituísse num verdadeiro sistema de 
informação oncológico, regulando, controlando e regis-
tando todos os passos que o doente segue desde a sua 
entrada no Serviço de Radioterapia até à concessão da 
sua carta de alta, incluindo todas as consultas médicas 
e de enfermagem, a prescrição clínica, os procedimen-
tos de posicionamento e imobilização, a aquisição de 
imagens de planeamento, o delineamento de estrutu-
ras, o planeamento dosimétrico, a verificação e contro-
lo de qualidade do plano de tratamento, as múltiplas 
frações de tratamento e a revisão de imagens. A maior 
inovação do projeto foi a configuração do sistema numa 
lógica “livre de papel”.

A configuração da rede Mosaiq, que ocorreu em setem-
bro de 2016, foi precedida por um trabalho rigoroso 
de planeamento levado a cabo ao longo de cerca de 
4 meses, por um grupo de trabalho multiprofissional, 
liderado pela diretora do Serviço de Física Médica. O 
workflow completo seguido pelo doente na radioterapia 
foi discutido e estruturado, incluindo a revisão e atua-
lização de toda a documentação em suporte de papel, 
utilizada como arquivo. 

A configuração e o teste de todo o sistema envolveu 
o trabalho de um mês completo de um físico médico, 
suportado pela Elekta (fabricante do Mosaiq). A confi-
guração incluiu ainda soluções para o registo dos efei-
tos secundários do tratamento de radioterapia, para a 
otimização da comunicação entre a equipa de enfer-
magem e a equipa médica (ex. registo de medicação 
que o doente normalmente toma, antecedentes pesso-

ais, alergias, etc.) e medicação prescrita pelo médico 
radioncologista durante o tratamento.

Foi realizado um intenso programa de formação envolven-
do todos os profissionais do serviço durante 2 semanas. 

O projeto Mosaiq “livre de papel” entrou em vigor no 
dia 10 de outubro de 2016. Durante o primeiro mês, 
realizou-se um briefing diário de 30 minutos com repre-
sentantes de todos os grupos profissionais com o obje-
tivo de monitorizar a implementação do projeto. Após 
a primeira fase, a periodicidade dos briefings diminuiu 
e privilegiou-se a realização de briefings focados, com 
os profissionais envolvidos nos passos do processo em 
que ocorriam mais erros ou problemas.

Todo o processo decorreu num espírito muito positivo 
em que cada grupo profissional procurou otimizar e 
adequar procedimentos e metodologias por forma a tor-
nar o longo processo do tratamento do doente o mais 
célere e otimizado possível.

A metodologia adotada na estruturação e implemen-
tação do projeto, envolvendo o grupo de trabalho e os 
briefings de monitorização, contribuiu para uma mo-
tivação acrescida dos profissionais no que respeita à 
introdução de novas técnicas e tecnologias.

O GRUPO DE TRABALHO FOI CONSTITUÍDO POR:
Físicos médicos: Maria do Carmo Lopes e Tiago Ventura
Médico radioncologista: Cristina Miranda
Dosimetrista: João Gaspar
Técnicos de radioterapia: Clara Batista e Marta Pais
Assistentes técnicos: Patrícia Alves e Eurico Gerardo
Enfermeira: Amélia Carvalho
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Fumo Cirúrgico – O Inimigo 
Escondido no Bloco Operatório!
Fernando Pinto, Gonçalo Geraldo, Manuela Garimpo, Pedro Pinto
Enfermeiros do Bloco Operatório do IPO de Coimbra

Fonte: www.buffalofilter.com

PALAVRAS-CHAVE: fumo cirúrgico, risco, segurança, 
bloco operatório.

INTRODUÇÃO

O bloco operatório é por excelência uma unidade di-
ferenciada tecnologicamente, que dispõe de recursos 
humanos especializados, expostos diariamente a ris-
cos decorrentes da própria tecnologia, como é o caso 
do fumo cirúrgico provocado por dispositivos médicos 
ativos, que merece especial atenção pelo seu potencial 
de perigo para a saúde dos profissionais.

A problemática do fumo cirúrgico enquanto risco pro-
fissional para todos os membros da equipa periopera-
tória, era já uma preocupação em 1975, patente na 
necessidade de realização de estudos para analisar os 
constituintes do fumo produzido pelos equipamentos 

cirúrgicos de modo a avaliar o risco potencial da expo-
sição (Rothrock, 2008). Atualmente esta temática está 
cada vez mais na ordem do dia, tendo sido escolhida 
para a celebração do Dia Europeu do Enfermeiro Perio-
peratório, assinalado a 15 de fevereiro.

A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações 
Portugueses (AESOP) estima que existam cerca de 5 
mil enfermeiros perioperatórios expostos ao fumo cirúr-
gico em todo o país, para além de anestesiologistas, ci-
rurgiões, assistentes operacionais e outros elementos 
da equipa cirúrgica.

Segundo a Occupational Safety and Health Adminis-
tration (OSHA) 95% das cirurgias produzem fumo. Por 
isso, é fundamental alertar os profissionais peri-ope-
ratórios para a problemática do risco profissional que 
representa o fumo cirúrgico; esclarecendo-os sobre os 
mecanismos que levam à sua produção, qual a consti-
tuição, efeitos nocivos e estratégias que reduzam o seu 
potencial nocivo, nomeadamente com a introdução de 
práticas de segurança.

DESENVOLVIMENTO

A utilização de energia em cirurgia remonta aos anos 
20 quando Bovie introduziu a eletrocirurgia. Usada 
quer em cirurgia aberta quer laparoscópica, permite 
corte por vaporização dos conteúdos intracelulares e 
coagulação profunda ou superficial por dessecação 
ou fulguração, respetivamente (Luciano et al 1994). 
O aquecimento celular até à temperatura de ebulição 
e combustão provoca rotura celular e induz a liberta-
ção de partículas finas que se dispersam no ambiente 
sob a forma de vapores, gases e partículas celulares 
(Massarweh, 2006).

O termo fumo cirúrgico (figura 1) é usado para descrever 
o sub-produto gasoso resultante da destruição térmica 
tecidular no processo de corte e coagulação provocada 
por dispositivos médicos ativos como electrobisturi mo-
nopolar e bipolar, laser, equipamentos ultrassónicos ou 
equipamentos de alta velocidade (brocas, serras, etc) 
(Alp, 2006). 
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A quantidade, características e tamanho das partículas 
constituintes do fumo cirúrgico dependem do tipo de pro-
cedimento, do gerador, nível de potência usada (figura 2), 
tempo de utilização e tipo de tecido. O fumo resultante 
é composto por cerca de 95 % de vapor de água e 5 % 
de produtos de combustão, que podem conter até cerca 
de 150 produtos químicos (Ulmer, 2008). Os produtos de 
combustão incluem compostos orgânicos (benzeno, to-
lueno, formaldeído, cianeto de hidrogénio entre outros), 
compostos inorgânicos (CO, CO2, NO2 e SO2) e microrga-
nismos como bactérias fungos e vírus (Gonzalez 2006).

A disseminação ambiental das partículas do fumo ci-
rúrgico pode alcançar valores entre 24 a 400 mil par-
tículas/cm3 nos primeiros 5 minutos após a ativação 
dos equipamentos de eletrocirurgia, só regressando 
aos níveis iniciais 20 minutos após terminar a cirurgia 
desde que mantidas as recomendações da assepsia 
progressiva e o sistema de renovação de ar.

A exposição ao fumo cirúrgico composto por estas 
substâncias com caraterísticas tóxicas, mutagénicas e 
cancerígenas está associada à seguinte sintomatologia 

Figura 1. Ilustra o fumo cirúrgico.

Figura 2. Diagrama dos modos de fornecimento de energia elétrica ao tecido.
Corte (CUT) - menor voltagem com corrente contínua, provoca destruição por vaporização celular com maior produção 
de fumo. 
Coagulação (COAG) - maior voltagem de corrente espaçada que provoca aquecimento e desidratação celular com 
menor produção de fumo.

Fonte: The Jornal of the American Association of Gynecology Laparoscopists.

Fonte: www.vimeo.com
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nos profissionais (figura 3): irritação ocular, cefaleias, 
tonturas, náuseas, fadiga, dermatite, cólicas, processos 
inflamatórios agudos e crónicos nas vias respiratórias 
(E. Alp et al 2006).

Para minimizar os efeitos nocivos, a AORN (2012) nas suas 
práticas recomendadas para eletrocirurgia, aconselha a 
utilização de aspiradores de fumo cirúrgico assim como o 
uso de máscaras cirúrgicas de alta filtração (N95).

Os sistemas de aspiração quando colocados a 2-5 cm 
do local de produção do fumo devem extrair até 95% do 
fumo sem interferir com o procedimento cirúrgico, asse-
gurando também a remoção dos constituintes nocivos 
que não são extraídos pelo sistema de ventilação con-
vencional do bloco operatório, ao filtrar partículas até 
0,1 µm através de filtros ULPA (Ultra Low Penetration Air) 
e absorventes de carvão ativado para gases e vapores.

A utilização de máscaras cirúrgicas de alta filtração 
(N95), permite reter partículas até 0,1 µm desde que 
utilizadas de acordo com as práticas recomendadas.

Na opinião de Benson et al. (2013) é tambem impor-
tante proteger os olhos com óculos de protecção e a 
pele pelo uso de bata e luvas.

Através da pesquisa bibliográfica efetuada, considera-
mos fundamental a consciencialização dos profissionais 
perioperatórios para as seguintes recomendações:

1.  Reconhecer a exposição ao fumo cirúrgico efectiva-
mente como um risco profissional;

2.  Identificar que a exposição ao fumo cirúrgico traz 
consigo a possibilidade da bio-contaminação;

3.  Utilizar equipamentos de proteção individual, segundo 
as práticas recomendadas;

4.  Evacuar o fumo cirúrgico através da aspiração, a 2 
cm do local de emissão, com equipamento de aspi-
ração dotado de filtração ULPA.

As recomendações anteriormente referidas deverão ser 
suportadas por formação, condição fundamental para 
o sucesso da sua implementação em contexto real.

CONCLUSÃO

As organizações de saúde devem identificar os mate-
riais e resíduos que necessitam de tratamento especial 
por representarem risco para os utentes e profissionais 
e implementar procedimentos que minimizem esses 
riscos. No caso do fumo cirúrgico o risco está identifi-
cado e existem estratégias preventivas recomendadas 
devendo ser promovida a sua implementação. 

Figura 3. Características das substâncias do fumo cirúrgico e sintomatologia associada à sua exposição.

Fonte: www.vimeo.com
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Ainda existe algum desconhecimento sobre esta temá-
tica e resistência das organizações de saúde no que se 
refere à aquisição de equipamentos de evacuação de 
fumos. Por isso, os profissionais perioperatórios devem 
implementar protocolos e recomendações específicas 
para a prevenção dos riscos da exposição crónica ao 
fumo cirúrgico, através de formação organizacional e 
promoção da utilização de equipamentos de evacuação 
de fumos, utilizando a mesma cultura de segurança 
usada para o doente cirúrgico.

A exposição ao fumo cirúrgico é um risco profissional 
inerente à atividade em bloco operatório, sendo trans-
versal a toda a equipe multidisciplinar, não existindo 
forma de medir a exposição individual. 
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CONCEITOS-CHAVE

    As opções terapêuticas baseiam-se na classificação 
Child-Pugh e performance status (PS).

    A quimioembolização transarterial é o tratamento de 
eleição no carcinoma hepatocelular (CHC) de estádio 
intermédio.

    A radioembolização por ytrium-90 é uma alternativa 
terapêutica à quimioembolização.

    O sorafenib é o citostático padrão no CHC de estádio 
avançado.

    Regorafenib: opção terapêutica de segunda linha 
após progressão de doença sob sorafenib?

INTRODUÇÃO

O CHC é o tumor primário mais comum do fígado e repre-
senta uma das principais causas de morte por cancro no 
mundo1. É um tumor agressivo que ocorre frequentemen-

Terapêutica Médica*

Nuno Bonito, Assistente Hospitalar do Serviço de Oncologia Médica do IPO de Coimbra
Nadine Saraiva e Isabel Sousa, Internas da Especialidade de Oncologia Médica no IPO de Coimbra

te no contexto de doença hepática crónica e cirrose. É 
tipicamente diagnosticado tardiamente durante o follow-
-up de doentes com doença hepática crónica. As opções 
terapêuticas baseiam-se na reserva hepática do doente, 
como indicado pela classificação Child-Pugh (Tabelas 1 
e 2) e no estado geral do doente, classificação Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG)/PS.

As opções terapêuticas do CHC estão divididas em 
três grandes grupos: terapêuticas cirúrgicas; terapêu-
ticas não-cirúrgicas dirigidas ao fígado, e terapêuticas 
não-cirúrgicas sistémicas. Uma abordagem geral do 
tratamento do CHC é ilustrada na figura 1.

Este capítulo irá discutir essencialmente as terapêu-
ticas não-cirúrgicas sistémicas, abordagem de trata-
mento nos doentes com CHC de estádio avançado e 
irressecável.

*Artigo incluído no capítulo 13 do livro “Carcinoma hepatocelular, uma década - 2007-2017”, APEF - Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. 
Autores: Prof. Dr. Armando Carvalho, Prof. Dr. Guilherme Macedo e Prof. Dr. Rui Tato Marinho
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Tabela 1. Classificação Child-Pugh

Pontos 1 2 3

Bilirubina total (mg/dl)
Albumina (g/dl)
Ascite
Encefalopatia
INR

< 2,0
> 3,5

Ausente
Ausente
< 1,7

2,0-3.0
3,0-3,5

Controlada
Grau 1/2
1,7-2,3

> 3,0
< 3,0

Não controlada
Grau 3/4

> 2,3

Tabela 2. Classificação Child-Pugh

Pontos Classe Sobrevida em 1 ano Sobrevida em 2 anos

5-6
7-9
10-15

A
B
C

100%
81%
45%

85%
57%
35%

Figura 1. Abordagem geral do tratamento do carcinoma hepatocelular.
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TERAPÊUTICAS NÃO-CIRÚRGICAS DIRIGIDAS AO 
FÍGADO

O sistema de estadiamento Barcelona Clinic Liver Can-
cer (BCLC) interliga as caraterísticas tumorais com a 
função hepática3. Assim, divide os doentes com CHC em 
cinco estádios (0, A, B, C e D), de acordo com variáveis 
de prognóstico pré-estabelecidas e atribui as terapêuti-
cas consoante o estádio2. A previsão de prognóstico é 
definida por variáveis relacionadas com o tumor, como 
o tamanho, o número de lesões, a existência de inva-
são vascular e a presença de metástase, pela função 
hepática (classificação Child-Pugh) e pelo estado geral 
(ECOG). A escolha da terapêutica incorpora variáveis de-
pendentes do tratamento, que demonstraram influen-
ciar os resultados terapêuticos, como a bilirrubina, a 
hipertensão portal ou a presença de sintomas2.

A quimioembolização hepática transarterial (TACE) é o 
tratamento mais utilizado no CHC irressecável, assin-
tomático, de grandes dimensões ou multifocal sem in-
vasão macrovascular ou metástases extra-hepáticas 
(estádio intermédio, BCLC B). O princípio da TACE é a 
injeção intra-arterial de citostático na artéria hepática, 
seguida por uma injeção de lipiodol, para oclusão do 
vaso. A doxorrubicina, mitomicina e cisplatina são os 
citostáticos mais frequentemente utilizados. A TACE 

alcança respostas parciais em 15 a 55% dos casos, e 
atrasa significativamente a progressão tumoral, assim 
como a invasão vascular com meta-análises a eviden-
ciarem melhorias significativas na sobrevida aos dois 
anos4,5. A seleção dos candidatos a quimioemboliza-
ção é um ponto-chave. Sabe-se que os doentes com 
descompensação hepática ou insuficiência hepática 
devem ser excluídos, uma vez que o evento isquémico 
pode provocar efeitos secundários graves (Tabela 3). 
O ART-score é uma classificação de prognóstico não-
invasiva e objetiva, que pode indicar quais os doentes 
com CHC candidatos ao retratamento com TACE. Este 
é calculado com base em três parâmetros medidos 
antes da segunda sessão de TACE, a saber, o aumen-
to da pontuação Child-Pugh, o aumento de > 25% do 
valor de base do aspartato aminotransferase (AST) e 
a evidência radiológica de resposta tumoral após a 
primeira sessão de TACE. O ART-score divide os do-
entes em dois grupos (0-1,5 pontos e > 2,5 pontos) 
com prognósticos distintos (sobrevida mediana glo-
bal [OS]: 23,7 contra 6,6 meses; p < 0,001). Assim, 
um ART-score com 2,5 ou mais pontos previamente à 
segunda TACE parece contraindicar a continuação de 
mais sessões de TACE5.

Tabela 3. Indicações e contraindicações absolutas e 
relativas para TACE 

Indicações para TACE Contraindicaciones
absolutas

Contraindicaciones
relativas

Função hepática
compensada
(Child-Pugh ≤ 8)

Nódulo único ou multifocal
(massa < 5 cm)
Ausência de invasão
dos vasos portais

Ausência de disseminação
extra-hepática

Child Pugh B ≥ 8 incluindo:
encefalopatia,
iterícia, ascite refratária,
síndrome hepatorenal
Trombose da veia porta

Massa tumoral extensa
envolvendo os dois lobos
hepáticos
Contraindicação técnica a
tratamento hepático
intra-arterial
Insuficiência renal
(clearance < 30 ml/min)

Massa tumoral ≥ 10 cm

Obstrução biliar

Doença cardiovascular ativa

Doença pulmonar ativa

Varizes com elevado risco de
hemorragia
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mioembolização7. Efetivamente, estudos referem taxas 
de controlo da doença superiores a 80%, transforman-
do o ytrium-90 numa terapêutica a ser considerada no 
tratamento do CHC. Porém, estes dados são baseados 
em estudos retrospetivos ou em ensaios clínicos pros-
petivos não controlados, uma vez que os estudos alea-
torizados comparando o ytrium-90 com as terapêuticas 
direcionadas ao tratamento do CHC em estádio inter-
médio e avançado ainda estão a decorrer.

O ytrium está indicado como tratamento de primei-
ra linha nos doentes com CHC de estádio intermédio 
(BCLC B) que apresentam lesões com fraca resposta a 
TACE, tal como presença de múltiplas massas ou carga 
tumoral importante. Está ainda indicado nos doentes 
com CHC localmente avançado com massas únicas 
e tumores segmentares ou lobares com trombose 
da veia porta. Como tratamento de segunda linha, o 
ytrium-90 pode ser administrado aos doentes que 
progridem sob TACE ou sorafenib. Atualmente estão a 
decorrer estudos de fase II e III com a finalidade de 
avaliar a melhor associação com as terapêuticas sis-
témicas. A radioembolização transarterial é muito bem 
tolerada. Os efeitos secundários são principalmente 
dor abdominal, náuseas e vómitos7,8.

TERAPÊUTICAS NÃO-CIRÚRGICAS SISTÉMICAS

Há uma grande variedade de opções terapêuticas locor-
regionais disponíveis no tratamento do CHC localmente 
avançado irressecável. Assim, apenas os doentes com 
doença amplamente metastática ou com invasão da 
veia porta são candidatos a terapêutica sistémica.

Terapêutica molecular dirigida

O sorafenib é uma pequena molécula que inibe a proli-
feração das células tumorais e a angiogénese tumoral, 
e aumenta a taxa de apoptose de uma ampla varieda-
de de tumores. Ele atua através da inibição da serina-
treonina cinase Raf-1 e B-Raf e da inibição da atividade 
do recetor do VEGF 1, 2, e 3 e do recetor do fator de 
crescimento derivado de plaquetas (PDGFR-β), todos 
alvos presentes nas células tumorais e na vasculatura 
tumoral do CHC9-11.

Num estudo retrospetivo realizado na nossa instituição 
foram avaliados 50 doentes com CHC submetidos a ≥ 2 
sessões de TACE. Todos os doentes apresentavam um 
BCLC B; 78% apresentavam uma classificação Child-
Pugh A e uma mediana de duas sessões de TACE por do-
ente (uma a três sessões). Os doentes foram propostos 
a nova sessão de TACE de acordo com o seu ART-score: 
66% obtiveram um ART-score entre 0-1,5 após a primeira 
TACE, dos quais 91% realizaram uma segunda sessão, 
enquanto 34% apresentaram um ART-score ≥ 2,5, dos 
quais 70,6% não efetuaram segundo tratamento. Os do-
entes com um ART-score entre 0-1,5 que realizaram uma 
segunda TACE obtiveram uma sobrevida livre de progres-
são (PFS) mediana de 3,6 meses e OS de 12,1 meses, 
enquanto a PFS e a OS nos doentes que não efetuaram 
segunda TACE foi de 28 dias e 2 meses, respetivamente. 
Já nos doentes com um ART-score ≥ 2,5 e que realizaram 
uma segunda TACE, a PFS foi de 3,4 meses e a OS de 5,3 
meses; naqueles que não efetuaram uma segunda TACE, 
a PFS e a OS foi de 3,4 e 6,9 meses, respetivamente. 
Trinta e cinco doentes foram avaliados para uma tercei-
ra sessão de TACE de acordo com o seu ART-score: 60% 
apresentaram um ART-score entre 0-1,5, sendo que 19% 
realizaram o tratamento. Por outro lado, 40% apresenta-
ram uma ART-score ≥ 2,5, sendo que 28,6% realizaram 
a terceira sessão. A PFS mediana dos doentes com um 
ART-score entre 0-1,5 e que realizaram a terceira TACE foi 
de 4,0 meses e a OS mediana de 8,4 meses, enquanto 
naqueles que não realizaram a terceira TACE foi de 3,3 
e 6,1 meses, respetivamente. No grupo de doentes com 
um ART-score ≥ 2,5 e realização de terceira sessão de 
TACE, a PFS foi de 3,3 meses e a OS de 6,5 meses, en-
quanto naqueles que não efetuaram a sessão a PFS foi 
de 3,7 meses e a OS de 6,2 meses. Assim, nesta amos-
tra, o ART-score pareceu ser uma ferramenta valiosa na 
avaliação do retratamento com TACE, dado correlacionar-
se com a taxa de resposta e de sobrevida6.

A radioembolização por ytrium-90 (radioisótopo de ítrio 
90) processa-se com uma injeção intra-arterial de mi-
croesferas que integram doses elevadas de radiação 
dirigida às artérias que irrigam a lesão tumoral, provo-
cando deste modo necrose tumoral. No tratamento do 
CHC de estádio intermédio e avançado, o ytrium-90 tem 
fornecido resultados favoráveis com efeitos colaterais 
mínimos, oferecendo uma alternativa terapêutica à qui-
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No estudo Sorafenib Hepatocellular Carcinoma Asses-
sment Randomised Protocol (SHARP), estudo multicên-
trico de fase III, que randomizou 602 doentes Child-
Pugh A, com CHC irressecável ou sem resposta aos 
tratamentos locorregionais, a sobrevida global media-
na dos doentes tratados com sorafenib foi significativa-
mente superior ao grupo placebo. O sorafenib foi bem 
tolerado. Os efeitos colaterais foram maioritariamente 
de graus 1 e 2, sendo que não foi registado nenhum 
efeito secundário de grau 4. O sorafenib não foi consi-
derado hepatotóxico, pelo contrário, revelou um funcio-
namento preservador função hepática10,11.

Já o estudo Global Investigation of Therapeutic DEcisions 
in HCC and Of its Treatment with SorafeNib (GIDEON), es-
tudo prospetivo e observacional, foi realizado para ava-
liar a segurança do sorafenib, incluindo na sua amostra 
doentes com CHC Child-Pugh B, que foram excluídos dos 
ensaios clínicos anteriores. No entanto, o estudo foi in-
terrompido por resultados negativos neste grupo12.

Assim, o sorafenib mantém-se o tratamento padrão nos 
doentes com CHC não passíveis de ressecção cirúrgica, 
ablação ou transplante com função hepática preserva-
da (estádio avançado, BCLC C), Child-Pugh A (Fig. 1) e 
nos doentes com CHC em progressão após TACE10,11.

Tabela 4. Efeitos secundários do sorafenib

Efeitos secundários

Pontos Classe

Reação cutânea mão-pé e outras reações cutâneas
Diarreia
Fadiga
Alopécia
Infeção

Hemorragia
Hipertensão arterial
Prolongamento do QT
Isquemia e/ou enfarte do miocardio
Perfuração gastrointestinal
Hepatite induzida pelo fármaco

A posologia do sorafenib é de 400 mg per os (PO) duas 
vezes ao dia. Nos doentes com disfunção hepática 
moderada a posologia recomendada é de 200 mg PO 
duas vezes ao dia. Este fármaco deve ser usado com 
extrema precaução em doentes com níveis elevados de 
bilirrubina10,11. Os efeitos secundários mais frequentes 
assim como os mais graves estão listados na tabela 4. 
O tratamento dos efeitos colaterais pode incluir trata-
mento para alívio sintomático, interrupção temporária 
do tratamento e/ou modificação da posologia, ou em 
casos graves ou persistentes, interrupção permanente 
do sorafenib.

Infelizmente, não existe nenhum biomarcador clínico ou 
molecular disponível que possa identificar os melhores 
respondedores ao sorafenib.

Em caso de progressão ou intolerância ao sorafenib, 
tanto as guidelines da European Society for Medical 
Oncology (ESMO) como da National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) recomendam apenas a institui-
ção de tratamento sintomático ou a inclusão do doente 
num ensaio clínico9,11.

Terapêutica citostática sistémica

Embora a NCCN assim como a ESMO recomendem o 
tratamento sistémico de doentes com CHC de está-
dio avançado (BCLC C) apenas em ensaios clínicos, 
alguns esquemas de quimioterapia têm demonstrado 
atividade marginal, em pequenos estudos clínicos, e 
foram a única arma terapêutica antes da validação do 
sorafenib9,11.
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Ao longo dos anos, muitos citostáticos têm sido estu-
dados quanto à sua eficácia no tratamento do CHC. O 
antimetabolito 5-fluorouracilo (5-FU) foi um dos primei-
ros citostáticos a ser testado. Entre outros fármacos 
testados a doxorrubicina (60-75 mg/m2 iv. no dia 1, a 
cada 21 dias) apresentou taxas de resposta de 25%. 
O interferão-alfa recombinante (rIFN-α) foi associado 
à doxorrubicina, 5-FU e cisplatina com resultados po-
sitivos no tratamento do CHC de estádio avançado. No 

entanto, esta associação não é passível de ser adminis-
trada a doentes com fígado cirrótico devido aos efeitos 
secundários inerentes.

Tabela 5. Avaliação de resposta das lesões-alvo; RE-
CIST convencional e mRECIST para avaliação do CHC 
segundo as guidelines do American Association for the 
Study of Liver – Journal of the National Cancer Institute 
(AASLD-JNCI)

A terapêutica sistémica com citostáticos como a doxor-
rubicina ou a cisplatina têm baixas taxas de resposta 
(< 10%). Embora as combinações como XELOX® ou GE-
MOX® possam oferecer taxas de estabilização da do-
ença, estas não se refletem no aumento da sobrevida. 
Além disso, a quimioterapia tradicional é mal tolerada 
nos doentes cirróticos em virtude das citopenias e in-
suficiência renal secundárias à patologia hepática e, 
subsequentemente, à farmacocinética imprevisível.

Num ensaio clínico de fase II, envolvendo doentes 
Child-Pugh A e B, não tratados previamente, com CHC 
avançado, avaliou-se a eficácia do esquema gencita-
bina 1.000 mg/m2 iv. no dia 1 associada a oxaliplati-

Critérios de RECIST convencionais
(RECIST 1.1.)

Critérios de RECIST modificados

Lesões mensuráveis

5 lesões no total

2 lesões por órgão
Soma do maior diâmetro

Lesões mensuráveis de acordo com
RECIST 1.1.
Lesões com realce arterial intratumoral na
TC ou RM
Washout na fase venosa
Realce arterial bem definido

Critérios de resposta

Resposta completa:
Desaparecimento de todas as lesões
Resposta parcial:
30% de redução na soma das lesões

Progressão da doença:
20% de aumento na soma das lesões e
aumento absoluto ≥ 5 mm

Resposta completa:
Desaparecimento de todas as lesões
Resposta parcial:
30% de redução em dois diâmetros de
lesões com realce intratumoral viável
Progressão da doença:
20% de aumento no diâmetro de lesões
com realce arterial

na 100 mg/m2 no dia 2, a cada 15 dias (GEMOX®). 
O esquema GEMOX® parece ser bem tolerado e eficaz 
no tratamento do CHC avançado, especialmente na 
ausência de doença hepática alcoólica subjacente13. 
Realizou-se um estudo de fase II com a associação de 
GEMOX® com o anticorpo monoclonal cetuximab. Nos 
doentes com CHC de estádio avançado de mau prog-
nóstico, a combinação GEMOX®-cetuximab parece ser 
eficaz, com efeitos secundários aceitáveis13.

Num outro estudo de fase II, envolvendo doentes Child-
-Pugh A e B com CHC avançado, avaliou-se a eficácia do 
esquema capecitabina 1.000 mg/m2 PO duas vezes ao 



17

INFOJunho2017Terapêutica Médica

dia nos dias 1-14 associada a oxaliplatina 130 mg/m2 iv. 
no dia 1, a casa 21 dias (XELOX®). No entanto, os resul-
tados foram pouco animadores demonstrando atividade 
antitumoral modesta14.

A capecitabina (1.000 mg/m2 PO duas vezes ao dia nos 
dias 1-14 a cada 21 dias), em monoterapia, também foi 
administrada aos doentes com CHC avançado durante 
longos anos, porém sem repercussão na sobrevida des-
tes doentes15.

A administração de gencitabina (1.250 mg/m2, a cada 
sete dias) em monoterapia também foi alvo de estudo 
nos doentes com CHC de estádio avançado, com gran-
des expetativas, tendo em conta o seu perfil de baixa 
toxicidade. No entanto, um estudo de fase II veio a con-
cluir que este citostático apresentava alguma taxa de 
resposta nestes doentes, porém de curta duração17. 
Assim, foi realizado um outro estudo de fase II com a 
associação de gencitabina e cisplatina (gencitabina 
1.250 mg/m2 iv. no dia 1 e dia 8 associada a cispla-
tina 35 mg/m2 iv. no dia 1 e 8, a cada 21 dias) que 
evidenciou atividade antitumoral, porém sem taxas de 
resposta significativas18.

REGORAFENIB – FÁRMACO PROMISSOR

O regorafinib é um inibidor multicinase que bloqueia a 
atividade das cinases envolvidas na angiogénese, on-
cogénese e no microambiente tumoral.

O estudo Reference database for Seismic grOund-
motion pRediction in Europe (RESORCE), estudo multi-
cêntrico duplamente cego e controlado por placebo, de 
fase III, aleatorizou 573 doentes com CHC, cuja doença 
progrediu sob sorafenib. Os resultados preliminares 

evidenciaram um benefício na sobrevida destes doen-
tes. Efetivamente, o regorafenib melhorou a sobrevida 
global em três meses comparativamente ao grupo pla-
cebo, assim como aumentou a sobrevida livre de pro-
gressão e o tempo até à progressão. Estes resultados 
foram acompanhados por um perfil de segurança e 
tolerabilidade em linha com as expetativas. Os efeitos 
secundários mais frequentemente observados foram 
reação mão-pé, diarreia e hipertensão, que melhora-
ram com tratamento sintomático19.

Até à data não existem opções comprovadas e/ou apro-
vadas de tratamento de segunda linha no CHC de está-
dio avançado. Porém, os resultados recentes do estudo 
RESORCE, sugerem que o regorafenib se poderá tornar 
numa opção terapêutica de segunda linha após pro-
gressão de doença sob sorafenib19.

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA

A maioria dos tratamentos do CHC age por indução de 
necrose tumoral ou da vascularização tumoral, não ne-
cessariamente acompanhada pela redução das dimen-
sões tumorais. Assim, os critérios de resposta tumoral 
como a World Health Organization (WHO) ou Response 
Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST), baseados 
em medidas lineares da massa tumoral em imagens ra-
diológicas, não são adequadas na avaliação de respos-
ta do CHC. Reconhecendo as limitações inerentes aos 
critérios de imagem convencionais, American Associa-
tion for Study of Liver Disease (AASLD) e the European 
Association for Study of Liver diseases (EASL) propu-
seram modificações aos critérios de RECIST convencio-
nais, conhecidos pelos critérios de RECIST modificados 
(mRECIST), listados na tabela 511,20.
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IPOCFG em Notícia

Comunicação Livre distinguida com o 1º lugar no XII 
Encontro Anual da APECSP  

A comunicação livre denominada “Terapia de pres-
são negativa controlada e instiloterapia em ferida por 
deiscência cirúrgica no doente oncológico – estudo de 
caso” apresentada pelo Enf. António Pedro Mendes,  e 
realizada em coautoria com os Enfermeiros Clara Lou-
renço e Jacinto Costa, ficou classificada em 1º Lugar no 
XII Encontro Anual da Associação Portuguesa de Enfer-
meiros de Cuidados de Saúde Primários, subordinado 
ao tema “Cuidados de Saúde Primários (Re) Pensar e 
(Re) Afirmar o Cuidar” que decorreu na Figueira da Foz 
nos dia 21 e 22 de Abril.

Workshop: MGF e Clínica Oncológica da Mama – 
“Cancro da Mama | Desafios no Seguimento”.

O IPO de Coimbra organizou um workshop com o tema: 
MGF (Medicina Geral e Familiar) e Clínica Oncológica 
da Mama - “Cancro da Mama | Desafios no Seguimen-
to”. A primeira sessão decorreu no passado dia 30 de 
Março, no auditório do IPO de Coimbra e teve como ob-
jetivos: - partilhar conhecimentos e experiências no cui-
dar dos sobreviventes; - atualizar conhecimentos sobre 
a epidemiologia do cancro da mama; - definir a melhor 
referenciação de lesões suspeitas e de deteção de ris-
co familiar; - revisitar a importância do follow-up após 
terapêutica curativa.

A iniciativa concluiu-se no passado dia 5 de maio com a 
realização da 2ª sessão subordinada ao mesmo tema.
 

II Seminário de Feridas – Abordagem Multidisciplinar 
ao Doente com Ferida Maligna

Com o objetivo de proporcionar um momento de reflexão 
conjunta, acerca da problemática do doente oncológico 
com ferida maligna e no sentido de difundir práticas ba-
seadas em evidências científicas, o Grupo de Feridas e 
o Gabinete Coordenador da Formação do IPO de Coim-
bra organizaram, no passado dia 11 de maio, o II Semi-
nário subordinado ao tema “Abordagem Multidisciplinar 
ao Doente com Ferida Maligna”, onde foram abordadas 
as seguintes temáticas: Ferida Maligna – Do Conhecer 
ao Intervir, Abordagem à Pessoa com Ferida Maligna, 
Abordagem à Ferida Maligna, Desafios Práticos.

IPOC com dupla (re)acreditação internacional - OECI 
e CHKS

O IPO de Coimbra é a única instituição da região cen-
tro (re)acreditada por duas prestigiadas entidades 
internacionais, designadamente, pela Organisation 
of European Cancer Institutes (OECI) em Fevereiro e 
pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) em 
março de 2017. 

A demonstração das boas práticas, que nos coloca em 
linha com o que de melhor se faz nas organizações 
de saúde congéneres europeias e de acordo com os 
standards mais exigentes, deve-se ao elevado nível de 
profissionalismo e compromisso de todos quantos aqui 
trabalham e dão o seu melhor. Para todos aqui fica o re-
conhecimento formal do esforço e dedicação sem o que 
não seria possível a afirmação da nossa qualidade.

Para os cidadãos, esta dupla (re)acreditação internacio-
nal significará certamente, reforço da confiança numa 
Instituição cuja qualidade e prestígio aqui  fica também 
uma vez mais reconhecida.
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Poster classificado em 1º lugar no 4º Fórum Nacional 
de Enfermeiros

O poster com o título “Onde há fumo...há Bloco Operató-
rio”, do grupo de enfermeiros do Bloco Operatório do IPO 
de Coimbra, constituído por Fernando Pinto, Gonçalo Ge-
raldo, Manuela Garimpo e Pedro Pinto, ficou classificado 
em 1º lugar, no 4º Fórum Nacional de Enfermeiros. 

O evento organizado pela AESOP - Associação dos Enfer-
meiros de Sala de Operações Portugueses e pelo Centro 
Hospitalar de Setúbal, sob o lema “Otimizar sem descui-
dar...”, decorreu no dia 24 de Março de 2017, em Setúbal.

Grupo de Concertinistas entrega donativo ao IPO
de Coimbra

No passado dia 20 de Abril, o Grupo de Concertinistas 
da Lousã procedeu à entrega de um donativo ao IPO 
de Coimbra, tendo esta verba sido angariada durante o 
IX Encontro Nacional de Tocadores de Concertina. Este 
espetáculo que permitiu a venda de 1260 bilhetes, 
cuja receita corresponde ao valor do donativo, é uma 
atividade que o grupo faz questão de promover todos 
os anos e sempre com objetivos solidários.

A cerimónia de entrega do donativo realizou-se na sede 
das Concertinas, na Rua da Graça, na Lousã, contando 
com a presença de responsáveis da coletividade, do IPO 
de Coimbra e também da Câmara Municipal da Lousã.

Ana Bacalhau solidária com o IPO de Coimbra

Ana Bacalhau, vocalista dos Deolinda, em contexto de 
ação solidária, disponibilizou peças de vestuário que lhe 
pertenceram e que foram usadas em vários momentos 
de promoção e concertos para, desta forma, angariar 
fundos que entregou na íntegra ao IPO de Coimbra.

Esta iniciativa foi realizada em parceria com o seu Clube 
de Fãs e com a ajuda da sua agência “Sons em Trânsi-
to”, que disponibilizou a plataforma onde puderam ser 
consultadas e adquiridas as peças.
 

Sessão sobre Consentimento Informado

No passado dia 27 de janeiro decorreu no Auditório do 
IPO de Coimbra uma Sessão sobre Consentimento Infor-
mado, apresentada pelo Prof. Doutor André Dias Pereira 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Esta sessão foi destinada a médicos, enfermeiros che-
fes e diretores dos serviços de suporte à prestação de 
cuidados de saúde, bem como a outros colaboradores 
com interesse nesta matéria. A sessão teve como princi-
pais objetivos sensibilizar os profissionais de saúde para 
a importância do Consentimento Informado, esclarecer 
dúvidas e questões legais sobre esta temática.
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IPO de Coimbra – Dia Mundial da Higiene das Mãos

O Dia Mundial da Higiene das Mãos assinala-se a 5 de 
Maio.

Todos os anos, no dia 5 de maio, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) comemora o Dia Mundial da Higiene 
das Mãos, com o objetivo de melhorar as boas práticas 
nos cuidados de saúde.

O Serviço de Cirurgia Geral, em parceria com o Grupo 
Coordenador Local do Programa de Prevenção e Con-
trolo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 
(GCL-PPCIRA) e o Gabinete da Qualidade e Comunica-
ção do IPO de Coimbra associaram-se à comemoração 
do Dia Mundial da Higiene das Mãos.

No âmbito desta atividade, o Serviço de Cirurgia Geral 
desafiou diversos ATLs, infantários e escolas de Coimbra 
para a elaboração de posteres/cartazes alusivos ao tema 
“Higiene das Mãos”. Participaram nesta atividade as se-
guintes instituições: Creche São Miguel, Escolinha Encan-
tada, ATL Montes Claros, ATL 2/3 Martim de Freitas, Lar 
Graça de São Filipe, OPSDC – Creche “A nossa Casinha”, 
Centro Cultural Infantil Paraíso da Criança, Creche de In-
fância “O Caracol”, CAIZ Fernando Namora – Condeixa, 
CATL 1º ciclo Martim de Freitas, Colégio Bissaya Barreto, 
Creche e Jardim de Infância “Passo a Passo” e os servi-
ços de Cirurgia Geral e Ginecologia do IPO de Coimbra. 
Estes posteres/cartazes estão expostos no átrio do piso 
0 do Edifício das Consultas e Administração. 

O GCL-PPCIRA realizou diversas campanhas de sensibi-
lização nos diversos serviços do IPO de Coimbra, culmi-
nando com uma sessão no auditório, aberta a todos os 
profissionais, no dia 9 de maio.
 

Sessão sobre “Higiene das Mãos”

O Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção 
e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicro-
bianos (GCL-PPCIRA) realizou no passado dia 9 de maio 
uma sessão sobre “Higiene das Mãos”, onde foram 
abordados os seguintes temas: 
•  Estratégia Multimodal das Precauções Básicas de Con-

trolo da Infeção (PBCI) – Dados do IPO de Coimbra; 
•  Influência da Adesão dos Profissionais de Saúde a 

protocolos de Higienização das Mãos na Melhoria de 
Indicadores Económicos; 

•  Projeto de Melhoria da Qualidade “Higienização das 
mãos das visitas: Contributo para a prevenção das 
Infeções Hospitalares”.

A sessão, que decorreu no auditório, foi aberta a todos 
os colaboradores tendo sido entregues diplomas e pré-
mios aos participantes na exposição patente no átrio 
da instituição.   

Inauguração do Hospital de Dia do IPO de Coimbra

Teve lugar no passado dia 6 de maio a sessão de inau-
guração do Hospital de Dia do IPO de Coimbra, que fi-
cou associado ao nome do Dr. Manuel António L. Silva, 
presidente do Conselho de Administração da Instituição 
durante os últimos 25 anos [ver fotos].

A sessão de inauguração contou com a presença do 
Senhor Secretário de Estado Dr. Manuel Delgado e do 
Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro, 
Dr. José Manuel Tereso.
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II Curso de Reabilitação em Laringectomia Total – 
Colocação Secundária de Próteses Fonatórias

O IPO de Coimbra realizou no passado dia 2 de Junho, 
o II Curso de Reabilitação em Laringectomia Total – Co-
locação Secundária de Próteses Fonatórias, destinado 
aos profissionais de saúde envolvidos no tratamento 
e reabilitação do doente laringectomizado, nomeada-
mente, médicos (otorrinolaringologistas e cirurgiões da 
área cervical), enfermeiros, terapeutas da fala, bem 
como, a internos da especialidade de otorrinolaringolo-
gia e estudantes de enfermagem e de terapia da fala.

O curso inseriu-se no trabalho desenvolvido ao longo 
dos últimos anos pelo Serviço de Otorrinolaringologia, 
num contexto multidisciplinar, na área da reabilitação 
do doente oncológico após laringectomia total.

O programa contou com a demonstração da técnica de 
colocação secundária da prótese fonatória efetuada a 
um doente e observada em tempo real pelos partici-
pantes no auditório onde decorreu o curso.

Esta iniciativa contribuiu indubitavelmente para a atu-
alização de conhecimentos na área da laringectomia 
total, permitiu dar a conhecer uma nova técnica de co-
locação de próteses fonatórias em regime ambulatório 
e uma partilha de informação entre os profissionais de 
saúde que lidam diariamente com estes doentes.

IPO de Coimbra convidou escolas no Dia Mundial da 
Criança 

No passado dia 5 de Maio o IPO de Coimbra assinalou o 
Dia Mundial da Higienização das Mãos com uma expo-
sição em que participaram infantários, escolas e lares 
de idosos que, numa demonstração de grande criativi-
dade, apresentaram vários cartazes alusivos ao tema e 
que se encontram expostos no átrio da instituição.

Ainda no âmbito desta iniciativa, o IPO de Coimbra rece-
beu no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, os me-
ninos que participaram naquela exposição, para uma 
ação de sensibilização sobre a importância da higiene 
das mãos. 

Num encontro de diferentes gerações, foram os mais 
velhos, também eles dos lares que participaram na 
exposição do dia 5 de Maio e em colaboração com 
profissionais da instituição que, através de uma repre-
sentação teatral, explicaram aos mais pequeninos a 
importância do hábito de lavar as mãos.

O IPO de Coimbra cumpre assim também uma das 
vertentes da sua missão ao desenvolver ações des-
tinadas a prevenir a doença e a promover hábitos de 
vida saudável. 
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O que vem a seguir?
Completa a sequência das imagens.
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Agenda

Congressos

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 
2017
28 junho a 1 de julho de 2017
Barcelona | Espanha
http://www.esmo.org/Conferences/World-GI-2017-
Gastrointestinal-Cancer

Simpósio 

7.º Simpósio do Cancro da Cabeça e Pescoço
30 de setembro de 2017
Figueira da Foz
https://www.geccp.pt/7o-simposio-cancro-da-cabeca-
e-pescoco/

Congresso Internacional NursID - Investigação em 
Enfermagem
6 e 7 de Julho de 2017
Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP)
http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/cintesis-2017/

Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017
12 a 14 de outubro de 2017
Centro de Congressos de Lisboa | Lisboa
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ 

Conferências

15.a Conferência Nacional de Economia da Saúde
12 a 13 de outubro de 2017
Hotel Vila Galé | Coimbra
http://15cnes.apes.pt/

ESMO 2017 Congress
8 a 12 de setembro de 2017
Madrid | Espanha
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-
Congress

14º Congresso Nacional de Oncologia
26 a 29 de outubro de 2017
Centro de Congressos de Aveiro 
http://www.congressonacionaloncologia.pt/

2.ª Conferência de Valor da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares
7 e 8 de julho de 2017
Hotel Crowne Plaza | Porto
http://www.apah.pt/paginas/eventos/2ordm-
conferencia-de-valor-apah.php

Encontro

4.º Encontro de Pneumologia Oncológica do Sul
4 de novembro de 2017
A indicar
reunpneumoncsul@gmail.com
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Festival

9º Festival das Artes
15 a 23 de julho de 2017
Anfiteatro Colina de Camões | Quinta das Lágrimas
Coimbra

Teatro

Filho da Treta
23 de junho de 2017 | 21h30
Auditório TAGV | Coimbra

Música

Salvador Sobral
6 de julho de  2017 | 21h30
Convento São Francisco | Coimbra

Crianças

Xana Toc Toc na Selva
20 de agosto de 2017 | 15h30
CAE | Figueira da Foz

TOP GENIUS
Com Nuno Markl e Vasco Palmeirim
22 de julho de 2017 | 22h00
CAE | Figueira da Foz

Nouvelle Vague
27 de outubro de 2017 | 22h00
Convento São Francisco | Coimbra
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Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPOCFG, EPE

Gazeta Médica
Revista Oficial da José de Mello Saúde

vol. 3 | nº 1 | janeiro/março 2016

ROL
Revista de Enfermería

vol. 40 | nº 3 | março 2017

Tecno Hospital
Revista de Engenharia e Gestão da Saúde

 nº 79 | janeiro/fevereiro 2017

Farmácia Portuguesa
218 | novembro/dezembro 2016

ROF 
Revista da Ordem dos Farmacêuticos

118 | janeiro/março 2017

Medicina Interna | Revista da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna

vol. 24 | nº 1 | janeiro/março 2017

Oncologia 2016
dezembro 2016

Dirigir & Formar
nº 14 | janeiro/março 2017

Cancer World
nº 76 | janeiro/fevereiro 2017
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