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Editorial

Editorial

No mundo em que vivemos, a cibersegurança e a proteção de dados estão na ordem do dia. Neste contexto,
e como responsável por promover a segurança da informação no Serviço Nacional de Saúde, a SPMS tem
disponível “A Segurança da Informação” [link], um manual informativo, com linguagem acessível, apelativa
e informal, no qual divulga regras simples e pequenos
gestos a adotar que fazem a diferença, como os dez
mandamentos de segurança.
Nos dias que correm, a implementação de boas práticas
torna-se imprescindível para incrementar a proteção de
dados e aumentar a capacidade de resposta a potenciais ataques cibernéticos.

As organizações precisam da colaboração de todos os
profissionais para reforçar a segurança da informação
e prepararem-se para o novo Regulamento Geral sobre
a Proteção de Dados, constante do Regulamento (UE)
2016/679, designado por General Data Protection Regulation (GDPR) e aplicável a partir do dia 25 de maio
de 2018.
Fonte: https://spms.min-saude.pt
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À Conversa com…
Dr.ª Lourdes Barradas, Médica, Pneumologista
Diretora do Serviço de Pneumologia do IPO de Coimbra
sação do seu consumo”, que o legislador tem vindo a
reforçar medidas sobre o tema. Nesta linha, e mais recentemente, foi publicado o Despacho nº 7432/2018
de 6 de agosto que “determina e estabelece disposições no sentido de tornar os estabelecimentos do SNS
livres de fumo de tabaco”.
Para concretizar quer a legislação em vigor, quer as
metas contidas no Plano Nacional de Saúde, é necessário promover uma maior vigilância em relação ao
cumprimento da lei, uma vez que não está a ser cumprida ou pelo menos, com um cumprimento aquém do
desejável.

INFO: E ao nível do IPO de Coimbra? Quer falar-nos
um pouco do projeto Hospital Sem Tabaco?
DRA.LB: A ideia central é eliminar o fumo passivo da
instituição.

INFO: Na sua perspetiva em que medida o tabaco é
responsável pelo cancro do pulmão?
Dr.ª Lourdes Barradas (DRA.LB): O tabaco é responsável por 85 a 90% dos casos de cancro do pulmão quanto
maior a profundidade da inalação a precocidade dos hábitos tabágicos e o número de cigarros fumados maior
o risco.

INFO: Um dos objetivos do Plano Nacional de Saúde é
reduzir os fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, nomeadamente o consumo e
exposição ao fumo do tabaco. Que ações concretas
estão a ser tomadas para atingir este objetivo a nível
nacional?
DRA.LB: Têm sido tomadas algumas medidas nomeadamente a Lei n.º 37/2007 de 14 de agosto, que aprova
“as normas para a proteção dos cidadãos da exposição
involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução
da procura relacionadas com a dependência e a ces-

Para isso é muito importante envolver as pessoas e
sensibilizá-las através de ações concretas e de mensagens fortes que, de certa forma, as convençam a
aderir. O primeiro passo do projeto consistiu no lançamento de um concurso de ideias em que se convidaram todos os colaboradores a participar. Foi assim que
surgiu o grupo de trabalho que identificou o slogan, a
figura pública a convidar como o rosto do projeto, os folhetos a distribuir à população, entre outras iniciativas
que me dispenso de detalhar uma vez que sei que a
INFO publicará também o testemunho do grupo.
Uma referência especial ao dia 31 de maio, dia internacional sem tabaco, em que o IPOC organizou o Forum “IPOC – Hospital Sem Tabaco”, destinado a toda
a população. O dia foi preenchido da parte da manhã
com uma ação de sensibilização e rastreio com a avaliação de monóxido de carbono por parte da equipa de
enfermagem da consulta de cessação tabágica, a Enfª
Patrícia Simões, Enfª Mónica Moreira e a Enfª Margarida Afonso, na parte da tarde, tivemos no auditório uma
Tertúlia subordinada ao mesmo tema que contou com o
testemunho de um ex-fumador e de um familiar de um
ex-fumador, a atuação dos Palhaços d’Opital e o debate
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À Conversa com... Dr.ª Lourdes Barradas

“Hospital sem Tabaco – Realidades e Perspetivas”, em
que participaram representantes da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, do Colégio de Especialidade de Pneumologia,
da Sociedade Europeia de Pneumologia e do ACES do
Baixo Vouga.
O ideal é atuar de forma a prevenir a iniciação de comportamentos de risco, como é o tabagismo, no entanto,
a atuação numa perspetiva de prevenção secundária,
é também importante no sentido de estimular os fumadores a deixar de fumar. Para além das ações destinadas à sensibilização da população em geral, o grupo de
trabalho do projeto tem ainda como objetivo, identificar
os doentes fumadores no âmbito da Consulta de Decisão Terapêutica, e orientá-los para uma consulta de
cessação tabágica.

INFO: E relativamente aos colaboradores? Ou às pessoas que se deslocam ao Hospital?
DRA.LB: O projeto engloba todas as pessoas, colaboradores, visitas, acompanhantes…
O importante aqui é mudar comportamentos.

Sabemos que é difícil, mas temos a ambição de ganhar
cada vez mais pessoas que abracem o projeto “Hospital
Sem Tabaco”.
Para quem ainda não conseguiu deixar de fumar a
instituição criou, de acordo com o que preconiza a lei,
dois espaços para fumadores. Com a identificação
destes espaços o IPOC cumpriu uma das determinações do Despacho n.º 7432/2018: “proteger a comunidade, nas instituições do SNS, da exposição involuntária ao fumo do tabaco, e criar espaços próprios para
fumadores, no exterior dos estabelecimentos, com as
condições adequadas, salvaguardando a imagem de
quem os utiliza…”.
Para o efeito, foram envolvidos representantes dos trabalhadores bem como o delegado de segurança que
ajudaram a identificar os espaços considerados com os
mais adequados.
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Com o mesmo objetivo, isto é, levar todos os fumadores
a fumar nos referidos espaços e não apenas os colaboradores foram também, distribuídos folhetos informativos
à população.

INFO: A cultura da prevenção é muito importante e
com impactos muito significativos na redução de custos com os tratamentos das doenças associadas à exposição ao fumo do tabaco. Como vê o papel do IPOC
no desenvolvimento desta cultura, por exemplo junto
dos mais jovens, nas escolas, universidades…
DRA.LB: A prevenção primária, ou seja, a adoção de
estilos de vida saudável e a promoção da saúde, devem
constituir o foco privilegiado de intervenção nesta matéria. Por isso é importante que seja feita o mais cedo
possível, captando a atenção dos jovens que, normalmente estão mais disponíveis para abraçar causas. A
ação nas escolas é muito importante de forma a evitar
a iniciação, sensibilizando e incluindo nos manuais escolares os principais riscos associados ao tabagismo.
O IPO de Coimbra já desenvolveu diversas ações nesta
área. Mas não só o IPO, outras entidades, nomeadamente a Liga Portuguesa Contra o Cancro tem também
muito trabalho desenvolvido nesta área.

INFO: Apesar da população, em geral, já estar mais
sensibilizada para os benefícios da prevenção, muitos
fumadores queixam-se de uma cultura de segregação. Concorda?
DRA.LB: Compreendo que para os fumadores as restrições sejam incómodas…
Mas é uma questão de equilíbrio entre a liberdade individual e o bem comum.
A constituição da república portuguesa é bem clara
quando afirma que todos têm direito à saúde e o dever
de a defender e promover.

À Conversa com... Dr.ª Lourdes Barradas

INFO: Sabemos que os comportamentos aditivos são
difíceis de combater. Da sua experiência clínica, e no
contexto da consulta de cessação tabágica, é fácil as
pessoas deixarem de fumar?
DRA.LB: Não é fácil se não houver motivação. Dos fumadores que tentam deixar de fumar sem ajuda médica, menos de 5% conseguem alcançar o objetivo O
apoio farmacológico associado ao apoio comportamental aumenta a taxa de sucesso.
Da experiência da consulta de cessação tabágica da
instituição, iniciada ainda na década de noventa, os números apontam para uma taxa de sucesso que ronda
os 40%. Com uma media de 400 consultas por ano.

Agosto2019

INFO

O nosso objetivo é ajudar os fumadores a deixar de fumar, através da terapêutica farmacológica adequada e
de apoio a nível comportamental, uma vez que, no tabagismo, além da dependência física, existe a dependência
psicológica. óbvio que, fundamental para o sucesso da
tentativa de deixar de fumar, é que as pessoas estejam
motivadas e, para isso, têm que ter consciência dos malefícios do tabaco e das vantagens em deixar de fumar.
Sabendo que cerca de 80% dos fumadores gostariam de
deixar de fumar, existe ainda uma grande margem para
captar e motivar as pessoas a aderirem ao projeto.

INFO: Que mensagem gostaria de deixar aos leitores
da INFO que são fumadores?

“Vale a pena deixar de fumar,
a motivação é fundamental
para a cessação tabágica.”
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Projeto SOSaúde
Grupo de Enfermeiros do Projeto SOSaúde*

A Direção-Geral de Saúde (DGS, 2017) refere que a
mortalidade associada ao consumo de tabaco tem
vindo a aumentar. Em 1950, esse consumo terá sido
responsável por 300.000 mortes em todo o Mundo. Já
em 1975 o número de mortes devidas ao tabaco foi superior a 1 milhão, em 2000 pensa-se que 5 milhões de
mortes terão tido esta causa e a estimativa para 2025
é de 10 milhões de mortes.
Atualmente, na Europa, a taxa de fumadores na população acima dos 15 anos é de cerca de 28%, sendo em
Portugal de 20%. No nosso país, o consumo de tabaco é responsável por 10,6% das mortes, tendo, só em
2016, morrido mais de 11.800 pessoas por doenças
atribuíveis ao tabaco, o que significa uma morte a cada
50 minutos (DGS, 2017; Lusa, 2017).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o ato
de fumar como um comportamento aditivo alarmante,
um “hábito mortal” e como a principal causa de morte
prevenível (Pellegrini, 2017; DGS, 2017).

Os esforços concertados e as medidas de prevenção e
controlo que têm vindo a ser adotadas desde a década
de 80 do século passado, não foram suficientes, o tabagismo continua em Portugal e no mundo, a ser um dos
mais importantes fatores evitáveis de doenças crónicas
não transmissíveis e de mortalidade prematura (DGS,
2017). Apesar do “Programa-tipo de atuação de Cessação tabágica” da Direção-Geral de Saúde (DGS) em vigor desde dezembro de 2007, não se têm verificado resultados efetivos de anos de campanhas de prevenção
antitabágica, resultados estes que têm ficado aquém
do pretendido. Segundo a diretora do Programa de Controlo do Tabagismo da Organização Mundial de Saúde
(OMS) da Europa, Kristina Mauer-Stender o consumo
de tabaco continua a ser considerado um grave problema de saúde pública com elevados custos e recursos
em saúde. Em 2017 à margem da reunião preparatória
dos países da Região Europeia para a Conferência das
Partes (COP) da Convenção-Quadro para o Controlo do
Tabaco, Kristina Mauer-Stender realçou a necessidade
de se “fazer mais” (Lusa, 2018).

*Ana Cristina Ferreira (coordenadora do projeto), Ana Braga, Anabela Leitão, Ana Margarida Lucas, Carla Moreira, Cátia Carapeto, Clara Machado,
Isabel Morais, Margarida Afonso, Nelson Pais, Rosário Albuquerque, Susana Conde e Tânia Mesquita
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Projeto SOSaúde

As recomendações preconizadas pela OMS, no âmbito
da Convenção-Quadro para o controlo do tabaco, aprovada pelo Decreto n.º 25-A/2005, de 8 de novembro,
e revogadas no Programa Nacional para a Prevenção
e Controlo do Tabagismo da DGS (Lei n.º 63/2017, de
3 de agosto) identificam as atividades de “informar e
educar sobre os riscos associados ao consumo de tabaco” e “oferecer ajuda na cessação tabágica” como
duas das sete abordagens consideradas de maior efetividade para prevenir e controlar o consumo de tabaco,
corresponsabilizando todos os serviços de saúde pela
sua profícua aplicabilidade.
Para isso, deve partir-se da premissa básica: “todos os
profissionais de saúde têm a responsabilidade de promover estilos de vida saudáveis e de prestar cuidados
preventivos à população, independentemente do tipo
de cuidados que prestem e do local de trabalho onde
exerçam, em particular no que se refere à prevenção e
tratamento do tabagismo” (DGS, 2007).
A criação do projeto SOSaúde (Sensibilização Oportuna
em Saúde), surgiu em novembro de 2018, pela equipa
de enfermagem do 1º piso do ambulatório, como resposta ao concurso de ideias lançado pelo Conselho de Administração do IPO de Coimbra que decorreu entre 15 e 26
de novembro de 2018, no âmbito da campanha antitabagismo denominada de “Slogan” e “Ações de Sensibilização”, que desafiam os colaboradores a participarem.
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LPCC; Gabinete da Qualidade; Gabinete Coordenador
da Formação; Ilusionista Luís de Matos (que apadrinha
este projeto); Serviços de Pneumonologia, Neurologia
e Nutrição.
Para a concretização dos objetivos foram delineadas e
executadas algumas atividades nomeadamente: realização de reuniões de grupo para delinear e avaliar
estratégias de implementação do projeto; criação de
grupo fechado numa aplicação online, intitulado “SOSaúde”, afim de partilhar e desenvolver ideias entre
os elementos do grupo; desenvolvimento de formação
específica em técnicas de prevenção e controlo do tabagismo a todos os elementos do grupo; distribuição
de panfletos já existentes (LPCC, Administração Regional de Saúde (ARS), DGS, …); criação de rótulos para
os copos que o voluntariado da LPCC disponibiliza aos
utentes e acompanhantes com slogan da campanha
“Hospital sem tabaco, abrace esta causa!”; realização
de atividades para divulgar os slogans elaborados,
para publicitação na intranet e para colocar nos placares da sala de espera; aquisição de crachás com design
elaborado pelo grupo com a mensagem: Quer parar de
fumar? Eu posso ajudar. (figura 1); e a organização do
Forum comemorativo do Dia Mundial Sem Tabaco intitulado IPOC - Hospital Sem Tabaco que ocorreu a 31
de maio de 2019 [ver programa], numa parceria com o
Serviço de Pneumologia, Serviço de Nutrição, Gabinete
Coordenador da Formação e Gabinete da Qualidade.

O grupo aceitou o desafio que pretendia contribuir para a
prevenção da doença associada ao consumo de tabaco
e promover a saúde, através de estratégias que permitissem incrementar a literacia da comunidade hospitalar
no domínio da prevenção e controlo do tabagismo. Assim sendo, foram elaborados objetivos específicos:

 Desenvolver slogan a utilizar na campanha antitabagismo do IPOC;

 Uniformizar o conhecimento dos enfermeiros sobre
as melhores práticas no domínio da prevenção e
controlo do tabagismo;
 Sensibilizar/educar/co-responsabilizar para a problemática do tabagismo.
Os parceiros do projeto são: Palhaços d’Opital; Liga
Portuguesa contra o Cancro (LPCC); Voluntários da

Figura 1. Crachá “Quer parar de fumar? Eu posso ajudar.”
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Este evento destinou-se a toda a comunidade hospitalar e realizou-se em duas fases distintas, uma decorreu
no átrio do piso 0 do edifício do ambulatório, durante
o período da manhã com campanha de sensibilização
e rastreio convidando as pessoas que frequentavam o
edifício a participar voluntariamente na iniciativa. Segunda parte decorreu uma Tertúlia “IPOC-Hospital sem
tabaco” que se realizou no auditório da instituição, no
período da tarde e que visou várias temáticas, incluindo
apresentação do projeto SOSaúde.
Na ação de sensibilização e rastreio, que decorreu no
período da manhã, foi aplicado um questionário composto por variáveis sociodemográficas, hábitos tabágicos, valores de doseamento de monóxido de carbono
(CO), pressão arterial e aplicação do teste de Fagerstöm.
Rastrearam-se 57 clientes, acompanhantes e colaboradores do IPOC, com média de idades de 49.75±12.92
anos (min.=20 máx.=74 anos), sendo que participaram
n=19 homens e n=38 mulheres (gráfico 1).
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33% Masculino

Gráfico 1. Distribuição por sexo.

67% Feminino

Projeto SOSaúde
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A amostra foi constituída por 29 fumadores, 16 não fumadores e 12 ex-fumadores (gráfico 2). Dos 41 participantes, fumadores e ex-fumadores, n=4 não responderão à
questão: “Qual a idade de início do hábito de fumar?”.
O valor médio de idade inicial do hábito tabágico, pelos
participantes respondentes, foi de 18.30±5.09 anos.

Do grupo dos fumadores verificou-se que n=19 fumavam até 10 cigarros por dia, não se tendo verificado
nenhum participante a fumar mais de 21 cigarros por
dia, ou seja, nenhum fumava mais de um maço por dia
(gráfico 3).

Gráfico 2. Distribuição da amostra relativamente a hábitos tabágicos.

Gráfico 3. Nº de cigarros por dia.
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Quando inquiridos sobre “Quanto tempo depois de
acordar fuma o seu primeiro cigarro?” obteve-se que
50% dos participantes fumadores fumam o seu primeiro cigarro do dia após uma hora do momento de acordar, 32.14% entre 6-30 minutos; 14.29% nos primeiros
cinco minutos e 3.57% decorridos os 31-60 minutos
(Gráfico 4).

21,05% Com ajuda

78,95% Sozinho

Gráfico 6. Resposta à pergunta: Se parou de fumar
sozinho ou com ajuda.

03,57% 31-60 minutos
50,00% Após 60 minutos

32,14% 6-30 minutos
14,29% Nos primeiros 5 minutos

As respostas à questão “É difícil para si não fumar
em áreas onde é proibido fumar (cinemas, viajem de
avião, etc.)?” tendo sido obtido 75% das respostas
como “não” e 25% referiram que “sim” (gráfico 7)

Gráfico 4. Resposta à questão: Quanto tempo depois
de acordar fuma o seu primeiro cigarro?

Quando questionados sobre se alguma vez tinham parado de fumar, obtiveram-se 68.97% repostas positivas e
31.03% respostas negativas (gráfico 5). Dos que tentaram
deixar de fumar, 78,95% referiram tê-lo feito sozinhos e
21.05% com ajuda de profissionais de saúde (gráfico 6).
75% Não

25% Sim

Gráfico 7. Resposta à pergunta: É difícil para si não fumar em áreas onde é proibido fumar (cinemas, viajem
de avião, etc.)?

31,03% Não

68,97% Sim

Gráfico 5. Resposta à questão: Já alguma vez parou
de fumar?
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Quando confrontados com a questão “Qual o cigarro
que teria mais dificuldade em abandonar?”, tendo
53.57% inquiridos respondido que era o primeiro cigarro
da manhã (gráfico 8).

INFO

A questão “Fuma, mesmo quando está doente e acamado na maior parte do dia?”, tendo 57.14% referido
que não (Gráfico 10).

57,14% Não
53,57% O primeiro da manhã

Agosto2019

42,86% Sim

46.43% Outros

Gráfico 8. Resposta à questão: Qual o cigarro que teria
mais dificuldade em abandonar?

75% dos fumadores fumam mais frequentemente nas
primeiras horas do acordar do que no resto do dia
(gráfico 9).

Gráfico 10. Fuma, mesmo quando está doente e acamado na maior parte do dia?

O teste de Fargerström quantifica o grau de dependência à
nicotina numa escala de 0-10 correspondendo o valor mais
elevado a uma maior dependência. Das seis questões do
teste destacam-se como indicadoras de maior dependência as perguntas: intervalo de tempo entre o acordar e o
consumo do primeiro cigarro e o número total de cigarros
fumados durante dia. Considera-se muito dependente o
individuo que fuma nos primeiros trinta minutos depois de
acordar e consome 20 ou mais cigarros por dia.
Dos resultados obtidos verificamos que 7.14% dos respondentes apresentam valores de alto grau de dependência
e 35.71% de médio grau de dependência (gráfico 11).

75% Sim

25% Não

Gráfico 9. Resposta à questão: Fuma mais frequentemente nas primeiras horas após acordar do que no
resto do dia?

57,14% (Baixa 0 a 3)
07,14% (Alta 6 a 10)

35,71% (Média 4 a 6)

Gráfico11. Grau de dependência segundo teste de
Fagerström.
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No fumador, o nível de monóxido de carbono depende
do número de cigarros fumados ou da profundidade da
inalação. Assim, espera-se que os não fumadores ou
fumadores esporádicos apresentem um doseamento
de CO entre 0-6ppm; um fumador que fume menos de
seis cigarros dia apresente um doseamento de CO entre 7-10ppm; um fumador de 15 a 20 cigarros dia que
apresente um doseamento de CO entre 11-20ppm; e
um fumador que tenha um consumo superior a 20 cigarros/dia tenha um doseamento acima de 20ppm.
Na amostra estudada, os valores de doseamento de CO
alertaram para resultados que carecem de atenção por
parte dos profissionais de saúde, em n=16 encontraram-se valores de doseamento de monóxido de carbono com valor ppm >20. Sendo que n=23 apresentaram
doseamento normal (gráfico 12).
Gráfico 13. Hábitos tabágicos e resultados de monóxido
de carbono.

Gráfico 12. Valores de doseamento de CO encontrados.

Quando analisados os perfis de habituação tabágica e doseamentos de monóxido de carbono em 54
participantes dos 57, uma vez que três não fizeram
o rastreio, percebemos que os valores de CO esperados para fumadores com consumo superior a vinte
cigarros (>20ppm), foi encontrado este valor em 15
fumadores que fumavam menos de 20 cigarros/dia e
em um não fumador (Gráfico 13). Quando averiguada
a causa possível desse resultado, percebeu-se que a
pessoa não fumadora que apresentou níveis de monóxido elevados (>20 ppm) era fumadora passiva, no
seu local de trabalho.
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Nesta ação de sensibilização e rastreio, todos os participantes foram informados e educados sobre o risco/
implicações do consumo de tabaco para a saúde individual e coletiva. Os fumadores que manifestaram interesse em deixar de fumar foram encaminhados para a
consulta de cessação tabágica do IPO, ou para Centro
de Saúde com esta valência. Aqueles que não mostraram vontade na cessação tabágica, foram abordados
no sentido de considerarem esta possibilidade futuramente e oferecidos contactos de ajuda profissional.

Projeto SOSaúde

Podemos concluir que, apesar da pequena amostra, os
resultados obtidos vêm justificar a pertinência e necessidade deste tipo de iniciativas e reforçar o papel social
do IPOC na comunidade na luta contra o tabagismo.
O tabagismo é um problema de saúde pública e com
graves implicações na doença oncológica. Estudos comprovam que o tabaco está associado ao aumento do
crescimento e agressividade tumoral, ao aumento da
taxa de recidiva e que impulsiona o aparecimento de
outras neoplasias.
A cessação tabágica e a evicção da exposição ao fumo
passivo são medidas eficazes de prevenção de cancro.
Neste sentido a prevenção deve ser uma prioridade de
ação em saúde pública, com ensino/informação e sensibilização para o não fumar.
O grupo de trabalho do projeto SOSáude propõem-se ainda a desenvolver: sessões de educação para a saúde,
na sala de espera do Ambulatório Piso 1, com a colaboração dos Palhaços d’Opital, onde serão abordados,
temas como: “Tabaco & doença oncológica”; “Os riscos
do tabaco para a saúde”; “O tabaco & mulher”, entre
outros; promover a visualização de vídeos na sala de espera sobre a temática e divulgação e encaminhamento
para a consulta de cessação tabágica dos fumadores
que manifestem o desejo de deixar de fumar.
A promoção de estilos de vida saudáveis é uma premissa
que tem levado os profissionais e as instituições de saúde
a implementarem e desenvolverem estratégias eficazes
que contribuam para ganhos em saúde das pessoas e
populações. Que o projeto de intervenção SOSaúde seja
um forte contributo nesse sentido, é o nosso objetivo!

Agosto2019

INFO

BIBLIOGRAFIA
Despacho do Diário da Republica n.º 7432/2018
de 6 de agosto – Gabinete do Secretariado de
Estado Adjunto e da Saúde. 2018 p. 1-3
DGS. (2017). ORIENTAÇÕES PROGRAMÁTICAS
A 2020: PROGRAMA: Prevenção e Controlo do
Tabagismo (PNPCT). DGS.
DGS. (2017). PROGRAMA NACIONAL PARA A
PREVENÇÃO E CONTROLO DE TABAGISMO. Lisboa. Portugal: Ministério da Saúde: DGS.
LUSA. (11 de novembro de 2017). Portugueses estão a fumar menos, mas “é preciso fazer
mais”. Obtido de Público: https://www.publico.
pt/2018/09/11/sociedade/noticia/portugaldeu-passos-certos-na-luta-contra-tabaco-mase-preciso-mais-1843691
LUSA. (11 de setembro de 2018). Portugal deu
passos certos na luta contra tabaco mas é preciso mais. Obtido de Atlas da Saúde: https://
www.atlasdasaude.pt/publico/content/portugal-deu-passos-certos-na-luta-contra-tabacomas-e-preciso-mais
Pelligrini, L. (18 de Outubro de 2017). Tabaco:
História de um vício mortal. Obtido em 27 de
Julho de 2019, de O Planeta: https://www.revistaplaneta.com.br/tabaco-historia-de-um-viciomortal/

15

INFO

Agosto2019

Avaliação da Qualidade Apercebida pelos Doentes do IPO de Coimbra | 2018

Avaliação da Qualidade Apercebida pelos
Doentes do IPO de Coimbra | 2018
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 2018 se publicam.
Dados Recolhidos
Os quadros que se apresentam revelam os dados recolhidos durante o ano de 2018.

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

SATISFAÇÃO DOS UTENTES 2018
(Consultas e Internamento)

2. Ambiente e Conforto

CONSULTAS

Muito Mau

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

Mau

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

1. Atendimento/Acolhimento

Muito Mau

1,9%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%

Mau

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

Razoável

5,1%
3,3%
11,2%
6,6%
10,5%

Bom

41,7%
46,4%
50,6%
55,1%
51,9%

Muito Bom

51,2%
49,5%
37,5%
38,2%
37,3%

Não Responde

6,3%
14,5%
9,1%
7,7%
13,4%

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outros

Administrativo

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

16,1%
32,6%
40,6%
23,1%
23,6%

Bom

55,5%
49,4%
38,4%
56,7%
57,0%

Muito Bom

27,1%
16,5%
14,5%
19,0%
18,9%

Não Responde

5,4%
9,5%
13,0%
9,8%
11,7%

Higiene e Limpeza
Temperatura

Instalações e Mobiliário
Luminosidade

Ruído

O “Ambiente e Conforto” nas consultas foi qualificado
como “Bom” e “Muito Bom” por, pelo menos, 52,9 %
dos doentes que responderam ao questionário, com
ênfase no item “Higiene e Limpeza” (82,6%).
As qualificações “Mau” e “Muito Mau” apenas atingiram um valor mais alto no item “Ruído” (6,5%).

Avaliação da Qualidade Apercebida pelos Doentes do IPO de Coimbra | 2018

3. Direitos e Necessidades

INFO

4. Organização e Funcionamento

Muito Mau

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

Mau

0,9%
2,6%
0,8%
0,5%
1,0%

Razoável

15,5%
21,3%
11,9%
12,0%
14,5%

Bom

53,2%
47,8%
57,8%
55,3%
57,6%

Muito Bom

29,9%
27,5%
29,3%
32,3%
26,4%

Não Responde

7,8%
15,6%
16,3%
13,2%
13,0%

Esclarecimentos
Confidencialidade
Necessidades individuais

Agosto2019

Acesso à informação
Privacidade

Mais de 75,3% dos doentes que responderam aos
questionários, qualificaram como “Bom” e “Muito Bom”
o modo como foram respeitados os seus direitos e necessidades nas consultas, salientando a classificação
dos itens “Privacidade” (87,3%) e “Confidencialidade”
(87,0%).
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram
um valor mais elevado no item “Acesso à Informação”
(3,3%).

Muito Mau

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

Mau

1,4%
0,7%
2,7%
8,0%
0,5%

Razoável

14,5%
13,2%
26,0%
53,0%
27,7%

Bom

55,7%
51,6%
48,1%
27,4%
55,4%

Muito Bom

27,6%
34,2%
22,6%
9,5%
15,9%

Não Responde

7,4%
11,3%
10,6%
8,2%
15,4%

Sistema marcação
Ordem de chamada
Sinalética

Orientações
Tempo de espera

Dos doentes que responderam aos questionários, mais
de 36,9% qualificaram como “Bom” e “Muito Bom” a organização e funcionamento das consultas, destacando
os itens “Orientações de Preparação para Consultas”
(85,8%) e “Sistema de Marcação” (83,4%).
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram
um valor mais elevado no item “Tempo de Espera”
(10,2%).
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5. Grau de Satisfação Geral

INTERNAMENTO

Muito Mau

0,2%

Mau

0,7%

Razoável

10,2%

Bom

57,1%

Muito Bom

31,8%

Não Responde

6,5%

Mais de 88,9% dos doentes que responderam aos questionários, atribuiram a qualificação de “Bom” e “Muito
Bom” no que respeita ao Grau de Satisfação Geral.

1. Atendimento/Acolhimento

Muito Mau

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

Mau

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

Razoável

1,4%
0,0%
1,7%
2,8%
3,1%

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” não atingem
um valor de 1% (0,9%).
Bom

17,8%
8,6%
30,0%
23,8%
34,5%

Muito Bom

80,1%
91,1%
68,1%
72,9%
61,9%

6. Opinião que tinha do IPO
Muito Mau

0,2%

Mau

1,2%

Razoável

14,6%

Bom

56,8%

Muito Bom

27,2%

Não Responde

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

Não Responde

9,1%

Relativamente à Opinião que tinha do IPO, mais de
84,0% dos doentes que responderam aos questionários, responderam que tinham uma opinião “Boa” e
“Muito Boa”
As qualificações “Mau” e “Muito Mau” somaram um
valor de 1,4%.

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outros

Administrativo

No internamento, o “Atendimento/Acolhimento” dos colaboradores foi qualificadado como “Bom” e “Muito Bom”
por mais de 96,4% dos doentes que responderam aos
questionários, dando destaque ao item “Enfermeiros”
com 99,8%.
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” apresentam um
valor mais elevado no item “Médico” com um valor de,
apenas, 0,7%.
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2. Alimentação

Muito Mau

Mau

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

Razoável

11,3%
16,2%
15,0%
18,4%
13,1%

Bom

42,0%
41,6%
40,0%
42,0%
46,1%

Muito Bom

46,2%
41,2%
44,3%
38,9%
40,0%

Horários da refeição
Apresentação dos alimentos
Temperatura das refeições

INFO

3. Ambiente e Conforto
0,5%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%

Não Responde

Agosto2019

1,8%
3,6%
3,2%
3,9%
3,2%
Variedade das ementas
Sabor das refeições

Mais de 80,9% dos doentes que responderam aos
questionários, atribuiram uma qualificação de “Bom”
e “Muito Bom” na Alimentação. Destaque para o item
“Horário da refeição” com um valor de 88,2%.
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” apresentam
um valor mais elevado no item “Variedade das ementas” com um valor de, apenas, 0,9%.

Muito Mau

0,5%
1,9%
0,5%
0,5%
0,2%

Mau

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

Razoável

5,8%
11,7%
18,8%
6,3%
4,4%

Bom

26,9%
38,0%
44,9%
48,0%
29,0%

Muito Bom

66,7%
44,8%
34,4%
44,5%
66,4%
2,0%
3,4%
3,6%
3,2%
2,3%

Não Responde

Higiene e Limpeza
Ruído
Roupa disponibilizada

Instalações e Mobiliário
Temperatura Ambiente

Mais de 79,3% dos doentes que responderam aos
questionários, atribuiram uma qualificação de “Bom”
e “Muito Bom” no ambiente e conforto durante o seu
internamento. Com destaque para os itens “Roupa Disponibilizada” (95,4%) e “Higiene e Limpeza” (93,5%).
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingem
valores superiores no item “Instalações e Mobiliário”
(5,4%).
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4. Direitos e Necessidades

5. Grau de Satisfação Geral

Muito Mau

Mau

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

Muito Mau

0,0%

Mau

0,0%

Razoável

3,3%

1,4%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%

Bom

24,1%

Muito Bom

72,7%

6,5%
4,8%
6,4%
4,1%
6,1%

Razoável

Bom

31,9%
37,3%
36,0%
29,3%
41,3%

Muito Bom

59,7%
57,6%
57,1%
66,1%
52,3%
2,0%
5,9%
4,8%
5,7%
3,4%

Não Responde

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

Garantia de confidencialidade

2,9%

Relativamente ao Grau de Satisfação Geral, 96,7% dos
doentes que responderam aos questionários, atribuiram uma qualificação de “Bom” e “Muito “Bom”.
Não tendo sido atribuidas quaisquer qualificações nos
itens “Mau” e “Muito Mau”.

6. Opinião que tinha do IPO
Muito Mau

0,0%

Mau

1,2%

Razoável

8,0%

Bom

46,2%

Muito Bom

44,6%

Não Responde

6,3%

Necessidades individuais

Mais de 91,7% dos doentes que responderam aos questionários atribuiram a classificação de “Bom” e “Muito
Bom” relativamente ao respeito pelos seus direitos e
necessidades, durante o internamento. Com destaque
para os itens “Necessidades individuais” (95,4%) e
“Garantia de confidencialidade” (94,9%).
As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram os
valores máximos no item “Esclarecimentos sobre situação de saúde” (1,9%).
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Não Responde

Dos doentes que responderam aos questionário, 90,8%
classificaram como “Boa” e “Muito Boa” a opinião que
tinham do IPO.
A qualificação de “Mau” atingiu um valor de 1,2%.
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Grau de Satisfação dos Doentes | Consultas

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

Mau

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

Razoável

57,1%
54,9%
52,5%
52,2%

Bom

31,8%
33,4%
33,9%
31,5%

Muito Bom

6,5%
4,4%
5,7%
3,4%

Não Responde

2018

2017

2016

INFO

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

Muito Mau

Agosto2019

2015

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

APRECIAÇÃO GERAL
Os dados recolhidos no ano de 2018 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.

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

Muito Mau

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

Mau

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

Razoável

24,1%
30,8%
26,9%
30,18%

Bom

72,7%
65,8%
69,9%
67,09%

Muito Bom

2,9%
2,7%
1,8%
1,42%

Não Responde

2018

2017

2016

2015

Em termos absolutos, é de realçar as elevadas percentagens nos parâmetros de “Bom” e “Muito Bom” na
maioria das áreas avaliadas, destacando-se o “Atendimento/Acolhimento” e os “Direitos e Necessidades”.
Em termos relativos, comparando com o ano anterior,
os itens onde se verificou um maior aumento no grau
de satisfação foram: “Confidencialidade”, “Privacidade”
e “Tempo de espera”.
Em termos absolutos, os itens “Ruído”, “Instalações
e Mobiliário” e “Tempo de espera no dia”, “Ordem de
chamada” e “Acesso à informação”, obtiveram a maiores percentagens nas qualificações de “Mau” e “Muito Mau”. Em termos relativos, comparando com o ano
anterior, os itens onde se verificou uma maior redução
no grau de satisfação foram: “Instalações e Mobiliário”,
“Ruído”, “Temperatura Ambiente” e “Luminosidade”.
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IPOCFG em Notícia
De janeiro a julho de 2019
JANEIRO

FEVEREIRO

Tuna de Enfermagem de Coimbra entrega donativo
ao IPO Coimbra

Demonstração Solidária | Projeto “Sewing Love”

A Tuna de Enfermagem de Coimbra procedeu à entrega
de donativo angariado no âmbito da terceira edição do
Festival de Tunas Mistas “Notas Soltas do Mondego”. O
Conselho de Administração agradece o gesto solidário.
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Mais de duzentas almofadas saíram das mãos de um
grupo de pessoas que voluntariamente se quiseram
associar ao projeto “sewing love” – almofadas de coração, numa demonstração solidária e plena de sentido
no Dia Mundial de Luta contra o Cancro.

IPO Coimbra | Reconhecimento

O Conselho de Administração agradece o empenho de
todos os que, de diversas formas, contribuíram para o
sucesso da iniciativa.

O Conselho de Administração recebeu, no passado mês
de janeiro, das mãos do artista João Marques Nobre,
uma estrutura em pedra de ançã, com a gravação do
logótipo do IPO de Coimbra, que assim quis prestar o
seu reconhecimento enquanto utente da instituição.

Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório
O serviço do Bloco Operatório do IPO de Coimbra associou-se à AESOP (Associação dos Enfermeiros de Sala de
Operações Portugueses) e no passado dia 15 de fevereiro comemorou o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório (PND). As comemorações do Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório no IPO de Coimbra consistiram em:
• Divulgação do póster alusivo ao dia junto dos utentes
e equipas multidisciplinares;
• Divulgação da Lista de Verificação Pré-Cirúrgica do cidadão que integra recomendações de validações de
segurança cirúrgica, distribuída em formato digital e
em suporte de papel aos dinamizadores do PND;
• Divulgação de um vídeo, na sala de espera do ambulatório, baseado na Lista de Verificação Pré-Cirúrgica
[ver vídeo].
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MARÇO

Sessão Comemorativa do Dia Internacional da Mulher
no IPO de Coimbra
IPO Coimbra assina protocolo com a Associação
Portuguesa de Cuidados Paliativos
A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e o
IPO de Coimbra celebraram, no dia 9 de março, em
Coimbra, um protocolo, considerando o interesse mútuo no desenvolvimento de relações de cooperação
entre as duas entidades. Este protocolo visa, entre outras ações, reforçar as oportunidades de formação e
investigação em cuidados paliativos.

O IPO de Coimbra celebrou na passada sexta-feira, dia
8 de março, o Dia Internacional da Mulher através de
uma sessão aberta ao público no auditório da instituição. Esta iniciativa contou com a presença e contributo
solidário de diversas personalidades, bem como de doentes, familiares, cuidadores, profissionais de saúde e
a todos os cidadãos que quiseram participar.
Esta iniciativa da responsabilidade da equipa de Cirurgia Geral do IPO de Coimbra destinou-se aos doentes,
familiares, cuidadores, profissionais de saúde e a todos
os cidadãos que quiseram participar.

Projeto Nacional de Auditoria Dosimétrica em IMRT –
sessão de encerramento no IPOC
Equipa de Apoio Psicossocial do IPO Coimbra
No passado dia 11 de março, no IPO de Coimbra,
assinalou-se o encerramento do projeto nacional de
auditoria dosimétrica em radioterapia de intensidade
modelada, projeto que envolveu a Divisão de Física
Médica da SPF, em colaboração com a Agência Internacional de Energia Atómica e com o apoio da Direção
Geral da Saúde. O IPO de Coimbra foi centro piloto desta
auditoria nacional.

Após 3 meses de implementação, a Equipa de Apoio
Psicossocial do IPO Coimbra realizou uma sessão aberta a todos os profissionais de saúde. A sessão teve
como principais objetivos divulgar a atividade da Equipa e, simultaneamente, promover o envolvimento da
comunidade hospitalar neste projeto.
A Equipa de Apoio Psicossocial resulta da parceria entre
o IPO Coimbra e a Fundação Bancária “la Caixa” desenvolvida no âmbito do Programa Humaniza.
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Lançamento do Livro “Estirador com Escritos” no IPO
de Coimbra
No dia 16 de março realizou-se no IPO de Coimbra o
lançamento do livro “Estirador com Escritos” da autoria
de Alexandre Carvalho que, num gesto de grande solidariedade, prescindiu dos seus direitos fazendo reverter o
produto da venda em benefício da instituição.

Os alunos brindaram os nossos doentes com poemas
de Sophia de Mello Breyner Andresen, numa homenagem ao centenário do seu nascimento que este ano se
comemora. Houve ainda espaço para um momento musical que abrilhantou a visita. Aos alunos e professora o
IPO de Coimbra agradece

Ação solidária #ButterflyEffect
O evento, teve lugar no átrio principal do edifício do ambulatório, e contou ainda com o leilão de um quadro
da autoria da artista plástica Hermínia Mesquita, cujo
produto se destinou igualmente ao IPO de Coimbra. A
apresentação do livro esteve a cargo do escritor e poeta
de Coimbra Xavier Zarco.

Dia Mundial da Poesia no IPO de Coimbra
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Poesia,
o IPO de Coimbra recebeu no passado dia 20 de março
os alunos do Agrupamento de Escolas de Martim de
Freitas.
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O IPO de Coimbra manifesta o seu agradecimento público à Parfois e a todas as pessoas que se associaram
à ação solidária #ButterflyEffect, ao comprarem o lenço
concebido especialmente para esta campanha, e cujo
produto da venda reverteu a 100% em benefício dos
três institutos de oncologia do país.
O Conselho de Administração do IPO de Coimbra anunciou que o donativo recebido no âmbito desta campanha, vai tornar possível a remodelação da sala de
espera do Serviço de Radioterapia e melhorar substancialmente as condições de conforto para os doentes e
de funcionalidade para os profissionais.
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ABRIL

MAIO

Exposição “Cancro, a história que nos une”

Trata-se de um investimento que fortalecerá a confiança
dos doentes e profissionais num Serviço Nacional de Saúde moderno, seguro e sustentável, projetando o futuro.

Durante o mês de abril esteve exposta, no IPO de Coimbra, a exposição subordinada ao tema “Cancro, a história que nos une”.
A exposição contou com a presença de Gabriela Fonseca, autora do Blog “Dia da Mudança” e da exposição, Inês Domingues, representante do Fundo IMM
Laço e ainda de Margarete Santos, um dos rostos da
campanha.

Plano de Investimentos na Área da Saúde | Aprova
Requalificação do Edifício da Cirurgia

O investimento global é de 28.814.294,00 €.

5º Curso de Gastrenterologia Oncológica
O Serviço de Gastrenterologia do Instituto Português
de Oncologia de Coimbra realizou no passado dia 3
de maio, o 5º Curso de Gastrenterologia Oncológica,
destinado aos Médicos de Medicina Geral e Familiar
da Região Centro, integrado numa iniciativa conjunta
dos Serviços de Gastrenterologia dos três institutos de
oncologia do país.

O IPO de Coimbra viu publicada no dia 2 de maio em
Diário da República a Resolução do Conselho de Ministros (RCM n.º 77/2019) que aprova o Plano de Investimentos na Área da Saúde (PIAS) e a requalificação do
Edifício da Cirurgia desta instituição.
Com esta aprovação o IPO de Coimbra concretizará um
dos seus mais importantes desígnios e uma das aspirações mais antigas dos seus profissionais. As obras
de requalificação, agora aprovadas, permitirão corresponder aos padrões de qualidade estruturais e tecnológicos preconizados para os centros de oncologia mais
diferenciados, bem como, proporcionar melhores condições de trabalho para as equipas e de conforto para
os doentes.
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Partilhar.com … e em família

Dia Internacional do Enfermeiro

O evento “Partilhar.com… e em família” foi um espaço de
partilha, de reflexão e de divulgação de conhecimentos e
práticas com impacto positivo na qualidade da intervenção psicossocial, na intervenção na saúde e na qualidade dos cuidados à pessoa e à sua rede de suporte.

A assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, dia 12
de maio, o Serviço de Cirurgia do IPO de Coimbra levou a efeito algumas iniciativas, de que se destaca a
participação ativa de uma finalista da Escola Superior
de Enfermagem que escreveu o texto que a seguir publicamos, e que constitui uma reflexão pessoal sobre o
significado da celebração deste dia.

No passado dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, o evento organizado pelo Serviço Social do IPO
de Coimbra partilhou experiências e apoios dirigidos à
família e ao cuidador.

IPO de Coimbra acolhe a Sessão sobre “As Mutações
Genéticas BRCA e o Cancro”
No âmbito da Campanha “saBeR mais ContA”, que assinalou o Dia Mundial do Cancro do Ovário (8 de maio),
realizou-se no IPO de Coimbra a primeira das três sessões de esclarecimento subordinada ao tema “As Mutações Genéticas BRCA e o Cancro”.
A sessão, que decorreu no passado dia 17 de maio, entre as 15h e as 17h, no auditório da instituição, contou
com a participação de médicos especialistas e testemunhos sobre o tema em debate.

Os futuros e atuais profissionais puderam assim partilhar experiências e vivências que traduziram num poster
alusivo.
O IPO de Coimbra associa-se a esta celebração e saúda os enfermeiros que diariamente contribuem para o
bem cuidar do doente oncológico.
Pode visualizar aqui o texto [link].

Dia Mundial sem Tabaco | 31 de maio
Para assinalar o Dia Mundial sem Tabaco o IPO de Coimbra organizou o Fórum “IPOC – Hospital sem Tabaco”.
Este evento foi destinado a toda a população – com
o ilusionista Luís de Matos como rosto – e pretendeu
sensibilizar para a problemática do tabagismo nas instituições de saúde.
Durante este dia decorreu uma ação de sensibilização
e rastreio com a avaliação de monóxido de carbono e,
no período da tarde, deu-se início à Tertúlia “Hospital
Sem Tabaco”.
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JUNHO

1º Curso de Neoplasias Neuroendócrinas do IPO de
Coimbra
Este espaço incluiu a apresentação do projecto SOS
Saúde, o testemunho de um ex-fumador e um familiar
de um ex-fumador, a atuação dos Palhaços d’Opital e o
debate “Hospital sem Tabaco – Realidades e Perspetivas”, que contou com a participação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, do Colégio de Especialidade de Pneumologia,
da Sociedade Europeia de Pneumologia e do ACES do
Baixo Vouga.

II Encontro Internato Médico da Zona Centro –
1º Prémio para Projeto do IPO de Coimbra
No âmbito do II Encontro Internato Médico da Zona
Centro organizado pela Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos, que decorreu nos dias 31 de maio
e 1 de junho, em Coimbra, a médica especialista em
Oncologia Médica, Mónica Mariano, venceu o 1º prémio do encontro, com o projeto “Avaliar para Avançar: o
Internato de Oncologia Médica no IPO Coimbra”.
A entrega do prémio decorreu na sessão de encerramento do evento, no dia 1 de junho

O Grupo Multidisciplinar de Tumores Neuroendócrinos
do IPO de Coimbra organizou o 1º Curso de Neoplasias
Neuroendócrinas com a presença do Prof. Doutor Christos Toumpanakis, do Royal Free Hospital – Londres.
O curso, que decorreu no dia 4 de junho, teve como
principal objetivo proporcionar formação avançada sobre o tema aos profissionais de saúde, nomeadamente,
aos clínicos das várias especialidades que integram o
Grupo Multidisciplinar de Tumores Neuroendócrinos da
instituição, bem como, dos Hospitais da Região Centro
que têm protocolo com o IPO de Coimbra.

JULHO
O IPO Coimbra recebeu delegação da Direção Geral do
Hospital Militar Principal/Instituto Superior de Angola
O IPO de Coimbra recebeu, no passado dia 6 de julho,
uma delegação da Direção Geral do Hospital Militar
Principal/Instituto Superior de Angola no âmbito da realização da formação pós-graduada no IPOC, de médicos
militares angolanos, ao abrigo do protocolo entre o Alto
Comissariado da Saúde e a Direção dos Serviços de
Saúde das Forças Armadas Angolanas.
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IPO Coimbra participa em Seminário sobre
“Humanização Hospitalar”
O IPO de Coimbra participou no Seminário sobre “Humanização Hospitalar” através de um poster sobre a
parceria com a Fundação “la Caixa” no âmbito de um
programa que assegura cuidados psicossociais e espirituais a pessoas e famílias confrontadas com doença
oncológica em fase avançada.
Este evento decorreu no passado mês de julho no âmbito de um programa da Coordenação Nacional para
a Reforma dos Cuidados Hospitalares dedicado à humanização e teve como finalidade “debater experiências em curso, a nível nacional, resultados e visões e,
ainda, definir novas abordagens para a disseminação
de boas práticas de aprofundamento de atividades de
humanização hospitalar.

A sessão realizada teve como principais objetivos, dar
a conhecer o projeto e a equipa de trabalho, bem como
responder a questões e dúvidas dos profissionais.

Visita de monitorização do CHKS
Nos passados dias 22 e 23 de julho, o IPO de Coimbra
recebeu uma visita de monitorização do Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) com o objetivo de
estender o período de acreditação do hospital até maio
de 2020. Desta forma, o IPO de Coimbra pretende
manter os elevados padrões em qualidade organizacional que lhe permitem ser acreditado desde 2005 por
esta prestigiada entidade internacional.

Projeto Lean no IPO de Coimbra
IPO de Coimbra celebra protocolos de colaboração
O IPO de Coimbra apresentou no passado dia 10 de
julho o projeto Lean que tem como premissa a tomada
de consciência de algumas oportunidades de melhoria,
otimizando o percurso dos doentes e suas famílias.
Este projeto vai ser implementado em dois grupos multidisciplinares e será orientado pela empresa Lean Health
Portugal que nos próximos meses terá a oportunidade
de reconhecer como é possível fazer melhor e avaliar a
possibilidade de intervenção em determinadas áreas.
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Visando o reforço das relações de complementaridade
e de apoio técnico entre instituições, o IPO de Coimbra celebrou protocolos de colaboração com o Hospital
Distrital da Figueira da Foz e com a Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco no âmbito da Reunião de Decisão Terapêutica do Grupo Multidisciplinar de Patologia (GMP) de Digestivo.
Estes protocolos de colaboração serão agilizados com
a implementação do sistema de informação SonhoV2/
SClínico no IPO de Coimbra, bem como com a definição
de um circuito de telemedicina, já em curso.
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C&C | Crianças e Companhia
Pinta o desenho.
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Agenda
Simpósios

Congressos

ECCO2019 European Cancer Summit - European
Cancer Care: Across Borders
12 a 14 de setembro de 2019
Bruxelas, Bélgica
http://www.eccosummit.eu

ESMO Congress 2019 - Translating science into
better cancer patient care
27 de setembro a 1 de outubro de 2019
Barcelona, Espanha
https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Congress-2019

9.º Simpósio do Cancro da Cabeça e Pescoço
21 de setembro de 2019
Hotel Eurostars Oasis Plaza | Figueira da Foz
congressos@factorchave.pt
4th International Symposium of the Cancer Research
Center of Lyon
2 a 4 de outubro de 2019
Lion, França
http://crclsymposium2019.fr

Seminário
VI Seminário de Compras Públicas no Setor da
Saúde
24 a 25 de setembro de 2019
PT Meeting Center | Lisboa
http://seminariocompraspublicasnasaude.spms.
min-saude.pt/

Jornadas
XVIII Jornadas de Senologia
11 e 12 de outubro de 2019
Hotel Tivoli Carvoeiro | Algarve
https://www.jornadassenologia.pt/

Curso
Curso de Cuidados de Suporte e Paliativos
17 a 19 de Outubro de 2019
Coimbra
https://www.sponcologia.pt/pt/eventos/curso-decuidados-de-suporte-e-paliativos/
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Congresso de OncoSexologia 2019
3 a 4 de outubro de 2019
IPO Lisboa
mgil@ipolisboa.min-saude.pt
15.º Congresso Nacional de Cancro Digestivo
10 a 12 de outubro de 2019
Hotel São Rafael Atlântico | Algarve
https://gicd.pt/
9º Congresso Internacional APEGEL - Associação
Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança
17 a 19 de outubro de 2019
Figueira da Foz
http://www.apegel.org/Paginas/pagina20
16º Congresso Nacional de Oncologia
28 a 30 de novembro de 2019
Centro de Congressos do Estoril
https://www.congressonacionaloncologia.pt/

Conferências
16.ª Conferência Nacional de Economia da Saúde
16 a 18 de outubro de 2019
Hotel Olissippo Oriente | Lisboa
https://16cnes.apes.pt/
Conferências de Valor da Associação Portuguesa
de Administradores Hospitalares (APAH) 2019
18 a 19 de outubro de 2019
Braga
https://apah.pt/portfolio/conferencias-de-valor-apah/
19th Conference of the international Society of
Geriatric Oncology
14 a 16 de novembro de 2019
Genebra, Suíça
https://www.siogconference.org/
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Música

Cinema

Dead Combo
26 de outubro de 2019 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Film Art 2019
5 a 15 de setembro de 2019
CAE | Figueira da Foz

The Divine Comedy
8 de novembro de 2019 | 21h30
TAGV | Coimbra

Nouvelle Vague
5 de dezembro de 2019 | 21h30
TAGV | Coimbra

Espetáculo

23º Festival Internacional Magia de Coimbra
20 e 21 de setembro de 2019 | 21h30
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

Circo

The Black Mamba | Good Times Tour
5 de dezembro de 2019 | 22h00
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

Vão
4 de outubro de 2019 | 21h30
TAGV | Coimbra
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Sugestões de Leitura

Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPO de Coimbra
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ROL | Revista de Enfermería
vol. 42 | nº 5 | maio 2019

D&F | Dirigir & Formar
nº 23 | julho/setembro 2019

Postgaduate Medicine 25 Anos
Edição Portuguesa
vol. 48 | nº 3 | maio/junho 2019

A Luta Contra o Cancro e as Organizações
Internacionais e Nacionais
Coimbra | 2018

Efeitos de Terapias não Farmacológicas
em Doentes Oncológicos com Dor
Coimbra | outubro 2013

Sofrimento Psicológico no Doente Oncológico
Reflexões a Partir de um Programa de Rastreio
2016

A Qualidade de Vida do Doente Laringectomizado
Total por Cancro da Laringe e Alguns Factores com
Ela Relacionados | 2012

Burnout e Qualidade de Vida
em Cuidados Paliativos
Coimbra | dezembro 2016

Qualidade de Vida e Ajustamento Emocional em
Doentes com Cancro Ginecológico e Mama
2014

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE
Revista Quadrimestral | Número 39 | Agosto de 2019 | Distribuição Gratuita

