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INFO Setembro2020 Editorial

Editorial

“Finalmente vamos ter obras! Estou há 17 anos à es-
pera deste dia”, foi esta a frase que se ouvia de uma 
colaboradora quando viu o estaleiro da obra do Bloco 
Operatório Periférico a ser preparado. 

As obras para a construção do Bloco Operatório Perifé-
rico, iniciaram no princípio do mês de agosto. Na ceri-
mónia inaugural contamos com a presença do Exmo. 
Senhor Secretário de Estado da Saúde que nos honrou 
com a sua presença neste momento tão importante 
para o IPO de Coimbra. 

As obras já começaram e o sonho está a tornar-se 
realidade. 

O início da construção deste bloco é o ponto de partida 
para a concretização de um projeto há muito ansiado: a 
ampliação e requalificação do Edifício de Cirurgia. 

De facto, a instalação do Bloco Operatório Periférico 
visa acolher parte substancial da atividade cirúrgica 
durante o período da obra de ampliação e requalificação 
do Edifício de Cirurgia. 

As obras vão fazer parte do nosso dia a dia, mas é atra-
vés da obra que o futuro é construído. 

Vamos a isso! Vamos juntos construir o futuro.
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Intervenção Farmacêutica na Distribuição Individual 
Diária em Dose Unitária (DIDDU) nos Serviços de 
Internamento do IPO de Coimbra
Ana Marina Sales, Ana Costa, Andreia Gonçalves e Maria Inês Costa, Farmacêuticas do Serviço de Farmácia Hospitalar IPO Coimbra
Clementina Varelas, Diretora do Serviço de Farmácia Hospitalar IPO Coimbra

Neste estudo pretendemos analisar as intervenções 
farmacêuticas (IF) realizadas no ano de 2019, durante 
todo o processo de validação da prescrição médica no 
internamento, ligada à DIDDU. 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

A validação de medicamentos através da DIDDU é uma 
ferramenta de controlo do perfil farmacoterapêutico do 
doente, de uma forma cada vez mais ampla e integrada 
nos cuidados de saúde prestados ao doente. 

Os principais objetivos da IF são assegurar o uso racio-
nal e adequado dos medicamentos de forma a conseguir 
atingir os objetivos farmacoterapêuticos desejados, ma-
ximizar os efeitos benéficos dos medicamentos, evitar e 
minimizar os efeitos indesejáveis e ajudar na racionaliza-
ção dos custos associados ao medicamento. 

Esta ação pode decorrer em diferentes fases do ato far-
macêutico, nomeadamente antes, durante ou após a 
prescrição médica, e sempre em colaboração com ou-
tros profissionais de saúde, maioritariamente médicos 
e enfermeiros. 

OBJETIVOS

Analisar e caracterizar as IF realizadas na validação 
das prescrições médicas nos Serviços de Internamento 
do IPO Coimbra, bem como avaliar o seu impacto e a 
sua aceitação. 

Identificar quais os tipos de IF mais frequentes de forma 
a encontrar estratégias de intervenção precoce, otimi-
zando as já existentes e identificando as limitações e 
oportunidades de melhoria. 

METODOLOGIA

Estudo retrospetivo das IF realizadas durante o ano de 
2019. A recolha de dados foi realizada num ficheiro 
Excel onde se registou a data, nº processo do doente, 
iniciais do nome do doente, serviço de internamento, 
medicamento prescrito, dosagem, forma farmacêutica, 
frequência e via de administração, data de início e data 
fim da terapêutica, periodicidade, médico prescritor, 
motivo da intervenção, farmacêutica interveniente, ca-
racterização da intervenção (ativa ou passiva), aceita-
ção da intervenção (aceite ou não aceite) e momento 
da intervenção (antes ou depois da validação).  

A intervenção foi realizada através de comunicação dire-
ta (visita médica ou telefone) ou indireta (via mensagem 
personalizada no programa informático de prescrição 
GHAF) com os prescritores. 

NOTA: Projeto de Investigação validado pela Comissão de Ética do IPO de Coimbra
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Tipos de IF por serviço  RESULTADOS 

Classificação do tipo de IF

Tipo de intervenção

1 Posologia (Inclui dose, frequência)

2 Via de administração

3 Indicação terapêutica (Inclui 
duplicação)

4 Interação

5 Prescrição de medicamento extra- 
-formulário

6 Indisponibilidade do medicamento
por rutura de stock

7 Efeitos adversos

8 Monitorização sérica de fármacos

9 Compatibilidade entre medicamentos/
estabilidade/reconstituições

10 Outros

Braquiterapia

Cirurgia

Cirurgia Cabeça e 
Pescoço

Consulta Externa

Cuidados Paliativos

Ginecologia

Medicina

Oncologia Médica

Radioterapia

UCI

Urologia

5
3

5
1
7
1

14
14

2
2

2
5

13
7

1
1
1

1
3
2

12
8

1
4
5
1
1

4

9
6

19
25
15
19

2
1

10
2
4

23
7

1

1
4
4
1
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IF aceites, não aceites e sem resposta

00 Não aceite
03 Aceite
05 Sem resposta

Braquiterapia

05 Não aceite
30 Aceite
11 Sem resposta

Cirurgia

05 Não aceite
18 Aceite
04 Sem resposta

Cirurgia Cabeça e 
Pescoço

03 Não aceite
22 Aceite
01 Sem resposta

Cuidados Paliativos

04 Não aceite
06 Aceite
02 Sem resposta

Ginecologia

00 Não aceite
02 Aceite
02 Sem resposta

Medicina

10 Não aceite
74 Aceite
12 Sem resposta

Oncologia Médica

03 Não aceite
37 Aceite
06 Sem resposta

Radioterapia

00 Não aceite
01 Aceite
00 Sem resposta

UCI

05 Não aceite
05 Aceite
00 Sem resposta

Urologia
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IF activa vs passiva

Serviço Ativa Passiva

Braquiterapia 8 -

Cirurgia 40 6

Cirurgia Cabeça e Pescoço 26 1

Cuidados Paliativos 22 4

Ginecologia 9 3

Medicina 4 3

Oncologia Médica 87 9

Radioterapia 42 4

UCI 1 -

Urologia 10 -

Total Geral 249 30

DISCUSSÃO

No ano de 2019 o número de doentes saídos do inter-
namento (informação reportada ao SICA) foi de 6008, 
tendo sido registadas 279 IF. Do total das IF, 89% fo-
ram intervenções ativas, ou seja, foi a farmacêutica 
que contactou primariamente os intervenientes (mé-
dicos ou enfermeiros). O contacto telefónico eviden-
ciou ser o meio mais eficaz na aceitação das nossas 
recomendações.

A maioria das IF efetuadas estiveram relacionadas com 
a prescrição de medicamentos extra formulário (38%) 
e com a indisponibilidade do medicamento por rutura 
de stock (20%). 

A percentagem de aceitação das IF foi de 72%, enquanto 
15% ficaram sem resposta e 13% não foram aceites.

Oncologia médica Internamento foi o serviço onde se re-
gistou o maior número de intervenções (34%) associada 
à sua taxa elevada de internamentos e à especificidade 
dos seus doentes e terapêuticas associadas. 

CONCLUSÃO

As IF são uma mais-valia para o doente e para a qualidade 
e melhoria dos cuidados de saúde.

De uma forma geral, a taxa de aceitação das IF foi po-
sitiva em todos os serviços de internamento da nossa 
Instituição.

A análise e caracterização das intervenções possibilita-
ram verificar quais são os tipos de IF mais suscetíveis 
de acontecer permitindo indagar acerca dos aspetos do 
circuito de distribuição do medicamento e dos serviços 
clínicos que podem merecer especial atenção para o 
controlo e prevenção de Problemas Relacionados com 
o Uso do Medicamento.

Outro aspeto que merece especial realce é a documenta-
ção das IF. Ainda que tenhamos a perceção que há mui-
tas IF não registadas, reforça-se a importância de manter 
o sistema de registo em Excel por forma a evidenciar o 
impacto da IF na otimização da terapêutica dos doentes.

A IF na prescrição de medicamentos extra formulário 
e ruturas de medicamentos, sugerindo alternativas te-
rapêuticas do nosso formulário, demonstrou a impor-
tância da atividade farmacêutica na racionalização dos 
custos associados à terapêutica.
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Em tempos de pandemia, a Equipa de Apoio Psicosso-
cial (EAPS) procurou ajustar as formas de intervenção 
para dar continuidade à sua missão de prestar cuidados 
psicológicos, sociais e espirituais na doença avançada. 

Ajudar os doentes e as famílias a lidar com a incerte-
za e com a imprevisibilidade, e apoiar as equipas de 
saúde, foram as grandes prioridades da equipa. Para 
cumprir este objectivo, a EAPS ajustou as suas formas 
tradicionais de actuação e adotou novas estratégias de 
intervenção, nomeadamente a actividade assistencial 
por telefone e videochamada, a facilitação de visitas 
virtuais, o suporte psicossocial a doentes alojados fora 
do IPOC, a edição da Revista HUMANIZA, a construção 
de página de facebook e a disponibilização de apoio 
psicológico para profissionais.

Em respeito pelas medidas de proteção face à COVID 
19, parte importante da actividade assistencial da EAPS 
passou a ser feita por telefone e videochamada. Verificá-
mos que estas modalidades de assistência foram muito 

A EAPS em Tempos de Pandemia

Equipa de Apoio Psicossocial do IPO de Coimbra

bem recebidas pelos utentes, já que permitiram a con-
cretização do apoio sem a exigência de deslocação ao 
hospital, o que, para muitos doentes e familiares, era en-
tendido como um risco acrescido. Desde o mês de junho 
que a EAPS tem vindo a retomar gradualmente a activi-
dade assistencial presencial, embora, pela sua eficácia 
e boa recetividade, planeie manter parte importante dos 
acompanhamentos com recurso a videochamada.

Com o apoio e incentivo do Conselho de Administração 
do IPOC, iniciámos um projecto de facilitação de visitas 
virtuais junto dos doentes internados, com o objectivo 
geral de colmatar o distanciamento face aos seus fami-
liares. A EAPS, em colaboração com as equipas de saúde, 
assegurou a interacção em tempo real entre doentes/fa-
mílias/amigos, estimulando interações emocionalmente 
significativas, facilitando a comunicação e mediando 
conversas desafiantes. As visitas virtuais permitiram 
minimizar sentimentos de medo, de angústia e de isola-
mento físico e emocional, contribuindo para a dignifica-
ção da pessoa para além da condição de doente. 
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Comprometidos, de igual modo, com a promoção do 
bem-estar dos doentes e das famílias, a Fundação 
“la Caixa”, em articulação com o Ministério da Saúde, 
doou dois tablet’s ao IPOC. Esta doação permitiu au-
mentar a capacidade da EAPS quanto à realização de 
visitas virtuais. 

A possibilidade de realizar visitas virtuais está disponí-
vel desde 25 de Março. Nos diferentes serviços do IPOC 
(Cuidados Paliativos e Medicina Interna, Oncologia Mé-
dica, Radioterapia, Cirurgia Geral, Cirurgia Cabeça e 
Pescoço, Urologia) contabilizámos, até ao momento, 
mais de 400 visitas virtuais, abrangendo mais de 100 
doentes e respectivas famílias/amigos.

 

Visita virtual no internamento do Serviço de Oncologia Médica. 
(Foto generosamente cedida pela doente e família.) 

Neste momento, dotada de recursos humanos e técni-
cos, a EAPS é a equipa responsável por assegurar as vi-
sitas virtuais no IPOC. Atendendo às restrições de visitas 
a doentes internados, este recurso continua a ser uma 
ferramenta útil na minimização do distanciamento so-
cial e emocional. Para concretizar a visita basta que as 
equipas de saúde, o doente ou os familiares contactem 
a equipa e serão tomadas as diligências necessárias. 

Fruto do projecto de visitas virtuais implementado no 
IPOC, a EAPS do IPOC e a EAPS do CHUAlgarve foram 
convidadas pela Fundação “la Caixa” e pelo Ministério 
da Saúde para elaborar Guias de Apoio à realização 
de visitas virtuais. Em resposta a este desafio, foram 
construídos dois Guias que apoiam e uniformizam os 
procedimentos que devem sustentar as visitas virtuais 
(Recomendações para facilitação de visitas virtuais de 
família/amigos a doentes internados durante a pande-
mia COVID 19 e Sugestões para gestão dos conteúdos 
comunicacionais desafiantes). Com o apoio do Ministé-
rio da Saúde, estes Guias foram disseminados e imple-
mentados a nível nacional, incluindo regiões autónomas 
da Madeira e dos Açores.

Guias de apoio à realização de visitas virtuais.
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Ainda no âmbito dos cuidados integrais aos doentes 
internados durante a pandemia COVID-19, a EAPS lan-
çou em Maio 2020 a edição “0” da Revista HUMANIZA. 
Trata-se de uma revista de leitura fácil, que reúne con-
teúdos informativos e conteúdos lúdicos. Num período 
em que os doentes internados ficaram com acesso 
muito restrito a revistas e jornais, esta iniciativa preten-
de proporcionar momentos de leitura e de distração, 
sublinhando a Pessoa Total para além da Pessoa Doen-
te. A revista tem periodicidade trimestral, tendo saído 
muito recentemente a edição “1”; os exemplares estão 
disponíveis nos vários internamentos e no hospital de 
dia do Serviço de Oncologia Médica.

  

Edição “0” e edição “1” da Revista HUMANIZA.

De acordo com a missão de humanizar cuidados em 
saúde, a EAPS integrou o projecto do IPOC Cá fora lá 
dentro, estamos comprometidos, vamos ficar bem. No 
âmbito deste projecto, a EAPS promove uma sessão 
mensal com conteúdos relacionados com os desafios 
psicológicos/sociais/espirituais na doença oncológica; 
desloca-se, ainda, semanalmente para facilitar visitas 
virtuais entre os doentes alojados no exterior do IPOC e 
familiares/amigos.

 
Sessão de grupo sobre os desafios psicológicos, sociais e espi-
rituais associados à doença oncológica.

Dando continuidade à missão da EAPS, e contem-
plando não só o doente e as famílias, mas também o 
bem-estar dos profissionais de saúde, disponibilizámos 
apoio psicológico para os profissionais do IPOC através 
de linha telefónica e atendimento presencial. Este tipo 
de apoio continua disponível, podendo ser ativado atra-
vés de contacto directo com a EAPS, ou através do n.º 
de telefone 969 377 627.

Ainda no âmbito do suporte aos profissionais do IPOC, a 
EAPS disponibilizou uma página de facebook. A página 
tem sido usada como veículo de transmissão de con-
teúdos informativos e de mensagens de incentivo e de 
esperança. Num período de múltiplos desafios, a página 
pretende aproximar doentes/familiares/amigos/profis-
sionais de saúde com a firme convicção de que a pro-
ximidade afectiva diminui o medo e renova a coragem 
para que cada um de nós possa continuar a sua missão 
(pode aceder à página de facebook em https://www.fa-
cebook.com/EAPS-IPO-Coimbra-112687277035640).

Tal como aconteceu com todas as equipas de saúde, 
também a EAPS se reinventou e encontrou novas for-
mas de prestar cuidados com qualidade, segurança e 
humanismo. Em todos os momentos desafiantes da 
nossa história, as dificuldades potenciam as oportu-
nidades para o desenvolvimento de novas formas de 
intervenção. Continuemos a pensar mais nas soluções 
do que nos problemas, e lembremo-nos que o distan-
ciamento físico não implica distanciamento emocional. 
A nossa humanidade nunca foi tão precisa.

Longe do abraço, perto do coração!
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No que diz respeito ao tema cuidar do doente oncológico, 
não podemos negar que a realidade tem vindo a mudar 
nas últimas décadas. Por um lado, as novas tecnologias e 
descobertas científicas permitiram aumentar a esperança 
de vida das pessoas com cancro e por outro, o envelhe-
cimento dos sobreviventes com a presença de comor-
bilidades têm contribuído para a existência de desafios 
diferentes no contexto atual dos cuidados. Este novo con-
texto acarreta portanto uma exigência acrescida para os 
profissionais de saúde, no sentido de atualizarem os seus 
conhecimentos e adaptarem as suas práticas de modo a 
contribuir para uma melhor qualidade de vida do doente 
oncológico. E é com base nesse desafio que o Grupo de 
Feridas, desde 2016, tem vindo a realizar eventos cientí-
ficos na área da ferida no doente oncológico. Esses even-
tos têm-se revelado uma excelente ferramenta no sentido 
de colmatar essa necessidade específica de atualização 
de conhecimentos, permitindo o acesso a conteúdos rele-
vantes sobre o assunto. Como por exemplo, quando ques-
tionados sobre o que levou a inscrever-se no Seminário 

A Importância dos Eventos Científicos no 
Desenvolvimento Profissional | Contributos
do Grupo de Feridas do IPO Coimbra
Sylvie Gomes, Ana Rocha e Isabel Morais,
Enfermeiras do Núcleo Central do Grupo de Feridas do IPO Coimbra

(gráfico 1), pudemos constatar que mais de metade dos 
participantes se inscreveram por estes tratarem de temas 
que têm a ver com o seu local de trabalho.

O que o levou a inscrever-se no seminário
88 respostas 

Gráfico 1: Respostas referente aos Seminários (I, II e III) 
organizados pelo Grupo de Feridas.

02,3% Conhecimento através 
de eventos anteriores
55,7% Temas que têm a ver 
com o seu local de trabalho
37,5% Interesse geral
04,5% Interesse num tema 
específico
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Os eventos têm sido organizados sob a forma de Semi-
nários, vocacionados para consolidar a aprendizagem 
e estimular a reflexão relacionada especificamente 
com determinado tipo de ferida; e ainda sob a forma de 
Encontros, orientados para a discussão de diferentes 
pontos de vista e o debate de ideias relacionadas com 
a utilização de técnicas ou materiais específicos para 
tratamento de feridas.

De uma forma geral, estes eventos têm sido procurados 
por diversos profissionais de saúde, tais como enfermei-
ros, médicos de diversas especialidades, nutricionistas, 
farmacêuticos, radioterapeutas, entre outros (gráfico 2), 
atribuindo ao programa científico, quanto à qualidade, 
53,4% como muito boa e 46,6% como boa (gráfico 3).
 

Qual a sua categoria profissional
88 respostas

Gráfico 2: Respostas referente aos Seminários (I, II e III) 
organizados pelo Grupo de Feridas.

 

Opinião sobre a qualidade do Programa Científico
88 respostas

Gráfico 3: Respostas referente aos Seminários (I, II e III) 
organizados pelo Grupo de Feridas.

Em maio de 2016 teve lugar o I SEMINÁRIO DE FERIDAS 
com o tema Abordagem multidisciplinar ao doente 
com radiodermite (imagem 1).

71,6% Enfermeiro
00,0% Médico
20,4% Estudante
08,0% Outro

53,4% Muito Boa
46,6% Boa
00,0% Regular
00,0% Fraca
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Imagem 1: Cartaz do I Seminário de Feridas organizado 
pelo Grupo de Feridas em colaboração com o Gabinete 
Coordenador da Formação.

A radiodermite, enquanto efeito secundário do trata-
mento de radioterapia que afeta a qualidade de vida do 
doente, surge como uma ferida específica a que as equi-
pas multidisciplinares da Instituição têm de atender, 
sendo vários os fatores que concorrem para o seu apa-
recimento. Neste seminário, cuja qualidade do progra-
ma científico foi avaliada pelos inscritos, na sua maioria 
como boa (51,5%) e muito boa (45,5%), procurou-se 
reunir peritos da área que partilhassem os seus saberes 
e suscitassem a reflexão sobre o doente oncológico sub-
metido a radioterapia, abordagens complementares e 
desafios para a Enfermagem e para Grupos de Ferida.

Em fevereiro de 2017, dada a crescente utilização de tera-
pia por pressão negativa na Instituição, optou-se por rea-
lizar o I ENCONTRO DO GRUPO DE FERIDAS com o tema 
Terapia por Pressão Negativa em Oncologia (imagem 2).

Imagem 2: Cartaz do I Encontro do Grupo de Feridas 
organizado pelo Grupo de Feridas em colaboração com 
o Gabinete Coordenador da Formação.

Sendo na altura uma terapia inovadora cada vez mais 
utilizada pelo seu comprovado contributo na cicatrização 
favorável das feridas, entendeu-se que a formação dos 
profissionais de saúde na matéria poderia ser uma mais-
valia para uma tomada de decisão baseada na evidência 
científica, promovendo assim a atualização de conheci-
mentos nesta área e a implementação de boas práticas 
na Instituição. Neste Encontro, cuja qualidade do progra-
ma científico foi avaliada pelos inscritos como muito boa 
(61,5%) e boa (38,5%), reuniram-se peritos para debater 
temas como a intervenção diferenciada em feridas na 
área de oncologia e o seu tratamento, assim como quan-
do utilizar a terapia por pressão negativa em oncologia.

Em maio de 2017, organizou-se o II SEMINÁRIO DE 
FERIDAS sob o tema Abordagem Multidisciplinar ao 
doente com ferida maligna (imagem 3). 
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Imagem 3: Cartaz do II Seminário de Feridas organizado 
pelo Grupo de Feridas em colaboração com o Gabinete 
Coordenador da Formação..

Atendendo às especificidades das feridas que se encon-
tram num Hospital Oncológico e tendo em conta que o 
tratamento de uma pessoa com ferida maligna é reco-
nhecidamente complexo, entendeu-se que este seminá-
rio poderia servir de base para uma reflexão acerca da 
problemática da pessoa com ferida maligna, no sentido 
de sistematizar a intervenção das equipas com base em 
evidências científicas. Reconhecendo o facto de que a 
não existência de linhas orientadoras de como intervir 
perante este tipo de feridas constitui um desafio para 
a comunidade científica, neste evento científico foi clas-
sificado pelos inscritos como muito boa (62,9%) e boa 
(37,1%) reuniram-se peritos que partilharam o seu sa-
ber sobre o estado de arte relacionado com a ferida ma-
ligna, debatendo-se também temas tais como a abor-
dagem à pessoa com ferida maligna, assim como os 
desafios que a abordagem à ferida maligna nos coloca.

O aumento da complexidade das feridas implica o de-
senvolvimento de opções terapêuticas cada vez mais 
diferenciadas baseadas em vasta investigação cientifi-
ca. Nesse sentido, organizou-se em março de 2018, o II 
ENCONTRO DO GRUPO DE FERIDAS sob o tema Utiliza-
ção de Bioactivos em Oncologia (imagem 4). 

 

Imagem 4: Cartaz do II Encontro do Grupo de Feridas 
organizado pelo Grupo de Feridas em colaboração com 
o Gabinete Coordenador da Formação.

Os bioativos encontram-se descritos na literatura como 
uma segunda linha de tratamento para feridas complexas 
à qual se pode optar quando as abordagens tradicionais 
se mostram incompletas, nomeadamente quando a cica-
trização da ferida permanece sem evolução, mas sem si-
nais evidentes de infeção. Sendo esta uma área que muito 
tem evoluído e mais recentemente com o surgimento de 
novas opções, associadas a um elevado custo, entendeu-
se ser essencial apostar na formação dos profissionais de 
saúde para uma tomada de decisão baseada na evidên-
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cia científica obtendo-se ganhos em saúde. Nesse senti-
do, para este Encontro, que foi classificado pelos inscritos 
com uma qualidade de programa científico muito boa 
(81,8%) e boa (18,2%), reuniram-se peritos para refletir 
sobre o trabalho de grupo na abordagem à pessoa com fe-
rida e o tratamento de feridas em oncologia; para partilhar 
o seu saber sobre os bioativos em Portugal; e para deba-
ter ideias relacionadas com a utilização de bioativos em 
oncologia, recorrendo a estudos de casos para o efeito.

Por fim, em junho de 2018 e tendo em conta que os 
estudos de prevalência de feridas que realizámos em 
2016 e 2017 permitiram averiguar que 68.9% das feri-
das dos doentes internados na Instituição eram feridas 
cirúrgicas, escolheu-se para o III SEMINÁRIO DE FERI-
DAS o tema Abordagem multidisciplinar ao doente 
com ferida cirúrgica (imagem 5).

 

Imagem 5: Cartaz do III Seminário de Feridas organizado 
pelo Grupo de Feridas em colaboração com o Gabinete 
Coordenador da Formação.

Este seminário, cuja qualidade do programa científico foi 
classificada pelos inscritos como muito boa em 47,4% 
e boa com a mesma percentagem, serviu de base para 
uma reflexão acerca da problemática da pessoa com feri-
da cirúrgica, no sentido de sistematizar a intervenção das 
equipas com base em evidências científicas e nas boas 
práticas. Neste evento abordaram-se temas como pre-
venção de complicações no doente submetido a cirurgia, 
aspetos nutricionais na cicatrização de feridas, infeção 
enquanto complicação da cicatrização e opções terapêu-
ticas para o tratamento. Houve ainda lugar para partilha 
de projetos de melhoria na área da ferida cirúrgica.

A organização destes eventos científicos que contou 
com a colaboração do Gabinete Coordenador da For-
mação da Instituição é tida pelo Grupo como um im-
portante contributo no desenvolvimento profissional 
tanto dos colaboradores do IPO de Coimbra como dos 
demais participantes que não pertencem à Instituição. 
Sem dúvida, a sua realização se traduz em benefícios 
para os profissionais da Instituição pois se por um lado 
nos permite estar em contacto com peritos nestas 
áreas específicas, por outro permite uma partilha de 
experiências com profissionais de outras instituições 
que leva a reflexões e motiva para a execução de no-
vos projetos na Instituição. O facto de incluir a parti-
cipação multidisciplinar enriqueceu a qualidade dos 
debates que foram proporcionados.  É certo que estes 
seminários e encontros têm constituído também uma 
excelente oportunidade para veicular o nosso conhe-
cimento na área da ferida em doentes oncológicos e 
mostrar os trabalhos que têm sido desenvolvidos na 
nossa Instituição, aos demais profissionais. Por tudo 
isso considera-se importante continuar a investir neste 
tipo de eventos científicos.
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Dados Recolhidos
Os quadros que se apresentam revelam os dados reco-
lhidos durante o ano de 2019.

SATISFAÇÃO DOS UTENTES 2019 
(Consultas e Internamento)

CONSULTAS

1. Atendimento/Acolhimento

O “Atendimento/Acolhimento” nas consultas foi qualifica-
do como “Bom” e “Muito Bom” por, pelo menos, 84,6% 
dos doentes que responderam aos questionários.

Avaliação da Qualidade Apercebida pelos Doentes 
do IPO de Coimbra | 2019
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 2019 se publicam. 
Neste artigo, na apreciação que acompanha cada quadro, procurou evidenciar-se os itens que, em cada área, mere-
ceram as qualificações de “Bom” e “Muito Bom” bem como “Mau” e “Muito Mau

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” apenas atingi-
ram 1,7% em relação ao item “Administrativo”. 

2. Ambiente e Conforto

O “Ambiente e Conforto” nas consultas foi qualificado 
como “Bom” e “Muito Bom” por, pelo menos, 35,6 % dos 
doentes que responderam ao questionário, com ênfase 
nos itens “Higiene e Limpeza” (79,1%) e “Luminosidade” 
(75,4%).

As qualificações “Mau” e “Muito Mau” atingiram um valor 
mais elevado nos itens “Ruído” (12,7%) e “Instalações e 
Mobiliário” (3,6%).

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outros

Administrativo

Higiene e Limpeza
Temperatura

Instalações e Mobiliário
Luminosidade

Ruído

0,3%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

0,3%
0,6%
0,0%
0,0%

0,5%
0,0%
1,1%
0,0%
0,6%

7,0%
5,7%

13,8%
8,6%

12,0%

41,1%
46,9%
54,8%
57,7%
54,3%

51,0%
47,2%
29,8%
33,7%
33,1%

Não Responde

5,0%
12,9%
10,1%

8,7%
13,4%

0,5%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

0,5%
1,7%
0,3%
0,0%

0,5%
3,0%

11,0%
1,4%
1,1%

19,8%
40,2%
51,7%
28,4%
23,5%

55,3%
44,5%
25,1%
56,0%
59,9%

23,8%
11,7%
10,5%
13,9%
15,5%

Não Responde

6,4%
9,4%

12,4%
9,4%

10,4%
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3. Direitos e Necessidades

Mais de 78,7% dos doentes que responderam aos 
questionários, qualificaram como “Bom” e “Muito Bom” 
o modo como foram respeitados os seus direitos e ne-
cessidades nas consultas, salientando a classificação 
do item “Confidencialidade” (89,7%).

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

4. Organização e Funcionamento 

Dos doentes que responderam aos questionários, mais 
de 35,4% qualificaram como “Bom” e “Muito Bom” a or-
ganização e funcionamento das consultas, destacando 
os itens “Orientações de Preparação para Consultas/Tra-
tamentos” (81,3%) e o “Sistema de Marcação” (77,9%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram 
um valor mais elevado nos itens “Tempo de Espera” 
(13,1%) e “Ordem de chamada” (5,5%), relativamente 
aos restantes. 

0,8%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

0,8%
0,0%
0,0%
0,6%

1,4%
2,0%
0,9%
0,0%
0,8%

17,1%
18,5%

9,5%
14,3%
17,7%

51,1%
54,8%
56,6%
54,2%
53,1%

29,6%
23,9%
33,0%
31,5%
27,8%

Não Responde

8,9%
11,9%
13,9%
13,6%
11,9%

1,1%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

0,6%
1,9%
4,9%
1,4%

2,7%
1,1%
3,6%
8,2%
1,7%

18,4%
17,0%
30,9%
51,5%
34,6%

52,9%
54,6%
46,4%
26,7%
49,6%

25,0%
26,7%
17,2%

8,7%
12,7%

Não Responde

6,9%
11,1%

9,4%
9,2%

10,6%

Acesso à informação
Privacidade

Esclarecimentos
Confidencialidade
Necessidades individuais

Orientações
Tempo de espera

Sistema marcação
Ordem de chamada
Sinalética
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5. Grau de Satisfação Geral

Mais de 82% dos doentes que responderam aos ques-
tionários, atribuiram a qualificação de “Bom” e “Muito 
Bom” no que respeita ao Grau de Satisfação Geral.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingem um 
valor de 2,1%.

6. Opinião que tinha do IPO

Relativamente à Opinião que tinha do IPO, mais de 79% 
dos doentes que responderam ao questionário, referiram 
que tinham uma opinião “Boa” e “Muito Boa”

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

INTERNAMENTO

1. Atendimento/Acolhimento 

No internamento, o “Atendimento/Acolhimento” dos cola-
boradores foi qualificadado como “Bom” e “Muito Bom” 
por mais de 95,3% dos doentes que responderam aos 
questionários, dando destaque ao item “Enfermeiros” 
com 99,5%.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” apresentam um 
valor mais elevado apenas no item “Médico” com 0,7%. 

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

1,3%

0,8%

15,3%

52,5%

30,0%

Não Responde 7,7%

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Boa

0,6%

1,9%

17,7%

56,0%

23,8%

Não Responde 10,6%

0,7%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

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

1,1%
0,0%
2,6%
3,7%
4,3%

21,6%
11,5%
32,6%
27,3%
39,5%

76,6%
88,0%
64,6%
68,8%
55,8%

Não Responde

3,1%
3,6%
4,5%
2,9%
5,8%

Médico
Auxiliar

Enfermeiro
Outros

Administrativo



20

INFO Setembro2020 Avaliação da Qualidade Apercebida pelos Doentes do IPO de Coimbra | 2019

2. Alimentação

Mais de 80,2% 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 89,2%.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram 
um valor mais elevado no item “Sabor das refeições” 
(1,4%).

3. Ambiente e Conforto

Mais de 79,9% 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 Dis-
ponibilizada” (94,7%) e “Higiene e Limpeza” (94,1%).

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingem um 
valor mais elevado no item “Instalações e Mobiliário” 
(3,7%).

Horários da refeição
Apresentação dos alimentos
Temperatura das refeições

Variedade das ementas
Sabor das refeições

Higiene e Limpeza
Ruído
Roupa disponibilizada

Instalações e Mobiliário
Temperatura Ambiente

0,2%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

0,2%
0,7%
0,5%
0,9%
0,9%

10,3%
15,9%
12,6%
18,4%
18,1%

43,1%
43,3%
44,7%
44,1%
44,9%

46,1%
39,8%
41,7%
36,1%
35,8%

Não Responde

2,9%
4,9%
4,9%
4,5%
4,2%

0,2%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

0,0%
3,3%
0,5%
0,7%
0,0%

5,7%
13,5%
19,4%

9,6%
5,1%

29,9%
40,5%
49,3%
49,1%
28,5%

64,2%
42,3%
30,6%
40,4%
66,2%

Não Responde

2,4%
4,2%
4,7%
2,9%
3,1%
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4. Direitos e Necessidades

Mais de 93,3% dos doentes que responderam aos 
questionários atribuiram a classificação de “Bom” e 
“Muito Bom” relativamente ao respeito pelos seus di-
reitos e necessidades, durante o internamento.

As qualificações de “Mau” e “Muito Mau” atingiram o 
valor máximo no item “Esclarecimentos sobre situação 
de saúde” (1,4%).

5. Grau de Satisfação Geral

Relativamente ao Grau de Satisfação Geral, 96,6% dos 
doentes que responderam aos questionários, atribuiram 
uma qualificação de “Bom” e “Muito “Bom”.

Não tendo sido atribuidas quaisquer qualificações nos 
itens “Mau” e “Muito Mau”.

6. Opinião que tinha do IPO

Dos doentes que responderam aos questionários, 89,5% 
classificaram como “Boa” e “Muito Boa” a opinião que 
tinham do IPO.

A qualificação de “Mau” atingiu um valor de 1,5%.

Garantia de confidencialidade

Necessidades individuais

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

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

0,0%

0,0%

2,1%

27,0%

70,9%

Não Responde 4,5%

Mau

Bom

Muito Mau

Razoável

Muito Bom

0,0%

1,5%

9,0%

47,9%

41,6%

Não Responde 8,9%

0,2%

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

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

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

5,3%
4,6%
5,0%
5,7%
5,4%

34,6%
40,3%
40,9%
32,3%
44,0%

58,7%
54,4%
53,2%
61,6%
49,9%

Não Responde

4,0%
7,1%
5,8%
5,6%
4,9%
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Constatamos que o grau de satisfação geral dos doen-
tes do IPO de Coimbra quer nas consultas, quer nos in-
ternamentos, mantém níveis elevados, apesar de uma 
pequena diminuição na qualificação dos itens associa-
dos ao questionário das consultas, bem como no grau 
de satisfação geral dos doentes.

Grau de Satisfação dos Doentes | Consultas Grau de Satisfação dos Doentes | Internamento 

APRECIAÇÃO GERAL

Os dados recolhidos no ano de 2019 vão ao encon-
tro aos esforços de todos os colaboradores do IPO de 
Coimbra, em tornar esta instituição num hospital de ex-
celência na satisfação dos seus doentes.

É de realçar as elevadas percentagens nos parâmetros 
de “Bom” e “Muito Bom” na maioria das áreas avaliadas, 
destacando-se o “Atendimento/Acolhimento” e os “Direi-
tos e Necessidades” à semelhança do ano anterior.

Os itens “Ruído”, “Instalações e Mobiliário” e “Tempo de 
espera” e “Ordem de chamada”, obtiveram a maiores per-
centagens nas qualificações de “Mau” e “Muito Mau”.
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Muito Mau
0,2%
0,2%
1,8%

0,8%

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

15,3%
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4,5%

Não Responde
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Dia dos Reis celebrado no IPO de Coimbra

No dia 6 de janeiro, o IPO de Coimbra celebrou o Dia 
de Reis com a colaboração do Grupo de Cavaquinhos 
de Coimbra – Giroflé, no âmbito do protocolo assinado 
pelas duas instituições em setembro de 2019. 

O grupo atuou em diversas salas de espera das consul-
tas externas, promovendo momentos de boa disposição 
e bem-estar.
 

Leituras de Miguel Torga nos internamentos do IPO 
de Coimbra

Integrada na iniciativa da Câmara Municipal de Coim-
bra “Miguel Torga - 25 anos da morte”, o IPO de Coim-
bra recebeu no dia 17 de janeiro vários elementos do 
Grupo de Teatro “Bonifrates” que levaram a poesia de 
um dos maiores escritores da lingua portuguesa aos 
doentes internados na instituição. 

Esta iniciativa visa assinalar os 25 anos da morte de 
Miguel Torga e teve outra sessão no dia 4 de fevereiro.
 

Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro | 4 de fevereiro

O IPO de Coimbra assinalou o Dia Mundial da Luta 
Contra o Cancro, através de uma sessão integrada nas 
comemorações dos 25 anos da morte do poeta Miguel 
Torga.

À semelhança do que já tinha acontecido no dia 17 
de janeiro, os atores do Grupo de Teatro “Bonifrates” 
percorreram a instituição dando voz a uma seleção de 
poemas de Miguel Torga ao mesmo tempo que decorria 
uma sessão no auditório do IPOC subordinada ao tema 
“A Arte na Luta Contra o Cancro”.

A mesa redonda da sessão comemorativa contou com 
a presença do Dr. João Redondo, Médico Psiquiatra do 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, da Drª Su-
sana de Noronha, Antropóloga e Investigadora do Cen-
tro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e da 
Drª Helena Gervásio, médica oncologista que integrou 
o corpo clínico do IPOC como Diretora do Serviço de 
Oncologia Médica.

JANEIRO

IPOCFG em Notícia
De janeiro a agosto de 2020

FEVEREIRO
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A finalizar teve lugar um momento musical com o Quar-
teto de Cordas da Tuna Académica da Universidade de 
Coimbra.

A todos o IPO de Coimbra agradece!

Serviço de Radioterapia | Completa 1000 implantes 
prostáticos permanentes

O Serviço de Radioterapia completou, no passado dia 
10 de fevereiro, o milionésimo implante de braquitera-
pia prostática com sementes de Iodo-125.

Esta terapêutica permite tratar o carcinoma da prós-
tata através da utilização de sementes radioativas de 
Iodo 125, e que são colocadas de forma permanente 
na próstata.

Recorda-se que o IPO de Coimbra utiliza esta técnica 
desde 2004, com uma equipa dedicada e multiprofis-
sional, tendo sido um dos primeiros hospitais do SNS a 
implementar esta metodologia de tratamento, de grande 
precisão e curta duração.

Ao completar 1000 implantes prostáticos permanentes 
o IPO de Coimbra continua a consolidar esta técnica e 
outras técnicas e a reforçar o seu estatuto de hospital 
de referência em radioterapia na Região Centro, com o 
que nos congratulamos neste dia em que se assinalou 
o dia mundial do doente.
 

Seminário Violência Interpessoal e Serviços de Saúde

A Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos do 
IPO de Coimbra levou a efeito no passado dia 20 de fe-
vereiro, no auditório da instituição, o Seminário “Violên-
cia Interpessoal e Serviços de Saúde”, que contou com 
a presença do Dr. João Redondo, o Dr. António Porto e 
a Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos do 
Centro Hospitalar de Tondela-Viseu.

Neste evento foram discutidas diversas temáticas e 
questões muito pertinentes na área da saúde, nome-
adamente: “Violência por parceiro íntimo: da leitura e 
compreensão à intervenção”, “Questões legais no com-
bate à violência interpessoal” e “O papel das equipas 
para a prevenção da violência em adultos: a propósito 
da experiência de uma equipa”.
 

MARÇO

Concurso Nacional “Entre Paredes d’Opital”

Foi lançado no passado dia 2 de março, o concurso Na-
cional “Entre Paredes d’Opital” organizado pela Associa-
ção Palhaços d’Opital, com o apoio do IPO de Coimbra. 
Esta iniciativa destinada a intervencionar algumas pare-
des do hospital, pretende trazer mais cor e sorrisos ao 
IPO de Coimbra e constituirá um desafio para os artistas 
nacionais que nela participem.  
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O projeto foi apresentado por Margarida Ornelas, pre-
sidente do Conselho de Administração do IPO, assim 
como pela presidente da Associação Palhaços d’Opital, 
Isabel Rosado.
 

Implementação de medidas de proteção no IPO de 
Coimbra

No contexto do quadro epidemiológico COVID-19 o IPO 
de Coimbra tem vindo a implementar um conjunto de 
medidas que garantam, simultaneamente, a proteção 
dos seus doentes e profissionais de saúde.

À semelhança da medida implementada no passado 
dia 16 de março com a criação de dois postos de aten-
dimento prévio destinados à avaliação da situação dos 
doentes e acompanhantes, o IPO de Coimbra implemen-
tou, no dia 25 de março, mais dois postos destinados, a 
avaliar a temperatura dos profissionais, bem como um 
sistema de monitorização diário dos colaboradores atra-
vés de um formulário eletrónico, com o objetivo de iden-
tificar precocemente sintomas sugestivos de COVID-19.

Os profissionais contam, ainda, com uma linha tele-
fónica e atendimento presencial para apoio e acon-
selhamento psicológico, com o objetivo de minorar o 
impacto desta crise e favorecer respostas adaptativas 
ao stress.

Estas medidas revestem-se da maior importância, uma 
vez que contribuem para a segurança e bem-estar dos 
nossos doentes e profissionais.
 

ABRIL

Desinfeção do IPO de Coimbra

A empresa Anticimex demonstrando uma enorme res-
ponsabilidade social e um grande gesto de solidarieda-
de para com o IPO de Coimbra, procedeu à desinfeção 
das nossas instalações, no passado dia 11 de abril, 
de forma gratuita, nomeadamente do espaço exterior 
(numa área aproximada de 5138 m2) e de algumas 
áreas interiores dos edifícios que registam uma maior 
concentração de pessoas.
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IPO de Coimbra criou um Hospital de Dia no Hotel de 
Doentes

O IPO de Coimbra criou um Hospital de Dia no Hotel de 
Doentes com o objetivo de realizar tratamentos sistémicos 
a doentes oncológicos provenientes de outros hospitais.

Este novo espaço iniciou o seu funcionamento, no dia 14 
de abril, com a receção de doentes provenientes do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz. Estes doentes foram sub-
metidos a rastreio clínico num Posto de Atendimento Pré-
vio dedicado, através de um circuito exclusivo de acesso.
 

MAIO

IPO Coimbra retoma atividade a 100% nas salas do 
bloco operatório

IPO de Coimbra em destaque no site do SNS [ver Link] 
e na imprensa [ver Link] 
 

Reportagem: Covid-19 mudou rotina de doentes com 
cancro

IPO de Coimbra em destaque na imprensa [ver Link]
 

Retoma das atividades presenciais do NRC-LPCC 

O Conselho de Administração do IPO Coimbra recebeu 
no passado dia 29 de maio o Núcleo Regional do Centro 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC) onde 
se abordaram, entre outros assuntos, a retoma gradual 
das atividades presenciais e o apoio do NRC-LPCC no 
IPO Coimbra.
 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/05/18/ipo-de-coimbra-retoma-atividade/?fbclid=IwAR0zXfOjPOufsLZw1dXPHnndm26D_I1HEXXCPO1NCq2JPS9tg-qPqvFY_0M
https://www.asbeiras.pt/2020/05/covid-19-ipo-de-coimbra-retomou-hoje-atividade-a-100-nas-salas-do-bloco-operatorio/?fbclid=IwAR2WOS7MwZOtCor5bZ31eRIZRueN9hMqcir81yu3fBirKWiI_hYn32RZgJA
https://rr.sapo.pt/2020/05/11/pais/covid-19-mudou-rotina-de-doentes-com-cancro-fazer-tratamento-oncologico-a-doentes-infetados-e-ameacar-lhes-a-vida/especial/192485/?fbclid=IwAR2uiglbayPpUrUh3Iag2IjM-f6t9suJ6yzjpu8LeWOCtc8mpC69TxTLJws
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Dia Mundial da Criança

Durante este período, as crianças conseguiram estar à 
altura das exigências particulares que a pandemia re-
servou. Souberam estar ao lado, numa proximidade por 
vezes distante, dos nossos profissionais de saúde e por 
isso elas são, também, verdadeiros super-heróis!

Tendo isso em consideração, o Grupo de Trabalho para a 
Humanização Hospitalar do IPO Coimbra lançou um desa-
fio aos nossos mais pequenos, perguntando o seguinte: 
És um super-herói, como derrotarias o Corona Vírus?

E a resposta dos super-heróis chegou-nos com muitos 
desenhos e mensagens inspiradoras.

Resultados de ensaio clínico no IPO em destaque no 
congresso americano de oncologia

IPO de Coimbra em destaque na imprensa [ver Link]
 

Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 
visita IPO de Coimbra 

O Conselho de Administração do IPO Coimbra recebeu 
no passado dia 15 de junho o Dr. Carlos Cortes, Pre-
sidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos (SRCOM).

 

JUNHO

https://www.asbeiras.pt/2020/06/resultados-de-ensaio-clinico-no-ipo-em-destaque-no-congresso-americano-de-oncologia/
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Ordem elogia segurança do IPO e pede aos doentes 
para não faltarem às consultas

IPO de Coimbra em destaque na imprensa [ver Link]
 

IPO Coimbra na Reportagem Especial da SIC:” 
Estamos vivos”

IPO de Coimbra em destaque na imprensa [ver Link]

 

Novo Local de Espera no IPO de Coimbra

Sensíveis aos constrangimentos provocados pela pan-
demia aos acompanhantes dos utentes, procurou-se 
melhorar as condições de comodidade e bem-estar.

Neste contexto, disponibilizou-se uma zona própria para 
os acompanhantes, sendo que o acesso à mesma só 
pode ser feito após monitorização clínica que é realizada 
num dos dois Postos de Atendimento Prévio.

Agradecemos à Junta de Freguesia de Santo António 
dos Olivais, pelo contributo que prestou nessa melhoria, 
com a disponibilização de cadeiras.
  

JULHO

Os Palhaços d’Opital estão de volta ao IPO de Coimbra

No passado dia 3 de julho, os Palhaços d’Opital regressa-
ram ao IPO de Coimbra, após cerca de 4 meses de suspen-
são devido à situação epidemiológica presente, em que o 
acesso ao campus hospitalar tem sido condicionado.

https://www.asbeiras.pt/2020/06/ordem-elogia-seguranca-do-ipo-e-pede-aos-doentes-para-nao-faltarem-as-consultas/?fbclid=IwAR1cjGcrb5BkZAnFnytrsLh7gvfYOPO7tCvykVzJPrTVjGcUCV3xjfnFARE
https://www.facebook.com/watch/?v=370722593905051
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Donativos do Núcleo Regional do Centro da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro

No passado dia 16 de julho, o IPO Coimbra em parceria 
com o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (NRC-LPCC) assinalaram a entrega de 
bens e equipamentos que o NRC-LPCC tem vindo a fa-
zer ao IPO Coimbra no âmbito do projeto de apoio ao 
doente oncológico em contexto hospitalar.

Por questões de segurança, a conferência imprensa re-
alizou-se no exterior da entrada principal do Edifício do 
Ambulatório e contou com um número de participantes 
limitado.
   

Requalificação dos Postos de Atendimento Prévio

No passado dia 19 de julho foram melhoradas as con-
dições dos Postos de Atendimento Prévio (PAP).

Sempre que o utente chega ao campus hospitalar do IPO 
de Coimbra, tem de passar obrigatoriamente num dos 
dois PAP’s disponíveis, bem como, responder a um breve 
questionário clínico e efetuar a medição da tempertaura.
   

IPO Coimbra a inovar para cuidar, em parceria com 
Fraunhofer Portugal

A teledermatologia pode constituir uma ferramenta útil na 
referenciação dos doentes com doença dermatológica, 
nomeadamente oncológica, para centros especializados.

Neste âmbito, o IPO Coimbra encontra-se atualmente a 
participar num projeto de investigação do instituto Frau-
nhofer: MDevNet. O principal objetivo é avaliar uma apli-
cação móvel que permite uma aquisição fotográfica das 
lesões cutâneas de modo simples e com qualidade.

Este projeto permite adicionalmente gerar uma base de 
dados que poderá ser usada em plataformas de inteli-
gência artificial que visam facilitar a priorização do risco 
das lesões cutâneas.
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IPO Coimbra mais próximo de doentes com cancro 
através de “app” pioneira

IPO de Coimbra em destaque na imprensa [ver Link]
   

Reunião com o Presidente do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge

A Presidente do Conselho de Administração do IPO 
Coimbra, Dr.ª Margarida Ornelas, reuniu no passado 
dia 29 de julho com o Presidente do Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Dr. Fernando Almeida e 
o com a Presidente da Administração Regional de Saú-
de do Centro, IP, Dr.ª Rosa Reis Marques.

 

Altice Portugal contribui para projeto de visitas 
virtuais

A Altice Portugal ofereceu ao IPO Coimbra sete tablets 
e um “hotspot” Wifi para reforçar o projeto de visitas 
virtuais. O projeto, que cria uma linha direta de comu-
nicação entre os utentes internados e os seus familia-
res, está ativo desde o início do plano de contingência 
COVID-19.

Na cerimónia, realizada no passado dia 29 de julho, em 
que estiveram presentes Dr. Luís Filipe, Vogal do Con-
selho de Administração, e Eng.º Pedro Couceiro, Diretor 
do Serviço de Gestão de Sistemas de Informação, do 
IPO Coimbra, foram entregues os equipamentos pelo 
Diretor da Altice Serviços Técnicos, Eng.º Jorge Fonseca, 
ao Conselho de Administração.
 

https://rr.sapo.pt/2020/07/23/pais/ipo-de-coimbra-mais-proximo-de-doentes-com-cancro-atraves-de-app-pioneira/especial/201303/?fbclid=IwAR0DuYmhoRZ7JZhLJIsYhSIzIPb9_NMF9gGwYgqEe4JFpNmVaNG8MG8qXH0
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Início da obra do Bloco Operatório Periférico

A cerimónia destinada a assinalar o início da obra do 
Bloco Operatório Periférico, no passado da 4 de agosto, 
teve lugar no exterior da entrada principal do Edifício do 
Ambulatório e contou com um número de participantes 
limitado.

Para além da Presidente do Conselho de Administra-
ção do IPO de Coimbra, Drª Margarida Ornelas, teve 
a presença de Sua Excelência o Secretário de Estado 
da Saúde, Dr. António Sales, o Presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado, a Presi-
dente da Administração Regional de Saúde do Centro, 
Dr.ª Rosa Reis Marques, Vereadora da CMC Dr.ª Regina 
Bento e o Ex-Presidente do CA do IPO de Coimbra Dr. 
Manuel António.

A concretização desta obra constituiu o “lançamento da 
primeira pedra” da obra de ampliação e requalificação 
do Edifício da Cirurgia.

AGOSTO
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C&C | Crianças e Companhia

Encontra as 10 diferenças entre as imagens e assinala.
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Agenda

Congressos

XIX Congresso Nacional da AESOP - Associação dos 
Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses
14 a 16 de outubro de 2020 
Multiusos de Gondomar
https://diventos.eventkey.pt/geral/
detalheeventos.aspx?cod=208&lingua=pt-PT 

16.º Congresso Nacional de Cancro Digestivo
15 a 17 de outubro de 2020 
Edição Virtual
https://www.factorchave.com/16-o-congresso-
nacional-de-cancro-digestivo/

17.º Congresso Nacional de Oncologia
20 a 21 de novembro de 2020 
Edição Virtual
https://www.congressonacionaloncologia.pt/
inscri%C3%A7%C3%A3o-congresso.html

Euroanaesthesia 2020 - Congresso Europeu de 
Anestesiologia
28 a 30 de novembro de 2020 
Edição Virtual
https://euroanaesthesia2020.org/

Congressos

55.º Congresso Anual da Sociedade Europeia de 
Pesquisa Cirúrgica
9 a 11 de dezembro de 2020 
Innsbruck, Áustria
https://www.essr2020.at/frontend/index.php

Congresso AEOP13 - Reunião Anual da Associação 
de Enfermagem Oncológica Portuguesa 2020
11 a 12 de dezembro de 2020  
Hotel Vila Galé Collection | Braga
https://13.aeop.pt/

19th European Congress of Internal Medicine 
(ECIM 2021) 
18 a 20 de março de 2021 
Málaga, Espanha
www.efim.org

Congresso da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia 2021
29 de abril a 1 de maio de 2021 
Centro de Congressos Hotel Sheraton | Porto
www.admedic.pt

1.º Congresso Nacional de Hospitalização 
Domiciliária 
18 a 19 de junho de 2021 
Alfândega do Porto
secretariado@spmi.pt

11th International Congress of Internal Medicine
4 a 6 de julho de 2021 
Atenas, Grécia
https://internalmedicine-uth.gr/

https://diventos.eventkey.pt/geral/detalheeventos.aspx?cod=208&lingua=pt-PT 
https://diventos.eventkey.pt/geral/detalheeventos.aspx?cod=208&lingua=pt-PT 
https://www.factorchave.com/16-o-congresso-nacional-de-cancro-digestivo/
https://www.factorchave.com/16-o-congresso-nacional-de-cancro-digestivo/
https://www.congressonacionaloncologia.pt/inscri%C3%A7%C3%A3o-congresso.html
https://www.congressonacionaloncologia.pt/inscri%C3%A7%C3%A3o-congresso.html
https://euroanaesthesia2020.org/
https://www.essr2020.at/frontend/index.php
https://13.aeop.pt/
www.efim.org
www.admedic.pt
https://internalmedicine-uth.gr/
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Encontro

T27th PORTO CANCER MEETING - Stemness & 
Metastasis: Advances in Research and Clinical 
Translation
20 a 21 de maio de 2021
Porto
http://portocancermeeting.i3s.up.pt/

Conferência

European Conference of Family Doctors 2020
17 a 19 de dezembro de 2020 
Berlim, Alemanha
http://www.familydoctorseurope2020.org/

EQuiP 2021 - «Quality & Safety of urgent primary 
care in europe»
26 a 27 de janeiro de 2021 
Cidade de Utrecht, Holanda
https://www.scholamedica.nl/equip2021

Exposição

TOLEDO | Desenhos de Tânia Carvalho
30 setembro até 29 novembro de 2020 | 15h00 
Convento São Francisco | Coimbra

C&A | Cultura e Arte

Cinema

21ª Festa do Cinema Francês
21 a 24 de outubro de 2020 | 17h30, 21h30
TAGV | Coimbra

Performance

Atlas do Corpo e da Imaginação ao Vivo
8 de outubro de 2020 | 21h30
TAGV | Coimbra

http://portocancermeeting.i3s.up.pt/
http://www.familydoctorseurope2020.org/
https://www.scholamedica.nl/equip2021
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Crianças

Luccas Neto e a  Escola de Aventureiros
07 de março de 2021 | 18h30
Altice Arena | Lisboa

Música

The Black Mamba
24 de outubro de 2020 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Benjamim
06 de novembro de 2020 | 21h30
TAGV | Coimbra

London Community Gospel Choir - One Night With 
The Beatles 
10 de abril de 2021 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Música

Ana Carolina | Fogueira em Alto Mar
7 de junho de 2021 | 21h30
Convento São Francisco | Coimbra

Rodrigo Leão - O Método
23 de dezembro de 2020 |  21h30
Convento São Francisco | Coimbra

André Rieue a sua Orquestra Johann Strauss
18 e 19 de novembro de 2020 |  20h30
Altice Arena | Lisboa
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Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPO de Coimbra

Farmácia Portuguesa
nº 236

Portuguese Journal oh Public Health
nº 37 | 2-3 | 2019

Boletim da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra
junho/novembro 2019

Postgaduate Medicine
Edição Portuguesa

vol. 49 | nº 3 | maio/junho 2020

TJ | Tumori Journal
vol. 106 | nº 2 | abril 2020

ROL | Revista de Enfermería
vol. 43 | nº 6 | junho 2020

D&F | Dirigir & Formar
nº 27 | abril/junho 2020

ROL | Revista de Enfermería
vol. 43 | nº 5 | maio 2020

Tecno Hospital | Revista de Engenharia
e Gestão da Saude

nº 99 | maio/junho 2020
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