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INFO Dezembro2021 Editorial

Editorial

Neste Natal tão diferente para todos nós, o Conselho 
de Administração do IPO de Coimbra dirige-se a todos 
os profissionais, expressando os desejos de um Feliz 
Natal e de um próspero Ano Novo.

Gostaríamos de congratular todos aqueles que, ao lon-
go deste ano, contribuíram para bem servir o doente 
oncológico e para o engrandecimento da nossa Institui-
ção, com uma mensagem de gratidão, de solidariedade 
e de esperança.

Um Feliz Natal para todos e para as suas Famílias.
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Nos dias 8 e 9 de Abril de 2021, decorreu o “Congresso 
Internacional: Literacia em Saúde e Autocuidados – Evi-
dências que projetam a prática clínica”, promovido pelo 
Instituto Politécnico de Bragança e a Revista INFAD de 
Psicología.

Considerámos que seria uma oportunidade para parti-
lhar, junto da comunidade científica, um projeto realiza-
do sobre educação da comunidade escolar no âmbito 
dos Cuidados Paliativos. O mesmo foi apresentado sob 
a forma de comunicação livre, tendo sido premiado 
com mérito e recebido o 1º prémio, de entre os inúme-
ros trabalhos e Comunicações Livres em apresentação.

Educar a Comunidade a Ser PaliATIVO!

Ana Maria Neves Rocha e Sara Margarida Rodrigues Gomes,
Enfermeiras Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica no Serviço de Cuidados Paliativos e Medicina Interna do IPO de Coimbra

CONTEXTO

Os Cuidados Paliativos (CP) são um direito fundamental 
da população e devem assumir uma posição primordial 
nos cuidados de saúde portugueses. 

A conceção errónea de que os CP são direcionados 
para situações de fim de vida necessitam ser desmis-
tificadas na população portuguesa, começando pelos 
mais jovens, possibilitando deste modo, uma reflexão e 
discussão sobre o seu papel juntos de familiares com 
doença crónica e evolutiva e desmistificando o processo 
de dependência e de morte.

OBJETIVOS

Aumentar a literacia dos estudantes do 11º e 12º ano 
sobre os CP.

Desmistificar os mitos inerentes aos CP e divulgar a in-
tervenção ativa dos paliativos e de cada pessoa per si, 
no processo de bem-estar do doente e família.
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PROCEDIMENTO/CAMPO DE ESTUDO

RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO:

    84% já tinham ouvido falar do termo “Cuidados 
Paliativos”;

    56% conhecia pelo menos uma tipologia de prestação 
de CP;

    77% não contataram com ninguém que recebesse CP;
    85% considerava nunca ter abordado a temática da 

morte e da compaixão;
    100% considerava importante que se falasse de CP 

com os jovens;
    71% considerava que os CP eram uma alternativa à 

eutanásia por reduzirem o sofrimento;
    68% referiam que os CP eram destinados a doentes 

terminais;
    86% considerava não reconhecer nenhuma inter-

venção sua que pudesse ser válida para os doentes 
paliativos;

    8% referia a dimensão da família nos cuidados e 
12%, salienta outra dimensão que não a física.

RESULTADOS APÓS INTERVENÇÃO:

    Criação de conceções positivas do paliar, na sua 
definição;

    Integração de uma visão precoce dos CP no percurso 
de doença;

    Integração da compaixão como base da relação com 
a pessoa em sofrimento;

    Necessidade de dar sentido à vida;
    Necessidade de redefinir objetivos e concretizá-los;
    Alívio do sofrimento quando a doença avançada se 

impõe;
    Todos os alunos assumiram que teriam um papel ati-

vo junto da pessoa com doença grave, reconhecendo 
nas discussões de caso, situações onde os CP seriam 
importantes.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE COIMBRA
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CONCLUSÕES

A literacia sobre os CP deve ser integrada nos jovens, por 
forma a possibilitar a desmistificação do “não há nada 
mais a fazer”, identificar o potencial ativo do PALIAR e a 
expressão de emoções associadas a estas temáticas. 

Este projeto demonstrou recetividade por parte dos 
jovens, bem como, uma proatividade na dimensão do 
seu posicionamento individual perante a pessoa com 
doença grave e perante o sofrimento/morte.

DESAFIOS FUTUROS

Tendo em conta que uma das linhas estratégicas gerais 
definidas pelo Plano Estratégico para o Desenvolvimen-
to dos Cuidados Paliativos 2021-2022 é a promoção 
do desenvolvimento da investigação científica na área 
dos cuidados paliativos, é nossa ambição futura conti-
nuar a realizar investigação, intervindo na educação e 
formação de cuidadores informais em particular, e da 
comunidade em geral.

Partilhamos fotografias das sessões:
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A Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (IACS), é 
um problema major para a segurança do doente não 
só pela morbilidade e mortalidade associada como 
também pelos custos associados e pelo seu impacto 
na segurança dos doentes e profissionais de saúde. Por 
estes motivos, considera-se que, a taxa das IACS é um 
indicador de qualidade e de segurança dos doentes.

O Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção 
de Controlo de Infeção e de Resistência aos Antimi-
crobianos (GCL-PPCIRA), tem desempenhado um pa-
pel fundamental nesta vertente, garantindo de forma 
contínua o cumprimento obrigatório dos Programas de 
Vigilância Epidemiológica das infeções associadas aos 
cuidados de saúde e de resistência aos antimicrobia-
nos, nomeadamente a vigilância e notificação de mi-
crorganismos problema e de microrganismos alerta e a 
aplicação de auditorias internas.

A vigilância das IACS tem sido efetuada através da vigilân-
cia da infeção nosocomial da corrente sanguínea (INCS) 
e da vigilância da Infeção do local cirúrgico (ILC), permi-
tindo também, colaborara com a Direção Geral de Saúde, 
através da sua notificação em plataformas próprias.

A Atuação do GCL-PPCIRA Durante a Pandemia

Mariela Marques, Assistente Graduada de Oncologia Médica
Coordenadora do GCL-PPCIRA do IPO de Coimbra

No ano 2021 o GCL-PPCIRA tem vindo a expandir o 
programa de vigilância epidemiológica, tendo vindo a 
abranger mais serviços. Assim é realizada atualmen-
te a Vigilância Epidemiológica das INCS nos Interna-
mentos dos Serviços de Oncologia Médica, Medicina 
Interna, Cuidados Paliativos, Radioterapia e Hemato-
logia, assim como a vigilância epidemiológica do local 
cirúrgico nas cirurgias de cólon e reto do Serviço de 
Cirurgia Geral. 

O objetivo principal da Vigilância Epidemiológica reside 
na diminuição da sua taxa de incidência, assim como 
também identificar os fatores de risco associados, co-
nhecer os microrganismos envolvidos e o seu padrão 
de resistência aos antimicrobianos, promovendo deste 
modo, a segurança dos doentes e dos profissionais de 
saúde.

As IACS, na sua maioria estão relacionadas com fato-
res extrínsecos como sejam a presença de dipositivos 
invasivos como o cateter venoso central, a presença de 
cateter vesical, a realização de procedimentos invasivos 
como a cirurgia e outros tratamentos entre outras.
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Deste modo, foi possível constatar-se, no primeiro se-
mestre de 2021, que as infeções do trato urinário são 
as mais frequentes na nossa Instituição, seguindo-se 
as infeções respiratórias, as infeções do local cirúrgico 
e as infeções nosocomiais da corrente sanguínea, em 
quarto lugar.

Relativamente aos microrganismos identificados, os 
mais frequentes foram a Escherichia coli, a Klebsiella 
spp, os Enterococcus spp e os Staphylococcus aureus.

No primeiro semestre, foram identificados como mi-
crorganismos problema mais frequentes a Eschericcia 
coli (EPC neg. BLSE neg.), a Klebsiella pneumoniae spp 
pneumoniae (EPC neg. BLSE neg.) e o Staphylococcus 
aureus (MSSA). Também foram identificados os seguin-
tes microrganismos alerta, a Klebsiella pneumoniae 
spp pneumoniae EPC (KPC), o Proteus mirabilis (R Imi-
penem) e a Klebsiella pneumoniae spp pneumoniae 
EPC (R Carbapenemos).

Tem havido um grande desempenho por parte do GCL-
-PPCIRA na aplicação de medidas preventivas que visam 
a redução e controlo de infeção.

O Programa de Assistência à Prescrição de Antibióticos 
(PAPA) retomou a sua atividade na Instituição a 16 de 
junho de 2021. 

O PAPA é constituído por uma equipa multidisciplinar 
que integra médicos da área médica e cirúrgica, farma-
cêuticos e um responsável pelo Sector de Microbiologia 
do Serviço de Patologia Clínica. 

A implementação deste programa aplica-se a todos os 
médicos do IPO de Coimbra que prescrevem Carbape-
nemos ou Fluoroquinolonas ou profilaxia antibiótica 
cirúrgica.

O PAPA visa promover a prescrição consciente e correta 
de antibióticos, quer profilática, quer terapêutica; verifi-
car a indicação e duração da antibioterapia; rever e va-
lidar as prescrições de Carbapenemos e Fluoroquinolo-
nas nas primeiras 96 horas de terapêutica e contribuir, 
através das ações mencionadas anteriormente, para a 
diminuição da taxa de microrganismos resistentes.

O aumento da incidência de colonização e infeção por 
Enterobacteriáceae resistentes aos Carbapenemos im-
plica uma maior necessidade de controlo, vigilância e 
prevenção das infeções associadas aos cuidados de 
saúde e das resistências aos antimicrobianos. 

Apesar de ser colocado especial ênfase na implemen-
tação do rastreio na admissão, tal será inútil, se não 
forem associados procedimentos de isolamento e o 
cumprimento das precauções básicas, como a essen-
cial higiene das mãos. 

O GCL-PPCIRA, em articulação com o Serviço de Patologia 
Clínica e a Direção Clínica, estão atualmente a elaborar 
um estudo-piloto que permita aferir o custo e a eficácia 
do rastreio de KPC na realidade da Instituição e assim 
definir a melhor estratégia de implementação da reco-
mendação da DGS para a prevenção da transmissão de 
Enterobacteriáceae.

No âmbito da formação, o GCL-PPCIRA efetuou várias 
ações e formação com o objetivo de promover a infor-
mação e sensibilizar doentes e profissionais para medi-
das preventivas e de controlo de infeção. Assim, foram 
realizadas ações de formação sobre “Precauções Bási-
cas de Controlo de Infeção” e “ Observação da Higiene 
das Mãos”, assim como também frequentou os Cursos: 
“Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde” e “Pre-
cauções Básicas de Controlo de Infeção”.

No ano 2020, o impacto da Pandemia pela infeção por 
SARS-CoV-2 em termos de saúde pública, constituiu um 
desafio para o ser humano e em particular para as Ins-
tituições de Saúde, de modo a dar resposta às necessi-
dades e desafios levantados colocados pela infeção de 
um novo agente viral.

Assim, o GCL-PPCIRA, em articulação com a Direção 
Clínica da nossa Instituição dedicou grande parte do 
seu trabalho no sentido de reforçar as medidas de pre-
venção de transmissão da infeção por SARS-CoV-2, na 
implementação e expansão do rastreio de doentes e 
profissionais, assim como na elaboração e promoção 
do cumprimento do Plano de Contingência Institucional.
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No primeiro semestre de 2021, foram efetuadas nos 
Postos de Atendimento Prévio (PAP) um total de 61430 
avaliações. Foram identificados um total de 18 casos 
suspeitos, nenhum dos quais foi positivo para a pesquisa 
de SARS-CoV-2 por rRT-PCR.

O número total de testes de pesquisa de SARS-CoV-2 
por rRT-PCR foi de 18567, sendo que foram realizados 
11447 testes a doentes e 7120 testes a profissionais.

Do total de testes de pesquisa de SARS-CoV-2 reali-
zados aos doentes (7120), o resultado foi positivo em 
105 testes, negativo em 11360 testes e inconclusivo 
em 24 testes.

Do total de doentes positivos para SARS-CoV-2 (60), 33 
foram assintomáticos, 21 tiveram uma evolução ligeira 
ou moderada e 6 tiveram uma evolução grave.

Do total de doentes positivos para SARS-CoV-2 (60), 46 
encontram-se vivos, 3 faleceram por COVID-19 e 11 fa-
leceram por outras etiologias.

Relativamente ao movimento assistencial do GCL-PPCIRA 
em contexto de Consulta, foram realizadas um total de 
379 consultas “PCI” em 2020, das quais 5 Primeiras 
Consultas e 375 Consultas Seguintes.

Outras medidas preventivas realizadas pelo GCL-PPCIRA 
foram a Campanha do Dia Mundial da Higienização das 
Mãos, no dia 5 de maio de 2021 e a Campanha do Dia 
Mundial da Lavagem das mãos a 15 de outubro de 2021 
sensibilizando os profissionais de saúde e doentes para 
a importância desta medida na prevenção de transmis-
são de infeções por contacto. Foi igualmente realizada a 
Campanha da Semana do uso consciente do Antibiótico 
e do Dia mundial do Antibiótico em 18 de novembro de 
2021, de modo a promover a prescrição conscienciosa e 
o uso racional dos antibióticos.

Outras medidas tomadas pelo GCL-PPCIRA, com im-
pacto relevante na prevenção e controlo de Infeção 
foram a realização de Auditorias Internas, das quais 
foram exemplo a Auditoria ao cumprimento da Norma 
da DGS nº 008/2012, de 4/06/2012, Reprocessa-
mento em Endoscopia Digestiva, no Serviço de Gas-
trenterologia e Auditorias ao cumprimento da Norma 
da DGS nº 029/2012, de 29/12/2012, atualizada a 
31/10/2013, Precauções Básicas de Controlo de In-
feção, realizada em todos os internamentos do IPOC. 
Igualmente, O GCL-PPCIRA colaborou na Auditoria Pre-
sencial do CHKS, no dia 29 de novembro de 2021.

Em suma, foi evidente desde o início do quadro pandé-
mico, o trabalho e esforço do GCL-PPCIRA do IPOC em 
proporcionar a segurança dos doentes e profissionais, 
conduzindo à otimização de medidas, espaços físicos e 
procedimentos, com impacto positivo na prevenção da in-
feção, esperando ao mesmo tempo que estas aquisições 
se mantenham durante e após esta pandemia.
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A Inovação Durante a Pandemia

Rui Soares, Assistente Hospitalar de Patologia Clinica
Responsável pelo Sector de Virologia do Serviço de Patologia Clínica do IPO de Coimbra

O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, 
SARS-CoV-2, foi identificado em Wuhan, na China, no 
dia 31 de dezembro de 2019. Desde então que, cen-
tros de investigação, universidades, farmacêuticas e 
hospitais, têm tentado dar a melhor resposta possí-
vel ao rastreio, diagnóstico e orientação de doentes e 
profissionais. Este esforço foi também vivido no IPO de 
Coimbra, e desde muito cedo se tentou ter uma respos-
ta autónoma e adaptada às necessidades das especifi-
cidades do hospital. Neste sentido, em março de 2020 
estava já estabelecido um protocolo com o Instituto de 
Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universida-
de de Coimbra, e em abril, com o Laboratório de Análi-
ses Clínicas da UC. Apesar do sucesso desta solução, a 
orgânica de trabalho da instituição exigia alguma auto-
nomia na gestão do rastreio e diagnóstico SARS-CoV-2.

A pandemia trouxe a oportunidade de desenvolver uma 
área ainda longínqua no IPOC, a Biologia Molecular as-
sociada ao diagnóstico vírico.

O Setor de Virologia do Serviço de Patologia Clínica, 
foi contemplado no Plano de Expansão da Capacidade 
Laboratorial Nacional para diagnóstico de SARS-CoV-2, 
com inauguração oficial a 4 de fevereiro de 2021.

Desde então este setor tem dado resposta às necessida-
des do hospital, processando 150 a 200 testes por dia, 
numa excelente articulação com os serviços clínicos, o 
GCL-PPCIRA e com o Serviço de Saúde Ocupacional.

Fruto da orgânica deste setor, da excelente equipa téc-
nica que o integra, e de algum espírito de sacrifício, 
conseguimos neste momento incorporar e desenvolver 
novas técnicas e dar resposta a outras necessidades 
do IPO.

Percebendo a filosofia de trabalho e de gestão dos nos-
sos doentes, é imperativo que se tente dar resposta 
integrada e atempada, e desta forma, o rastreio vírico 
pré-operatório, pré tratamentos de radioterapia ou qui-
mioterapia, ou mesmo para diagnóstico em ginecologia, 
dermatologia, otorrinolaringologia, estomatologia, entre 
outras, deve ser de acesso fácil e de diagnóstico rápido. 
É neste sentido que este Setor está a otimizar o diag-
nóstico e carga viral da família herpes vírus humano 
(HHV) e do parvovírus B19.

A breve prazo, e em articulação com o Gabinete Coor-
denador de Investigação, poderá ser criada uma forma 
de promover a ligação da academia ao hospital, e de-
senvolver candidaturas a bolsas de investigação nas 
principais áreas de interesse para a instituição.

O crescimento e inovação não se esgotam nas res-
postas dadas até ao momento, e o Setor de Virologia 
pretende manter as parcerias projetadas com centros 
clínicos e académicos, de forma a associar o diagnós-
tico à investigação, e a dar o seu contributo para o 
desenvolvimento científico.
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Setembro - O mês de Setembro é o mês da 
sensibilização da Luta Contra do Pâncreas [Link 1] 
[Link 2]

Grupo Multidisciplinar de Oncosexologia do IPO de 
Coimbra [Link]

Entrevista do Coordenador do Grupo Multidisciplinar 
de Oncosexologia do IPO de Coimbra, Dr. Ricardo Go-
dinho, sobre a celebração, pela primeira vez em Portu-
gal, do Dia Nacional da Saúde Sexual, no próximo dia 
4 de Setembro.

O Grupo Multidisciplinar de Oncosexologia do IPO de 
Coimbra, é composto por uma equipa de profissionais 
de diferentes especialidades: Cirurgia Geral, Endocrino-
logia, Ginecologia, Oncologia Médica, Patologia Clínica, 
Psicologia, Psiquiatria, Radioncologia e Urologia com 
formação diferenciada em sexualidade humana.
 

Auto de consignação da Empreitada de Requalificação 
do Edifício da Cirurgia e Imagiologia

O IPO de Coimbra procedeu, no dia 8 de setembro, à 
assinatura do auto de consignação da Empreitada de 
Requalificação do Edifício da Cirurgia e Imagiologia.

A empreitada foi adjudicada à empresa Embeiral – Enge-
nharia e Construção S.A., com um valor de adjudicação 
de 27.920.422€, (valor com IVA à taxa legal em vigor). 

A fiscalização da obra ficará a cargo da empresa VHM 
(Vítor Hugo – Coordenação e Gestão de Projetos).

Esta obra iniciar-se-á em setembro e marcará de for-
ma inexorável o IPO de Coimbra, a Cidade e a Região 
Centro, contribuindo para uma melhoria significativa no 
cuidar do doente oncológico.

Receção do 2º Acelerador Linear ao IPO de Coimbra

Foi no dia 11 de setembro, que o segundo acelerador 
linear chegou para ser instalado no IPO de Coimbra. 

Trata-se de um acelerador linear da marca Varian, mo-
delo TrueBeam dotado de características tecnológicas e 
especificidades que permitirão realizar tratamentos com 
recurso a técnicas avançadas de radioterapia, tais como 
radioterapia de intensidade modulada (IMRT), arcotera-
pia volumétrica, também, com intensidade modulada 
(VMAT), radioterapia estereotáxica de fração única (tam-
bém designada por radiocirurgia) e com hipofraciona-
mento (SBRT). Todas estas técnicas são já realizadas no 
IPO de Coimbra nos equipamentos que têm vindo a ser 
instalados desde 2016, primeiro a Tomoterapia e, mais 
recentemente (em abril passado) o acelerador Halcyon.

O IPO de Coimbra fica, assim, capacitado com dois novos 
aceleradores lineares, correspondentes a um investimen-
to superior a 5,8 milhões de euros que visam a substitui-
ção de outros dois equipamentos de megavoltagem, com 
mais de uma década de atividade. 

Estes novos equipamentos permitem aumentar a ca-
pacidade de resposta às necessidades dos doentes de 
toda a Região Centro, particularmente no que diz respei-
to à complexidade das técnicas de tratamento, com tra-
dução quer na precisão, quer na segurança da radiotera-
pia prescrita, garantindo a capacidade de tratamento de 
forma eficiente, clinicamente efetiva e de acordo com os 
mais elevados padrões de qualidade técnica e científica. 

Reforça-se, assim, o posicionamento do IPO de Coim-
bra, como instituição de referência, nos tratamentos de 
radioterapia, fortalecendo e consubstanciando a rede 
assistencial em radioncologia.

SETEMBRO

IPOCFG em Notícia
De setembro a dezembro de 2021

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4456518937743075
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4456524194409216
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4462904837104485
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Campanha de Sensibilização para o Cancro da 
Cabeça e Pescoço

A Make Sense Campaign – Campanha de Sensibiliza-
ção para o Cancro da Cabeça e Pescoço decorre esta 
semana a nível internacional. Liderada em Portugal 
pelo Grupo de Estudos do Cancro da Cabeça e Pescoço 
(GECCP), pretende alertar para a importância do reco-
nhecimento precoce desta patologia.

Em Portugal, anualmente, registam-se  cerca de  3000 
novos casos e o  impacto que este diagnóstico tem no 
bem-estar pessoal (físico e emocional) , profissional e 
financeiro é  fortemente negativo.

Uma grande parte destes tumores são diagnosticados 
em fumadores e consumidores de álcool de forma 
continuada e excessiva mas outros factores de risco, 
como a infecção por HPV (Papiloma Vírus Humano) ou 
por EBV (Virus Epstein Barr, classicamente responsável 
pela mononucleose infeciosa), têm tido um papel cada 
vez mais relevante.

Uma das principais causas de morbilidade e mortalida-
de desta doença é o atraso de diagnóstico. 

A importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
são cruciais pelo que a sintomatologia deve ser reco-
nhecida e alvo de valorização adequada.

No sentido aprofundar este tema, o Porto Canal entre-
vistou a Dr.ª Ana Rita Nobre do IPO de Coimbra.

 

IPO de Coimbra na 14.ª Edição do Prémio de Boas 
Práticas em Saúde (PBPS) da Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento Hospitalar, que irá decorrer 
no dia 22 de novembro

O projeto da equipa Humaniza “Em tempos de pande-
mia… Reinventemo-nos. Programa de Visitas Virtuais do 
IPO Coimbra” foi reconhecido como uma boa prática e é 
um dos candidatos ao Prémio na categoria de “Melhor 
Projeto”.

Também os projetos dos Serviços de Saúde Ocupacio-
nal e Serviço de Patologia Clínica “Programa de Acom-
panhamento dos Profissionais de Saúde incluídos no 
Plano de Vacinação contra a COVID-19 do IPO de Coim-
bra” e o Projeto do Serviço de Oncologia Médica “Divi-
dir equipas, multiplicar segurança -projeto de melhoria 
contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem 
em contexto pandémico” foram selecionados como 
candidatos à categoria de “Melhor Poster”.

O reconhecimento de projetos implementados no con-
texto da pandemia de COVID-19 reforça o compromisso 
e empenho demonstrados pelos profissionais da Insti-
tuição para corresponder  às necessidades assisten-
ciais dos doentes oncológicos.

Para saber mais ver: https://www.apdh.pt/evento/29

Dia 28 de Setembro de 2021

Iniciou-se a empreitada de requalificação do edifício de 
imagiologia e cirurgia do IPO de Coimbra.

 

https://www.apdh.pt/evento/29
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Campanha - Outubro Rosa - Causa Poderosa

O mês de outubro é o mês da prevenção do cancro da 
mama.

O cancro da mama é uma das doenças com maior im-
pacto na nossa sociedade.

Nesse contexto, desenvolvemos um conjunto de ações 
para que todos percebam a importância da prevenção 
do cancro da mama.

Foi uma campanha com 25 vídeos, 2 infografias, 1 di-
reto no Facebook onde se alcançou 86.000 pessoas.

Prémio HINTT

O IPO de Coimbra voltou a marcar presença, na ceri-
mónia de atribuição do Prémio HINTT 2021, depois de 
a Instituição ter sido finalista, em 2019, com a candi-
datura “Cuidar da mulher sobrevivente de cancro da 
mama” e de há um ano ter conquistado o Prémio HINTT 
- Maturidade Digital, na categoria “Patient Safety”, com 
o projeto Oncommunities.

Este ano, é com enorme satisfação, que o IPO de Coim-
bra se congratula com a atribuição do Prémio HINTT - 
Maturidade Digital, na categoria “Clinical Outcomes”, à 
Fraunhofer AICOS, pela candidatura “DERM.AI- Utilização 
de Inteligência Artificial para Potencializar o Rastreio Te-
ledermatológico”, projeto marcado pela colaboração do 
IPO de Coimbra com a Associação Fraunhofer Portugal e 
a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Este projeto visa o uso da inteligência artificial no ras-
treio teledermatológico, tendo como objetivos avaliar 
uma aplicação móvel que permita uma aquisição fácil 
de lesões de pele com qualidade e o desenvolvimento 
de uma plataforma de Inteligência Artificial para priori-
zação do risco das lesões. 

Esta plataforma constitui uma ferramenta de apoio à 
decisão do triador, sendo particularmente útil na ava-
liação de risco de cancro cutâneo, nomeadamente do 
melanoma, no qual um rastreio atempado é de grande 
importância.
 

Mês de outubro – mês da sensibilização da luta contra 
o cancro da mama [link1] [link2]
  

Exposição dos 20 anos do Cuidados Paliativos no Hall 
do Edifício do Ambulatório, a exposição fotográfica “20 
anos a Cuidar” que representa alguns dos momentos 
vivenciados pela Equipa, ao longo da sua missão.

   

OUTUBRO

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4573435556051412
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4573435552718079
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Doação ao IPO de Coimbra de uma carrinha para 
transporte de doente

O Núcleo Regional do Centro da LPCC procedeu, no dia 
18 de outubro, à doação de uma viatura para transpor-
te de doentes ao Instituto Português de Oncologia de 
Coimbra, no âmbito da sua ação de humanização da as-
sistência ao doente oncológico em contexto hospitalar.
 
 

NOVEMBRO

Impacto da Pandemia, e os investimentos que vão 
melhorar as condições num hospital com mais 
produtividade e sem listas de espera 

Veja a entrevista da Presidente do Conselho de Adminis-
tração do IPO de Coimbra, Dr.ª Margarida Ornelas, em 
destaque no “Diário as Beiras”. [Link 1] [Link 2]

 

Ciclo de Conferências em Psiquiatria de Ligação em 
Oncologia [Link]

 
IPO de Coimbra com maior subida nacional no número 
de consultas 

IPO de Coimbra em destaque no “Notícias de Coimbra”, 
no “Diário de Notícias”, “ RTP Notícias” e no “Diário As 
Beiras”. [Link 1] [Link 2] [Link 3] [Link 4]

Obras - Requalificação do Edifício de Cirurgia e 
Imagiologia.

A construir o amanhã, em prol dos nossos doentes.

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4655344637860503
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4655345051193795
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4654298947965072
https://www.noticiasdecoimbra.pt/ipo-de-coimbra-com-maior-subida-nacional-no-numero-de-consultas/?fbclid=IwAR2TxkpKrLanQvQv2QyqiWfq81en9HSt0oEsz0LScy4IU9cg33vd_0KhDOA
https://www.dn.pt/sociedade/sns-com-mais-consultas-e-cirurgias-este-ano-do-que-em-2019-e-2020-14282599.html?fbclid=IwAR1Pe0Kloju2PO2Qe5w_gXfQUvxlqxda_83-TeH7BYKkIYe0zuaCvqDCurM
https://www.rtp.pt/noticias/lusa/sns-com-mais-consultas-e-cirurgias-este-ano-do-que-em-2019-e-2020_n1360471?fbclid=IwAR3usT_xn39iHIg180adFHt3p4XoQkRrbj7QeDPaizShOruZupPlHVH3n40#
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/4663945620333738/
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Novembro - Mês da Saúde do Homem [Link]

Dia Mundial da Qualidade

No dia 11 de Novembro, o IPO de Coimbra assinalou o Dia 
Mundial da Qualidade, reafirmando o seu compromisso 
com o doente oncológico através da Excelência do Cuidar.

Cuidamos há mais de cinquenta anos com a qualidade 
internacionalmente confirmada por organizações de reco-
nhecido mérito que conferem ao IPO Coimbra o estatuto 
de Hospital Acreditado:

Pela OECI (Organization of European Cancer Institutes) 
desde 2011 e pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge 
Systems) desde 2005.

Continuaremos todos os dias empenhados em prosseguir 
o nosso compromisso!

“Cuidados a ter depois do cancro da mama” 

IPO de Coimbra em destaque no “Observador” [Link]
 

Dia Mundial da Diabetes

Desde 1991 que no dia 14 de Novembro é celebrado 
pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organi-
zação Mundial de Saúde como dia Mundial da Diabetes.

O objetivo deste dia é estabelecer uma chamada de aten-
ção dos cidadãos e governantes para a problemática da 
doença. 
O símbolo do Dia Mundial da Diabetes é um círculo azul 
desde 2007. 

O círculo representa a união, enquanto o azul representa 
a cor do céu que une todos os países. A diabetes mellitus 
é uma doença crónica, cujo diagnóstico é feito através 
da determinação dos níveis de glicose no sangue. 

O tratamento consiste nas modificações do estilo de 
vida, através da atividade física e alimentação cuidada 
em associação a medicamentos. O bom controlo permi-
te diminuir o risco de complicações agudas e crónicas.

Novembro é o mês da prevenção do cancro da 
próstata
 
IPO de Coimbra em destaque na “SIC Notícias”.  [Link]
 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4673964665998500
https://observador.pt/opiniao/cuidados-a-ter-depois-do-cancro-da-mama/?fbclid=IwAR1Ar9l6y6r6MnhgRq4IIvF47_Zkg5Qqi7a2qYMZAZDkJsq9fRG6Z0Xr9-Y
https://sicnoticias.pt/pais/2021-11-15-Novembro-e-o-mes-da-prevencao-do-cancro-da-prostata-e97a5820?fbclid=IwAR0_s3-1QRMcYog2RwzkRkiaOGIjKhQ2pofVlh2IAy3iNJp_IoIgc-Nx3Pw
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Dia Europeu do Antibiótico

No dia 18 de Novembro, o IPO de Coimbra assinalou o 
Dia Europeu do Antibiótico.

Utilização Consciente,
Antibiótico Eficiente.

14.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde 
(PBPS) da APDH - Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Hospitalar

A 14.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde 
(PBPS) da APDH - Associação Portuguesa para o De-
senvolvimento Hospitalar irá decorrer no dia 22 de 
novembro. 

O projeto da equipa Humaniza “Em tempos de pande-
mia… Reinventemo-nos. Programa de Visitas Virtuais 
do IPO Coimbra” é um dos candidatos ao Prémio na 
categoria de “Melhor Projeto”.

Também os projetos “Programa de Acompanhamento 
dos Profissionais de Saúde incluídos no Plano de Vaci-
nação contra a COVID-19 do IPO de Coimbra” e “Divi-
dir equipas, multiplicar segurança -projeto de melhoria 
contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem 
em contexto pandémico” foram selecionados como 
candidatos à categoria de “Melhor Poster”.

Encontro regional das Equipas de Cuidados Paliativos

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra” e 
no “Diário As Beiras”. [Link 1] [Link 2]
 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/4707941345934165/
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/4707916075936692/
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Re-Certificação do Serviço de Imunohemoterapia do 
IPO de Coimbra

O Serviço de Imunohemoterapia do IPO de Coimbra ob-
teve, no dia 18 de novembro a Re-Certificação do seu 
Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a NP EN ISO 
9001:2015, que mantém desde 2007.

A presente renovação da Certificação da Qualidade 
constitui uma mais-valia para o Serviço e Instituição, 
pelo que o IPO de Coimbra se congratula com o esforço 
de todos os profissionais do Serviço de Imunohemote-
rapia que contribuíram ativamente para este resultado.

A Altice Portugal ofereceu ao IPO de Coimbra tablets 
e televisões

A Altice Portugal ofereceu ao IPO de Coimbra cinco ta-
blets e duas televisões, donativo entregue no dia 18 de 
novembro, pelo administrador da Altice Portugal, Eng.º 
Nuno Nunes e pelo Dr. Luís Vales, da direção da coorde-
nação institucional, cooperativa e comunicação.

Pelo IPO de Coimbra estiveram presentes na cerimónia 
a Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Mar-
garida Ornelas, a Diretora Clinica, Dr. ª Ana Pais e o En-
fermeiro Diretor, Enf.º João Moreira.

O IPO de Coimbra agradece este contributo da Altice 
Portugal, um gesto solidário que constitui uma enorme 
mais-valia e contribuirá para a melhoria da satisfação 
dos nossos doentes.

Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra 
a Mulher

No dia 25 de Novembro celebra-se o Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra a Mulher. 

A mulher com cancro está mais vulnerável a violência 
doméstica, nomeadamente violência conjugal por ne-
gligência e abuso emocional. 

Embora seja difícil imaginar alguém com cancro numa 
relação abusiva, é mais frequente do que possamos 
pensar e tem um enorme impacto na qualidade de vida 
destas mulheres. Não obstante, é um problema que 
tem merecido pouca atenção. 

Os profissionais de saúde encontram-se numa situação 
privilegiada para ajudar estas mulheres e todos devem 
estar alerta para detetar sinais ou indícios de violência 
e criar oportunidades para que as mesmas possam falar 
sobre isso sem receios. 

Os profissionais do IPO de Coimbra encontram-se compro-
metidos na prevenção, sinalização e melhor orientação 
destas situações e associam-se à campanha Portugal 
Contra a Violência. 
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Ministra da Saúde, Doutora Marta Temido, de visita 
ao IPO de Coimbra.

Na deslocação, foi visitada a Empreitada de Requalifica-
ção do Edifício de Cirurgia/Imagiologia, com uma breve 
descrição técnica feita pelo Diretor do Serviço de Insta-
lações e Equipamentos, Eng.º Vítor Neto Vaz. Houve, ain-
da, lugar ao descerramento de uma placa, sinalizando 
a visita da Ministra da Saúde. [Link 1] [Link 2] [Link 3]

Novo Acelerador Linear do IPO de Coimbra já realizou 
5.100 sessões

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”. 
[Link]

Requalificação da Cirurgia/Imagiologia do IPO 
Coimbra “era aguardada há mais de 10 anos”

IPO de Coimbra em destaque no “Hospital Público”. 
[Link]

 

COVID 19 | IPO de Coimbra exige certificado de 
vacinação e teste negativo para visitas

IPO de Coimbra em destaque na “Sic Notícias”. [Link]

IPO de Coimbra realiza o primeiro simulacro de 
incêndio com risco radiológico

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra” 
[Link]

Dia Internacional dos Direitos Humanos

10 de Dezembro, é dia de celebrar e relembrar os prin-
cípios universais e a sua presença em cada ato de tra-
tar e de cuidar. [Link]

Almoço da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra 
no IPO Coimbra

A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra acolheu o con-
vite formulado pelo Grupo de Trabalho para a Humaniza-
ção Hospitalar do IPO Coimbra, para, em parceria com a 
Cozinha do IPO Coimbra, confecionar, no dia 15 de dezem-
bro, o almoço a fornecer aos doentes (dieta normal) e aos 
colaboradores com reserva no Refeitório para esse dia.
 

DEZEMBRO

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4743688699026096/4743688449026121/
https://www.sns.gov.pt/noticias/2021/11/26/ipo-coimbra-reforco-do-investimento/?fbclid=IwAR0FLLsxLbQcH9AxGJQYEj1qrOwakgksN-JfhOvNhWXRqnYPpiNu3XVnics
https://www.noticiasdecoimbra.pt/ministra-da-saude-inaugura-novo-acelerador-linear-do-ipo-com-videos/?fbclid=IwAR0klpOOp59bhM1RaiSVylCCWVutEcOvQR9pMIKdv99BdavORfoKLeauEME
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4743606375700995/4743606055701027/
https://justnews.pt/noticias/requalificacao-da-cirurgiaimagiologia-do-ipo-coimbra-era-aguardada-ha-mais-de-10-anos/?fbclid=IwAR3_HSZqLfF4fwfpJLvmRT4xBLdy9UWxgBqvfCksmmBe3uv3E8_5K9sWMIk#.YcBFpWDP2Un
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2021-12-03-Covid-19-IPO-de-Coimbra-exige-certificado-de-vacinacao-e-teste-negativo-para-visitas-1741495c?fbclid=IwAR3mmayNT1wBbWc1aDJn2AWt_0-GPY1zYXkmNUJJZYMLmF13q1BTjUlIEys
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4764891833572449/4764890406905925/
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/videos/232063999053263
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Natal, para além da religiosidade da data, é sinónimo 
de Festa, Família, Bacalhau e… Doces!

Dizia o Dr. Emílio Peres, “pai” dos Nutricionistas, “o Na-
tal é o único dia em que se podem comer fritos!”, mas 
a verdade é que os portugueses corrompem os versos 
de Ary dos Santos e contrapõem “Natal é quando um 
Homem quiser”!

Este ano propomos um compromisso entre o exagero 
de doces que caracteriza o Natal e a celebração desta 
data cheia de tradições gastronómicas regionais que 
as famílias não devem deixar de manter:

    O Natal são dois dias, não faça uma semana de exces-
sos prolongando a doçaria do Natal até à Passagem 
do Ano. Faça doces apenas para a Ceia e o Almoço 
de Natal!

    Comece essas refeições com sopa de legumes e horta-
liça. Não dispense as iguarias tradicionais da data mas 
a sopa vai ajudá-lo a não exagerar nas quantidades!

    Tenha atenção ao sal do bacalhau. É melhor demo-
lhar demais do que de menos – pode sempre corrigir 
o tempero durante a confecção!

    Os doces têm de ser doces mas, de um modo geral, 
pode reduzir pelo menos um terço da quantidade de 
açúcar e/ou mel das receitas que a doçura final não 
é afectada, especialmente se tiverem especiarias 
que intensificam o sabor, como a canela e a erva-
-doce, por exemplo. O mesmo se passa com os ovos 
ou as gemas, que podem também ser diminuídos 
sem prejuízo do sabor. Com isto pode reduzir umas 
centenas de calorias aos seus doces.

A&S | Alimentação e Saúde

    O leite, tão presente nos doces de Natal, pode ser 
magro – não afecta o sabor e permite reduzir o seu 
valor calórico. 

    Os fritos, os tais que só deveriam ser permitidos nes-
ta data, devem ser bem escorridos e, sempre que 
possível, descansar algum tempo sobre folhas de 
papel absorvente. Libertando-os de grande parte da 
gordura que absorvem durante a fritura, tornam-se 
menos calóricos e mais fáceis de digerir. 

O Natal deve ser vivido com as tradições e os sabores 
que nos tocam de forma especial e que todos merece-
mos, mas podemos torná-lo um bocadinho mais sau-
dável! E não esqueça que o que compromete a nossa 
saúde não é o que comemos entre o Natal e o Ano Novo 
e sim entre o Ano Novo e o Natal! 

A PROPÓSITO: Uma das tradições que se tem vindo a 
perder é a da Roupa-Velha. Vamos relembrar a receita: 
Picar alguns dentes de alho e alourar em azeite. Juntar, 
cortados aos bocados, a couve, as cenouras, o baca-
lhau e as batatas que sobraram da Consoada. Deixar 
ao lume apenas o tempo necessário para aquecer bem. 
Este prato é feito apenas com os restos da consoada, 
que já se fez mais abundante para que a Roupa - Velha 
possa ser servida no almoço do dia de Natal. Susten-
tabilidade à moda antiga e frugalidade mediterrânica! 
Feliz Natal!

Unidade de Nutrição do IPO de Coimbra
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O tão esperado reencontro natalício está a chegar. 
Nada melhor do que aquecermos o coração com al-
gumas sugestões de iguarias para a sua mesa, neste 
Natal, que desejamos caloroso e, ainda assim muito 
especial, no Centro de Portugal!

Levamo-lo a viajar por um imperdível roteiro gastronómico 
e a saborear o que é tradicional e regional. Do doce ao sal-
gado, do litoral ao interior, há uma panóplia de escolhas 
e sabores que o vão deixar rendido à nossa gastronomia 
regional. Preparado? Venha daí e Festas Felizes!

1 | BACALHAU

Como na maioria das outras cidades do país, também 
no Centro de Portugal, o Rei da Consoada, é o Baca-
lhau cozido com batatas e couve portuguesa. Esta é 
uma tradição longínqua que ainda hoje teimamos em 
cumprir. Às postas, com o nosso saboroso azeite, chei-
ra a Natal em família! Simples e uma verdadeira delícia! 
Reza a história que assim é há mais de 500 anos, não 
apenas como “símbolo de poder” mas também uma 
“imposição” da Igreja que há muito tempo atrás deter-
minava o jejum, dias antes do Natal. Seja como for, o 
Bacalhau é um clássico do Natal!

Associação dos Industriais do Bacalhau

Locais a Visitar
10 IGUARIAS QUE NÃO PODEM FALTAR À MESA DE NATAL, NO CENTRO DE PORTUGAL

2 | PERU E CABRITO

Nas regiões mais interiores e frias, a escolha recai so-
bre o Peru como prato principal para aquecer a noite 
da Consoada. Já no dia de Natal, a escolha é outra. Ao 
almoço, é costume servir-se um suculento e tradicional 
Cabrito assado no forno acompanhado com batatinhas 
coradas, também elas, assadas. Nas regiões mais a lito-
ral, prefere-se o Peru ao Cabrito, sempre bem tempera-
do com aquele gostinho de fazer crescer água na boca. 
O Peru, recheado ou não, é também ele assado no for-
no, acompanhado com batatinhas, arroz e grelos nas 
regiões mais interiores e frias, a escolha recai sobre o 
Peru como prato principal para aquecer a noite da Con-
soada. Já no dia de Natal, a escolha é outra. Ao almoço, 
é costume servir-se um suculento e tradicional Cabrito 
assado no forno acompanhado com batatinhas cora-
das, também elas, assadas. Nas regiões mais a litoral, 
prefere-se o Peru ao Cabrito, sempre bem temperado 
com aquele gostinho de fazer crescer água na boca. O 
Peru, recheado ou não, é também ele assado no forno, 
acompanhado com batatinhas, arroz e grelos da horta.
 
Peru de Natal
Cabrito Assado no Forno

Turismo Centro de Portugal

https://turismodocentro.pt/
https://www.aibportugal.org/
http://natal.com.pt/preparacao-peru-assado
https://www.youtube.com/watch?v=bHbKDw7ThnQ


22

INFO Dezembro2021 Locais a Visitar

3 | POLVO

Há também a tradição, mais recente e igualmente sa-
borosa, de servir o Polvo cozido com cebola e folhas de 
louro, bem regado com azeite quente, alho e vinagre, 
acompanhado com batatas cozidas e couves em abun-
dância. Também há quem o prefira degustar no forno, 
assado com uma suculenta batata a murro e pimentos 
coloridos.
 
Polvo assado no forno

4 | FILHÓS, SONHOS, RABANADAS E AZEVIAS

Em certas zonas do Centro de Portugal, as Rabanadas 
são conhecidas como Fatias Douradas, A juntar-se a es-
tas, temos os Sonhos e as Azevias (pastéis recheados 
com grão, abóbora e batata doce). Os primeiros fofos e 
deliciosos, as segundas suculentas e saborosas. Não 
falta à mesa a tradição dos Coscorões, um bolo, tam-
bém ele frito, em formato retangular, de massa fina e 
estaladiça, coberta com açúcar e canela.

Na zona beirã, as eleitas para a quadra natalícia são as 
Filhós do joelho, assim conhecidas pois o estender da 
massa é feita como o nome indica, no joelho. E mesmo 
que muitos prefiram tendê-la à mão, esta é uma tradição 
recorrente que envolve toda a família.

Filhós
Sonhos de Natal
Rabanadas ou Fatias Douradas
Azevias de Natal
Coscorões

5 | ARROZ DOCE E ALETRIA

O famoso e delicioso Arroz Doce, tradicional e casei-
rinho, feito com muito carinho na noite de Consoada, 
enche as mesas de Natal no Centro de Portugal. Con-
soante o território, apresenta-se branco sem ovos ou 
amarelo, ambos irresistíveis e quase sempre polvilha-
dos com canela, ao lado da bela travessa de Aletria 
Doce que, também ela, não pode faltar.
 
Arroz Doce do Mondego
Aletria à Moda de Ílhavo

6 | LAMPREIA DE OVOS E PÃO-DE-LÓ

A Lampreia de Ovos, doce manjar conventual, é um em-
blemático doce de Natal, feito à base de ovos e fios de 
ovos, decorado com frutas cristalizadas. O seu forma-
to peculiar e colorido irão certamente impressionar os 
seus familiares.

Para os amantes da doçaria conventual, seja ele de Al-
feizerão ou de Ovar, o Pão-de-Ló é outra das iguarias 
que ganha destaque na sua mesa de Natal.

Pão de Ló de Alfeizerão
Pão de Ló de Ovar

7 | TRONCO DE NATAL

O Tronco de Natal é uma das mais antigas tradições 
gastronómicas portuguesas. Sabia que a sua origem 
remonta a largas dezenas de anos atrás? Surgiu da 
reunião familiar que antigamente se fazia em torno das 
lareiras, procurando o calor em dias frios, dando ori-
gem a este magnífico bolo, em forma de torta, imitando 
um tronco, com coloridas decorações natalícias.
 
Tronco de Natal

8 | BOLO-REI, BOLO-RAINHA, BOLO PRÍNCIPE OU 
ESCANGALHADO

Quem não conhece o incontornável Bolo-Rei com massa 
recheada de frutos secos e cobertura de frutas crista-
lizadas? Sendo uma excelente alternativa para quem 
não aprecia as frutas cristalizadas, surge o Bolo-Rainha, 
também ele circular com um buraco no centro, mas cuja 
cobertura e recheio são apenas feitos de frutos secos. 
Dizem que os melhores frutos secos do país são de Tor-
res Novas. E nós também achamos! Igualmente docinho 
temos o Bolo Príncipe, semelhante aos anteriores, mas 
mais guloso, recheado com chocolate. Já o Bolo-Rei Es-
cangalhado, com forma retangular, guarda no seu inte-
rior doce de chila, creme de pasteleiro e frutos secos.

Quisemos finalizar com estas soberbas iguarias doces 
pela sua forte tradição, mas também porque o grande 
vencedor da nona edição do Concurso Nacional de Bo-
los Especiais de Natal, foi o Bolo-Rei Escangalhado, elei-
to como o Melhor dos Melhores. A pastelaria vencedora 
deste ano é a mesma de 2019: a Flor de Aveiro que, 
também ela, arrecadou a Medalha de Ouro…imagine 
só! …tanto do Bolo-Rei, como do Bolo-Rainha!
 

https://www.youtube.com/watch?v=CgppOs7zpB0
https://www.youtube.com/watch?v=2s_2dQ5hHBg
https://www.youtube.com/watch?v=04kLjU0JCDs
https://www.iguaria.com/sobremesa/frito/rabanadas-de-natal/
https://lifestyle.sapo.pt/sabores/receitas/azevias-de-grao-3
https://www.youtube.com/watch?v=Cn9QtnQekdk
https://www.youtube.com/watch?v=xW5-ZGeEyro
https://obaudaermida.blogspot.com/2014/02/aletria-moda-de-ilhavo.html
https://www.casapaoloalfeizerao.pt/
https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/2953/appo---associacao-de-produtores-de-pao-de-lo-de-ovar.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=rwRZzA6JNBg
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09 | VINHOS E ESPUMANTES

O Centro de Portugal é uma região, por si só, com clima 
e solos perfeitos para a superior classe dos vinhos que 
aqui se produzem. Assim sendo, e numa época de fes-
tejo, de recolha interior e de ambiente íntimo, escolha 
o seu vinho preferido para degustar em família. Aque-
le vinho especial será capaz de harmonizar um prato 
requintado ou tradicional, seja ele do Dão, da Bairra-
da, da Beira Interior, de Lisboa ou do Tejo. Sabia que a 
Bairrada, com quatro décadas de Região Demarcada, 
produz mais de 50% do espumante nacional? Este não 
vai certamente faltar na sua mesa de Natal!
 
Comissão Vitivinícola da Bairrada
Rota da Bairrada
Comissão Vitivinícola da Região Beira Interior
Comissão Vitivinícola Regional do Dão
Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Comissão Vitivinícola Regional do Tejo
Câmara de Comércio da Região das Beiras | Facebook 
Instagram

10 | AGUARDENTE, GINJA E LICORES

E talvez não saiba, mas o solo da Lourinhã produz uvas 
que dão origem à única aguardente vínica portuguesa 
região demarcada exclusiva. Se preferir, brinde com li-
cores de frutos, Licor Beirão ou com uma deliciosa Ginja 
de Óbidos, de Alcobaça ou de Ourém.
 
Ginja de Alcobaça
Ginja de Óbidos
Ginjinha do Castelo de Ourém
Licor Beirão
Aguardente Doc Lourinhã

E como todos bem sabemos e já antes dissemos, «Nes-
ta noite há gente que gosta de comer sonhos e cosco-
rões e filhoses.» (Alves Redol, Olhos de Água, p. 188), 
aqui fica uma receita de filhós ou filhoses. Quer me-
lhor sugestão para reunir os mais novos na cozinha? 
Eles vão adorar polvilhá-las com açúcar!

Uma sugestão para realizar em família, nesta quadra 
natalícia…

FILHOSES DA TI MARIANA

ZONA DE ORIGEM: 
Mira de Aire, concelho de Porto de Mós, 
Região de Leiria.

INGREDIENTES:
1 kg de farinha
4 ovos
50 gr de manteiga/margarina
Raspa de limão e de laranja
Sumo da laranja
Um pedaço de fermento de padeiro 
proporcional a 1 kg de farinha
½ dl de azeite a ferver
Sal q.b
1 cálice de aguardente
½ l de água

MODO DE PREPARAÇÃO:
Escalda-se a farinha com o azeite a ferver e 
a manteiga derretida e mexe-se muito bem.
Seguidamente junta-se todo o resto 
dos ingredientes e amassa-se, vai-se 
misturando a água morna aos poucos.
Deixa-se repousar durante duas horas, 
coberta com cobertores. Tendem-se 
bocados de massa, com as mãos untadas, 
no formato de um joelho.
Levam-se a fritar em azeite ou óleo bem 
quente. Depois de escorridas são passadas 
por açúcar, ficando prontas a servir.

In, Cozinhas das Avós

Feliz Natal no 
Centro de Portugal!

http://www.cvbairrada.pt/
https://www.rotadabairrada.pt/
https://www.vinhosdabeirainterior.pt/
http://www.cvrdao.pt/
http://www.vinhosdelisboa.com/
https://www.cvrtejo.pt/
https://www.facebook.com/camaradocomerciodaregiaodasbeiras/
https://www.instagram.com/ccrbeiras/
https://www.ginja.pt/
https://chocolicor-lda-ginja-caldas-d-obidos.negocio.site/
https://www.facebook.com/GinjinhacastelodeOurem
https://loja.licorbeirao.com/
https://doc-lourinha.pt/


24

INFO Dezembro2021 C&C | Crianças e Companhia

C&C | Crianças e Companhia

Encontra o Pai Natal que não está repetido.
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Agenda

REUNIÕES MULTIDISCIPLINARES DO INTERNATO MÉDICO 
Em articulação com os Grupos Multidisciplinares por Patologia  

2021/2022 
  

Organização: Direção do Internato Médico  
 

Local: Auditório IPO 
Participação presencial: confirmação até ao dia útil anterior ao   

evento através do email internatomedico@ipocoimbra.min-saude.pt.  
Participação via web: divulgação online de link de acesso. 

31 maio  
GMP de Tumores 
Neuroendócrinos 

29 novembro   
GMP de Ginecologia 

25 maio  
 GMP de Pulmão 

28 junho   
GMP de Digestivo 

31 janeiro   
 GMP de Hematologia 

28 junho   
 GMP de Urologia 

24 setembro  
GMP de Cabeça e 

Pescoço 

25 fevereiro   
GMP de 

OncoSexologia 

28 setembro  
GMP de Sistema 
Nervoso Central 

25 outubro   
GMP de Dermatologia 

30 março   
 GMP de Mama 

25 outubro  
GMP de 

Endocrinologia 

27 abril 
GMP de Ossos e 
Tecidos Moles 

Gabinete de Coordenador da Formação do IPO de Coimbra
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C&A | Cultura e Arte

Crianças

Madagascar - Uma Aventura Musical
19 de março de 2022 | 11h00
Altice Arena | Lisboa

Dança

Abril Dança em Coimbra 2021
De 20 de dezembro a 29 de abril de 2022 | 15h00
Iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Coimbra/
Convento São Francisco e da Universidade de 
Coimbra/Teatro Académico de Gil Vicente.

Festival 

festival Termómetro
28 de dezembro de 2021 |  21H30 
CAE | Figueira da Foz

Teatro

Perfeitos Desconhecidos
28 de janeiro de 2022 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Gisela João | AuRora
5 de fevereiro de 2022 | 21h30
Convento São Francisco | Coimbra

Concerto

Música

Pensão Flor - Estreia de “A Cidade” 
7 de maio de 2022 | 21h30
Convento São Francisco | Coimbra
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VERTIGO – A MULHER QUE VIVEU 
DUAS VEZES
de Thomas Narcejac e Pierre Boileau
(ed. Asa)

Quem não souber que foi este o 
livro a inspirar o clássico celebrizado 
por Alfred Hitchcock no grande ecrã 
poderá surpreender-se ao descobrir 
que toda aquela atmosfera de 
suspense e estranheza inseparável 
do filme estava, afinal, já contida 
na história escrita por Boileau e 
Narcejac, ambientada na Paris de 
1940 e reeditada com uma bonita 
capa vintage.

BALADA PARA SOPHIE
de Filipe Melo e Juan Cavia
(ed. Companhia das Letras)

A mais recente criação da 
dupla luso-argentina composta 
por Filipe Melo (texto) e Juan 
Cavia (ilustração) é uma obra 
extraordinária e cheia de música 
dentro: uma novela gráfica de 
grande fôlego – com mais de 
trezentas páginas, mas difícil de 
largar antes de chegar à última. E 
tal como o protagonista da história, 
também os seus autores são 
ambos pianistas.

Premiada no festival de BD da 
Amadora 2021 como melhor banda 
desenhada de autor português, 
esta belíssima Balada para Sophie 
já foi vertida em diversas línguas 
e promete continuar a tocar (para) 
leitores por esse mundo fora.

Cata-livros
SUGESTÕES DE LEITURA PARA O TRIMESTRE

por Catarina Sacramento
Tradutora e revisora literária

https://www.linkedin.com/in/catarina-sacramento-3390b9103/
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CORRER NÃO É PARA MENINAS
de Alexandra Heminsley
(ed. Asa)

Alexandra Heminsley é jornalista, 
colaboradora de vários periódicos 
ingleses. A sua primeira corrida não 
acabou bem – e, no entanto, depois 
disso já correu cinco maratonas. 
Além de dar algumas dicas práticas 
e muito úteis (da escolha do calçado 
ou do soutien até ao que se deve 
comer e beber antes, durante e 
depois das corridas), o que ela faz 
neste livro é contar esse processo – 
com a medida certa de autocrítica 
e humor –, partilhando as dúvidas, 
medos e obstáculos que encontrou 
pelo caminho e as formas que foi 
descobrindo de os superar. 

Tudo mudou no dia em que percebeu 
que correr não é só um exercício 
físico. Que não se corre apenas 
com as pernas, mas também com a 
cabeça. Por isso, embora este livro 
seja sobre corrida, é também sobre 
determinação, relações pessoais 
e como conseguimos chegar mais 
longe do que pensamos.

OS FILHOS DA MADRUGADA
de Anabela Mota Ribeiro
(ed. Temas e Debates)

Do formato televisivo inicial 
passa agora a livro o conjunto 
de entrevistas conduzidas por 
Anabela Mota Ribeiro «àqueles 
que nasceram e foram criados 
em tempos de liberdade, ouvindo 
os filhos dessa madrugada, 
desse dia inicial, inteiro e limpo, 
assim escrito por Sophia de Mello 
Breyner Andresen», como se lê na 
introdução. 

Os Filhos da Madrugada pretende 
ser um mosaico polifónico e 
heterogéneo, composto por 25 
interlocutores que trouxeram o 
seu percurso, a compreensão 
política e social do país, fotografias 
e contrastes com a vida dos pais 
e avós – material que fornece 
um retrato concreto, particular, 
quotidiano do Portugal que hoje 
somos. A lembrar que a democracia 
é sempre uma obra em construção, 
nunca completa nem definitiva.

TODOS DEVEMOS SER 
FEMINISTAS
de Chimamanda Ngozi Adichie
(ed. Dom Quixote)

Eis um exemplo de como um 
pequeno livro pode ser tão grande. 
Neste ensaio pessoal que cabe na 
palma de uma mão, Chimamanda 
Ngozi Adichie apresenta uma 
definição única do feminismo no 
século XXI, assente na defesa 
da igualdade social, política e 
económica entre os sexos. O desafio 
é lançado a mulheres e homens: 
todos são chamados a ler estas 
palavras que, embora fáceis de 
apreender, vão ao cerne de questões 
complexas e importantes. Inclusão 
e consciência são ideias-chave da 
escritora nigeriana, que faz uma 
admirável reflexão sobre o que 
significa ser mulher nos dias de hoje.

Também merece destaque a edição 
adaptada a um público mais jovem, 
com ilustrações de Leire Salaberria. 
Dois livros, a mesma mensagem: 
«Hoje eu peço que sonhemos e 
comecemos a planear um mundo 
diferente. Um mundo mais justo. Um 
mundo de homens e mulheres mais 
felizes, mais autênticos. Para que 
isso aconteça precisamos de criar as 
nossas filhas de maneira diferente. 
Também precisamos de criar os 
nossos filhos de maneira diferente.»



30

INFO Dezembro2021 Cata-livros

NUVENS NA CABEÇA, de Elena Val
TANCHO, de Luciano Lozano
(ed. Akiara books)

Dois álbuns ilustrados da editora 
infanto-juvenil Akiara, para leitores de 
todas as idades: Nuvens na Cabeça, 
da catalã Elena Val, é um livro poético 
e delicado, que aborda o tema da 
demência dos idosos, visto pelos 
olhos de uma criança. As ilustrações 
– vencedoras de um Prémio Junceda 
em novembro de 2021 – alternam 
entre o lápis (para representar o 
mundo confuso da avó) e o guache 
colorido (para o mundo de fantasia 
da criança). «Dizem que não temos 
os pés bem assentes na terra. Dizem 
que eu tenho a cabeça nas nuvens e 
que a avó tem nuvens na cabeça.»

Tancho convida a viver em 
harmonia com o mundo animal e 
com os ciclos da natureza. Inspirado 
na vida de Yoshitaka Ito – o homem 
que alimentou os grous e os salvou 
da extinção, no Japão – é breve em 
texto e vive sobretudo dos desenhos 
de Luciano Lozano, de grande 
beleza e contenção cromática, que 
recordam a pintura oriental.

Um poema de Manuel António Pina 

In: TODAS AS PALAVRAS – 
POESIA REUNIDA
(ed. Assírio & Alvim)

OS LIVROS

É então isto um livro,
este, como dizer?, murmúrio,
este rosto virado para dentro de
alguma coisa escura que ainda não existe
que, se uma mão subitamente
inocente a toca,
se abre desamparadamente
como uma boca
falando com a nossa voz?
É isto um livro,
esta espécie de coração (o nosso coração)
dizendo ‘eu’ entre nós e nós? 
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