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INFO Março2022 Editorial

Editorial

O início do ano foi desafiante.

Na primeira semana acolhemos 11 novos internos de 
formação especializada e recebemos, pela primeira 
vez, na Instituição, 5 internos de formação geral.

Em matéria de Investimentos, registou-se, em janeiro, 
a entrada em funcionamento de um novo acelerador 
linear, permitindo melhorar a capacidade de resposta 
às necessidades dos doentes de toda a Região Centro, 
particularmente no que diz respeito à complexidade 
das técnicas de tratamento. 

Por outro lado, prosseguiu-se, a bom ritmo, a execução 
da Empreitada de Requalificação do Edifício de Cirurgia 
e Imagiologia, um projeto há muito tempo ambicionado 
e que finalmente começa a ganhar forma.

Foi, ainda, um início de ano marcado pela cooperação 
com outras Instituições, nomeadamente com a Facul-
dade de Medicina da Universidade de Coimbra, com o 
estabelecimento de um protocolo na área da Medicina 
Dentária e com a Escola Superior de Tecnologia da Saú-
de do Politécnico de Coimbra, com vista à promoção de 
articulação e ações conjuntas.

Assinalaram-se, ainda, várias datas: No mês de janeiro, 
sinalizamos o mês temático da Saúde Mental, o Dia da 
Prevenção do Cancro do colo do Útero. 

No mês de fevereiro sinalizamos o Dia Mundial da Luta 
contra o Cancro, Dia Mundial do Doente, Dia Nacional 
do Doente Coronário, Dia da Motricidade, Dia Mundial 
das Doenças Raras.

No mês de março o Dia Internacional da Proteção Civil, 
Mês da Luta contra o Cancro do Intestino

Mas há, ainda, outras novidades e projetos em curso 
que damos a conhecer nesta primeira edição da INFO 
de 2022. 

Aproveitamos para desejar a todos os profissionais do 
IPO de Coimbra e às suas famílias um excelente ano 
2022.

Margarida Ornelas 
Presidende do Conselho de Administração
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INFODireção do Internato Médico: Procurando Acolher, Orientar e Acompanhar Cada Vez Melhor os Nossos Internos Março2022

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC), 
instituição de referência nos vários domínios relacio-
nados com a doença oncológica, com uma cultura 
particular de organização multidisciplinar, de presta-
ção de cuidados de modo centrado no doente, tem um 
papel essencial na formação médica pós-graduada. A 
Direção do Internato Médico (DIM) tem como principal 
missão orientar e acompanhar o desenvolvimento ge-
ral do internato médico (IM), em estreita colaboração 
com os intervenientes na instituição e em articulação 
com outros órgãos do IM, zelando pela aplicação dos 
programas de formação e criando condições físicas e 
humanas para o desenvolvimento bem-sucedido de 
cada interno. Com este intuito, a equipa atual da DIM, 
empossada no final de 2020, tem procurado desen-
volver, em continuidade com o percurso desenvolvido 
pelos seus antecessores, um projeto de contínua me-
lhoria das condições de realização do IM no IPOC. 

Direção do Internato Médico:
Procurando Acolher, Orientar e Acompanhar
Cada Vez Melhor os Nossos Internos
Raquel Martins, Diretora do Internato Médico do IPO de Coimbra
Mónica Henriques e Judy Paulo, Adjuntas da Direção do Internato Médico do IPO de Coimbra
Cristina Pascoal, Coordenação do secretariado do Internato Médico do IPO de Coimbra

De modo a identificar os problemas e procurar possíveis 
soluções, iniciámos a nossa atividade procedendo à 
elaboração de questionários de avaliação diagnóstica 
em relação ao IM no IPOC, dirigidos aos seus principais 
intervenientes: os internos e os orientadores. Adicional-
mente, foram também incluídos recém-especialistas 
que realizaram o seu internato de formação especializa-
da no IPOC, combinando essa experiência recente com 
o exercício do papel de especialistas. Tendo em conside-
ração os resultados dos questionários, foi elaborado um 
plano de ação, pretendendo responder a grande parte 
das dificuldades salientadas e seguindo várias das su-
gestões propostas, consideradas mais prioritárias e 
exequíveis. Vários destes projetos têm sido implemen-
tados com o imprescindível apoio do Conselho de Ad-
ministração e em estreita colaboração com as Direções 
de Serviço, os Grupos Multidisciplinares por Patologia 
(GMP), vários Gabinetes da Instituição e a Comissão de 
Internos. Destacamos as seguintes iniciativas:
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   Evento de integração para novos internos - decorre 
na primeira semana de janeiro de cada ano, desde 
2020, e tem por objetivo acolher os novos colegas, 
apresentando-lhes a instituição e alguns aspetos for-
mativos gerais, relevantes para o início da sua ativida-
de. O programa tem sido continuamente revisto, com 
inclusão de novos temas considerados pertinentes;

   Manual de acolhimento do internato médico - docu-
mento que compila informação relevante e útil sobre 
a Instituição e o IM, distribuído aos internos que rea-
lizam formação no IPOC, aquando da sua chegada. 
Uma nova versão deste documento (criado em 2019) 
foi elaborada e distribuída a partir de janeiro de 2022;

   Reuniões multidisciplinares do internato médico 
- eventos mensais, em que internos de diferentes es-
pecialidades apresentam à comunidade médica do 
IPO de Coimbra, um caso clínico de particular inte-
resse, selecionado e preparado em articulação com 
um GMP em cada mês. Estas reuniões iniciaram-se 
em maio de 2021 e constituem um momento de 

formação multidisciplinar (transmitindo a cultura 
de trabalho em equipa tão enraizada no IPOC), pro-
piciam o treino de competências relacionadas com 
a apresentação de comunicações científicas e o 
desenvolvimento de trabalhos relevantes, elegíveis 
para apresentação em congressos ou publicação;

   Programa de formação do internato médico – a 
primeira edição deste evento iniciou-se em março de 
2022 e decorrerá até março de 2023, proporcionan-
do oportunidades formativas de interesse transversal 
às diferentes áreas de especialização, complementa-
res à formação clínica, e relevantes para o exercício 
da profissão, durante e após o internato. Destina-se a 
internos, orientadores e diretores de serviços que co-
laboram com o internato médico. O primeiro módulo 
(já iniciado) sobre metodologia de investigação clínica 
foi organizado em parceria com a AICIB - Agência de 
Investigação Clínica e Inovação Biomédica; os seguin-
tes serão sobre bioestatística, bioética e legislação, 
comunicação e publicação científica, investigação de 
translação e comunicação clínica;
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   Espaço do interno - está aprovada a criação de um 
espaço destinado aos internos, que possibilite as 
condições adequadas para o estudo, a realização de 
trabalhos ou de reuniões com os seus orientadores. 
A existência deste ponto de encontro contribuirá para 
fomentar relações de proximidade entre internos de 
diferentes especialidades e o suporte interpares, fa-
cilitará a partilha de conhecimentos e a realização 
de projetos interdisciplinares com maior facilidade.

Em 2022, abraçamos ainda o novo desafio de receber 
internos de formação geral, que realizam o bloco for-
mativo de Pediatria Médica e o período semanal de ser-
viço de urgência dos blocos formativos de Cirurgia Geral 
e de Medicina Interna no Centro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra, de acordo com protocolo celebrado 
para esse efeito. O bloco formativo de Cuidados de Saú-
de Primários é realizado na Unidade de Saúde Familiar 
CoimbraCelas e na Unidade de Saúde Pública do Baixo 
Mondego. A restante formação é realizada no IPOC.

Neste percurso, orientado para as necessidades ex-
pressas pelos internos e orientadores do IPOC, temos 
procurado acolher, orientar e acompanhar melhor a 
formação durante o IM. Acreditamos que os nossos 
internos, motores de dinamização e desenvolvimento 
dos Serviços e Hospitais em que se integram, poderão 
potenciar o investimento que o IPOC deposita na sua 
formação, e contribuir para divulgar o trabalho de ex-
celência desenvolvido na Instituição, incorporando a 
sua qualidade. Valorizamos as opiniões e contributos 
de todos e procuraremos, em conjunto, continuamente, 
aperfeiçoar os projetos em curso e criar novas oportuni-
dades, construindo o futuro!

internatomedico@ipocoimbra.min-saude.pt

mailto:internatomedico%40ipocoimbra.min-saude.pt?subject=
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INFO Março2022 Avaliação da Satisfação dos Utentes | Um “Indicador Chave” da Qualidade da Endoscopia Digestiva / Serviço de 
Gastrenterologia do IPO Coimbra

As metodologias de avaliação da satisfação dos uten-
tes, são amplamente reconhecidas como instrumentos 
que contribuem para a melhoria da qualidade dos Ser-
viços e para a excelência dos cuidados de saúde, tor-
nando-se fundamentais quando o foco da organização 
da atividade assistencial é “centrada no utente”.

Diversas Sociedades de Endoscopia Digestiva recomen-
dam a avaliação periódica e sistemática de indicadores 
de qualidade da endoscopia, incluindo a satisfação dos 
utentes através de questionários. Estes devem abran-
ger todos os aspetos da experiência do utente incluin-
do: tempo de espera, admissão, conforto, privacidade, 
dignidade e a globalidade dos processos de cuidados. 

Neste contexto, o Serviço de Gastrenterologia do IPO 
Coimbra faz a avaliação periódica da satisfação dos uten-
tes submetidos a exames endoscópicos utilizando um 
questionário adaptado do “Patient Satisfaction Survey: 
Endoscopy. American Gastroenterological Association, 
2007”.

Considerando o contexto pandémico, em 2021, exce-
cionalmente e por condições logísticas, foram apenas 
implementados Questionários de Satisfação aos uten-
tes submetidos a colonoscopias realizadas sob seda-
ção anestésica, efetuadas ao sábado, cujos resultados 
apresentamos, em síntese, nos quadros que se seguem.

RESULTADOS OBTIDOS

Em 2021 foram realizadas, ao sábado, 297 colonosco-
pias sob sedação anestésica, 66% dos utentes devolve-
ram o questionário preenchido.

Quadro 1. Atendimento / Acolhimento

Quadro 1. O Atendimento / Acolhimento no serviço foi 
avaliado como “Muito Bom”, em média, por 83% dos 
utentes que responderam ao questionário. Salientam-
-se os itens com melhor pontuação, “O profissionalismo 
e simpatia na receção” e “O conforto e limpeza da sala 
de espera” com avaliações de “Muito Bom” de 93%.

A qualificação de “Mau” foi obtida em 2% das avaliações, 
apenas em relação ao item “O tempo entre o pedido e 
a realização do exame”. Justifica-se esta avaliação, pelo 
facto de alguns dos utentes se encontrarem em lista 
de espera para colonoscopia de vigilância sob sedação 
anestésica há mais de 9 meses.

Avaliação da Satisfação dos Utentes | Um “Indicador 
Chave” da Qualidade da Endoscopia Digestiva / 
Serviço de Gastrenterologia do IPO Coimbra
Ana Teresa Cadime, Diretora do Serviço de Gastrenterologia do IPO Coimbra
Sérgio de Sousa Santos, Enfermeiro do Serviço de Gastrenterologia do IPO Coimbra
Equipa Multiprofissional do Serviço de Gastrenterologia do IPO Coimbra

Tempo entre 
o pedido e a 

realização do 
exame

2%
8%
20%
70%

Facilidade em 
encontrar o 

Serviço

0%
1%
22%
77%

Informação prévia 
à realização do 

exame

0%
0%
15%
85%

Profissionalismo 
e simpatia na 

receção

0%
0%
7%
93%

Cumprimento 
do horário de 
marcação do 

exame

0%
2%
17%
81%

Conforto e 
limpeza da sala 

de espera

0%
0%
7%
93%

Mau Razoável Bom Muito Bom
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Quadro 2. Atendimento durante o exame

Quadro 2. O Atendimento durante o exame foi avalia-
do, em média, como “Muito Bom” por 93% dos uten-
tes, que responderam ao questionário. Neste grupo 
salienta-se a homogeneidade das avaliações, todas 
entre o “Bom” e o “Muito Bom”. O item “Cuidado no 
respeito da privacidade” é o que teve uma menor per-
centagem de avaliações de “Muito Bom”, o que reflete 
as condições inerentes ao espaço físico da área de re-
cobro. Não se verificou a avaliação de “Razoável” ou 
“Mau” em quaisquer destes itens. 

Quadro 3. Acompanhamento após o exame

 

Quadro 3. A avaliação do grupo de questões sobre o 
Acompanhamento após exame, é obtida através da 
classificação em “Concordo Totalmente; Concordo; In-
diferente ou Discordo”. Neste grupo obtivemos a ava-
liação média de “Concordo Totalmente” em 88% dos 
utentes que responderam ao questionário. Salienta-se 
o item “Recomendaria este serviço a familiares e ami-
gos” em que 92% dos utentes responderam “Concordo 
Totalmente”. Não obtivemos respostas de “Indiferente” 
ou “Discordo” em qualquer questão.

Cortesia e 
simpatia do 

Médico

0%
0%
8%
92%

Cortesia e 
simpatia dos 
Enfermeiros

0%
0%
8%
92%

Cortesia e 
simpatia dos 

Assistentes 
Operacionais

0%
0%
9%
91%

Cuidados técnicos 
do Médico

0%
0%
8%
92%

Cuidados técnicos 
dos Enfermeiros

0%
0%
4%
96%

Cuidado no 
respeito da 
privacidade

0%
0%
11%
89%

Mau Razoável Bom Muito Bom

Disponibilidade 
dos Enfermeiros 
em responder a 

dúvidas

0%
0%
6%
94%

Explicações do 
Médico quanto ao 

procedimento

0%
0%
4%
96%

Tempo que o 
Médico esteve 

com o utente foi o 
adequado

0%
0%
11%
89%

Tempo que esteve 
no Serviço a 

recuperar do exame 
foi o adequado

0%
0%
11%
89%

Ficou esclarecido 
com os resultados 

do exame

0%
0%
13%
87%

Voltaria ao Serviço 
para realizar novo 
exame, caso fosse 

necessário

0%
0%
17%
83%

Recomendaria 
este Serviço 

a familiares e 
amigos

0%
0%
8%
92%

Discordo Indiferente

Concordo Concordo Totalmente

Conforto durante 
e após o exame

0%
0%
6%
94%
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Quadro 4. Evolução das respostas com avaliação de 
“Muito Bom” e “Concordo Totalmente” entre 2018 e 
2021 

Quadro 4: O gráfico mostra a média de respostas ava-
liadas como “Muito Bom” e “Concordo Totalmente”, 
entre 2018 e 2021, referentes ao Questionário de 
Satisfação aplicados aos utentes submetidos a colo-
noscopia sob sedação anestésica, realizados ao sába-
do. É evidente a melhoria contínua na avaliação feita 
pelos utentes, o que traduz a melhoria dos cuidados 
prestados. O Questionário de Satisfação dos Utentes, 
enquanto indicador de qualidade de uma Unidade de 
Endoscopia é fundamental para a estratégia de gestão 
de melhoria contínua.
 

APRECIAÇÃO GERAL

Pode concluir-se que os utentes submetidos a colonos-
copia sob sedação anestésica em atividade realizada ao 
sábado, se encontram muito satisfeitos com a globali-
dade da organização e do processo de cuidados presta-
dos no Serviço de Gastrenterologia do IPO Coimbra, em 
2021. É de salientar a percentagem média de avaliações 
com “Muito Bom” e “Concordo Totalmente” de 89%. 

O resultado dos Questionários de Satisfação dos Uten-
tes tem-se revelado um indicador “chave” para a gestão 
do Serviço na medida em que permite uma melhoria 
contínua dos processos assistenciais, com o objetivo 
de superar as expectativas dos utentes.

2018 2019 2020 2021

60%
75% 76%

89%
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INFOPrática Baseada na Evidência em Gestão de Dor Oncológica:Projeto Vencedor de Prémio de Implementação de Evidência Março2022

ENQUADRAMENTO

O projeto de gestão de dor Oncológica desenvolvido, 
pela equipa de enfermagem do serviço de cirurgia in-
ternamento do IPOC, durante os anos de 2020-2021, 
foi galardoado, com o Prémio de Implementação de Evi-
dência no Contexto da Prática Clínica “Enfermeiro José 
António Antunes, 2021” atribuído no V Congresso Inter-
nacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica, que ocor-
reu nos dias 25-27 de outubro de 2021, na Figueira 
da Foz. Este prémio pretendia reconhecer e incentivar 
a implementação da evidência científica nos contextos 

Prática Baseada na Evidência em Gestão de 
Dor Oncológica: Projeto Vencedor de Prémio de 
Implementação de Evidência
Cristina Costeira1, Isabel Morais2, Dulce Helena Carvalho3, Ana Filipa Sousa4, Ana Rosete Oliveira5, Ivo Paiva6, Equipa de 
Enfermagem do Serviço de Cirurgia Geral Internamento7

da prática clínica premiando o melhor trabalho de im-
plementação de resultados de investigação científica 
no contexto da prática clínica especializada em Enfer-
magem Médico-cirúrgica.

O projeto desenvolvido em torno da gestão de dor on-
cológica foi reconhecido como relevante para a prática 
clínica, pelos contributos na gestão eficaz de dor onco-
lógica em contexto de cirurgia oncológica.

1Professora Adjunta da ESSlei-IPL; UICISA:E; ciTechCare, 2Enfermeira Coordenadora do Gabinete de Estomaterapia do IPOCFG, 
EPE, 3Enfermeira Gestora das ECII e ECIII do IPOCFG, EPE, 4Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 
das ECII do IPOCFG, EPE, 5Enfermeira das ECI do IPOCFG, EPE, 6Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica das ECI 
do IPOCFG, EPE, 7Equipa de Enfermagem do Serviço de Cirurgia Internamento do IPOCFG, EPE (2020-2021)
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JUSTIFICAÇÃO DO TEMA

A dor oncológica é definida, pela Classificação Inter-
nacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®, 2018) 
como sensações concomitantes de dores agudas e cró-
nicas com diferentes níveis de intensidade associadas 
à disseminação invasiva de células cancerígenas no 
corpo; consequência do tratamento do cancro como a 
quimioterapia; ou condições relacionadas com o can-
cro, como dor por ferida. A dor oncológica é habitual-
mente referida como uma sensação de dor imprecisa, 
ferindo, que faz doer, assustadora ou insuportável, com 
crises de dor intensa acompanhada de dificuldade no 
sono, de irritabilidade, depressão, sofrimento, isola-
mento, desespero e de sensação de desamparo (Con-
selho Internacional de Enfermeiros (ICN), 2016).

A dor como sintoma frequente é vivenciado especial-
mente em fases avançadas de doença. Estima-se que 
70% dos doentes oncológicos refiram esta experiência 
(Fallon et al., 2018). A dor oncológica é também respon-
sável pelas consequências mais temidas das pessoas 
com cancro (Associação de Enfermagem Oncológica 
Portuguesa (AEOP), 2015), capaz de produzir uma rea-
lidade muito limitadora da qualidade de vida da pes-
soa e cuidador(es), que diariamente são confrontados 
com dificuldades e necessidades que exigem respostas 
concretas e eficazes dos cuidados de saúde (Izzo et al., 
2019; Javed, Hung & Huh, 2020). A AEOP, acrescenta 
que a dor relacionada com a doença oncológica acarreta 
sofrimento físico e psicológico intenso, interferindo na 
qualidade de vida da pessoa, conduzindo-a a situações 
de exaustão, estendendo-se aos membros da família e 
cuidadores (AEOP, 2015).

O tratamento-padrão recomendado para a gestão da 
dor oncológica, envolve a utilização de abordagens 
farmacológicas e psicossociais (não farmacológicas) 
(Miaskowski et al., 2005). As diretrizes de boas práti-
cas recomendam a realização de uma avaliação inicial 
abrangente de dor, em que uma entrevista detalhada 
deve ser conduzida, juntamente com um exame físico 
(incluindo o estado funcional). A entrevista deve explo-
rar a natureza dos tratamentos e história da dor oncoló-
gica, comorbilidades, história psicossocial e psiquiátrica 

e quaisquer tratamentos anteriores para a dor (Fallon et 
al., 2018; Paice et al., 2016). Ainda nestas recomenda-
ções é sugerido que os profissionais de saúde devem 
avaliar a dor e documentá-la em cada contato, utilizan-
do uma ferramenta validada. Os comportamentos re-
lacionados com a dor e desconforto devem, também, 
ser observados em pessoas cuja capacidade cognitiva 
esteja comprometida. 

No que diz respeito à avaliação e registo da intensidade 
da dor esta tem que ser realizada de forma contínua e re-
gular, à semelhança dos restantes sinais vitais, de modo a 
otimizar a terapêutica, dar segurança à equipa prestadora 
de cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida da 
pessoa com dor (Direção-Geral da Saúde (DGS), 2003).

O objetivo da gestão de dor oncológica é aliviá-la a um 
nível que permita uma qualidade de vida aceitável (Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), 2018). No entan-
to, estima-se que cerca de 25% a 33%, das pessoas 
com dor oncológica, refiram uma gestão inadequada 
da mesma, o que torna este fenómeno uma preocupa-
ção e uma prioridade no foco de atenção (Abahussin et 
al., 2019). Desde 1999, que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) considerou a dor oncológica como uma 
emergência médica mundial. Neste âmbito, em 2003, a 
Direção Geral da Saúde (DGS) veio relembrar que a ges-
tão eficaz de dor é um dever dos profissionais de saúde, 
um direito das pessoas que a experienciam e um passo 
fundamental para a efetiva humanização dos cuidados 
de saúde, sendo imperiosa a mobilização de estratégias 
que promovam uma gestão eficaz da mesma.

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O Projeto de melhoria continua em gestão de dor oncoló-
gica foi implementado no Serviço de Internamento de Ci-
rurgia Geral do IPOCFG, entre setembro de 2020 e maio 
de 2021. Este foi concebido de acordo com a metodolo-
gia da Joanna Briggs Institute (JBI) (Porrit et al., 2020) 
para a realização de projetos de implementação de evi-
dência, sendo implementado em três fases (Tabela 1):
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Tabela 1: Apresentação das atividades desenvolvidas pelas três fases metodológicas 

FASE I (auditoria inicial)

ATIVIDADES

Planificado o projeto com as diferentes etapas; realizada tradução de critérios fornecidos pela JBI; 
desenvolvimento de uma check-list de auditoria; e pré-definidas estratégias para operacionalização dos 
critérios do documento desenvolvido

Constituição de uma equipa de trabalho reduzida (n=4) no serviço para dinamização do projeto de 
implementação (enfermeiro gestor (n=1), enfermeiros especialistas(n=2), enfermeira de cuidados gerais (n=1) 
e um representante dos doentes (n=1))

Solicitada autorização à Comissão de Ética da instituição, Grupo Coordenador da Investigação e Conselho de 
Administração

Realização da Auditoria Inicial com recurso à check-list desenvolvida

FASE II (desenho e implementação de estratégias na prática clínica)

Redação do relatório de auditoria e feedback à equipa de trabalho e restante equipa do serviço

Reunião para identificação de barreiras dificultadoras, estratégias promotoras da melhoria dos resultados 
encontrados e definição das metodologias de implementação

Implementação das estratégias delineadas com envolvimento de todos os enfermeiros do serviço

Desenvolvimento de processos formativos síncronos e assíncronos; criação de manual e panfleto sobre 
gestão de dor; afixação de pósteres, criação de check-list de uniformização de ensinos dirigidos aos doentes 
e cuidadores; criação de recomendação para melhoria de registos informatizados relativos à história de dor; 
envolvimento da equipa da Unidade de Dor da instituição na criação de programas formativos sobre Dor

FASE III (auditoria de follow-up)

Realização da auditoria de follow-up com recurso à check-list de auditoria desenvolvida

Feedback à equipa de trabalho e à equipa do serviço (ciclo de DEMING) e negociação com a equipa sobre 
estratégias de sustentabilidade e de melhoria continua dos outcomes
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PRINCIPAIS OBJETIVOS

►   Objetivo geral: 
   Avaliar o cumprimento dos critérios baseados 

em evidências na gestão de dor oncológica em 
doentes oncológicos no IPOCFG.

►   Objetivos específicos:
   Existir uma avaliação inicial abrangente da dor 

realizada para todos os doentes oncológicos em 
pelo menos 50% das situações auditadas;

   Existir documentação da dor em cada contato, 
usando uma ferramenta validada em 95% dos 
registos auditados;

   Utilizar a escada analgésica da OMS para con-
trolar a dor farmacologicamente, pelo menos por 
70% dos enfermeiros;

   Existir formação/ensinos dirigidos aos doentes 
e/ou seus cuidadores sobre a dor relacionada 
ao cancro e sua gestão em pelo menos 50% das 
situações auditadas;

   Verificar a existência de informações escritas en-
tregues aos doentes/cuidadores sobre dor onco-
lógica e seu tratamento em pelo menos 50% das 
situações auditadas;

   Confirmar se os doentes e/ou seus cuidadores são 
incentivados a ter um papel ativo na gestão de dor 
em pelo menos 50% das situações auditadas;

   Averiguar se os doentes recebem informações 
sobre possíveis estratégias não-farmacológicas 
de controlo da dor em pelo menos 50% das si-
tuações auditadas;

   Garantir que os enfermeiros recebem educação 
e treino específico em dor oncológica em pelo 
menos 80% dos enfermeiros.

COLHEITA DE DADOS

Os dados colhidos foram provenientes de uma amos-
tra, constituída por 100 doentes internados nos dias 
agendados para auditorias, tendo sido entrevistados 
50 doentes na auditoria inicial e 50 na auditoria de 
follow-up. Na amostra foi estabelecido como critério de 
exclusão, todos os doentes que não apresentavam ca-
pacidade de compressão para responder às questões 
que foram elaboradas na avaliação dos critérios de au-
ditoria relativos aos doentes/cuidadores. 

Uma vez que existiam dois critérios de auditoria direcio-
nados aos profissionais de saúde, foram auditados 22 
enfermeiros do serviço. Foram excluídos os quatro en-
fermeiros da equipa de cirurgia que aceitaram o convite 
para integrar na equipa de implementação de evidên-
cia, assim como enfermeiros da gestão (n=2). Foram 
também consultados 100 registos informáticos para 
verificação dos critérios de auditoria.

RESULTADOS DA AUDITORIA INICIAL

Em seguida (Gráfico 1) são apresentados os resultados 
da auditoria inicial, no que diz respeito aos valores de 
conformidades para os itens da check-list desenvolvidos. 
Tendo sido encontrados 0% para dois dos critérios de 
auditoria e apenas dois, em oito, critérios com valores 
positivos (acima dos 50%). 
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Gráfico 1: Resultados da Auditoria Inicial.

01. Uma avaliação inicial abrangente da dor é realizada para todos os doentes oncológicos? 8%
02. A dor é avaliada e documentada em cada contato usando uma ferramenta validada? 86%
03. A escala analgésica da Organização Mundial da Saúde (OMS) é usada para controlar a dor farmacologicamente? 57%
04. Os doentes e/ou seus cuidadores recebem educação sobre a dor relacionada ao cancro e sua gestão? 4%
05. Os doentes e/ou seus cuidadores recebem informação escrita baseadas em evidências sobre a dor oncológica e seu tratamento? 0%
06. Os doentes e/ou seus cuidadores são incentivados a ter um papel ativo na gestão da dor? 10%
07. Os doentes recebem informações sobre possíveis estratégias não farmacológicas de controle da dor? 0%
08. Os profissionais de saúde (enfermeiros) recebem educação e trino específico em dor oncológica? 29% 

ESTRATÉGIAS DE MELHORIA IMPLEMENTADAS

Perante os resultados diagnosticados na primeira auditoria foram desenvolvidas estratégias para os melhorarem, 
por toda a equipa do serviço. Estas estratégias exigiram diferentes níveis de intervenção dependendo das barreiras 
identificadas como é possível consultar no quadro seguinte.

Tabela 2: Descrição de Barreiras e estratégias identificadas pela equipa.

BARREIRAS ESTRATÉGIAS

Destruturação do registo de gestão de tempo Documento tipo: história de dor (OE, 2008)

Dificuldade de priorização de intervenções Lembrete: Afixação de pósteres

Inexistência de trino contínuo com escala analgésica 
da OMS

Formação à equipa (sobre escada da OMS/não 
farmacológicas)

Inexistência de documentação escrita   Panfleto informativo
  Manual de gestão de dor
  Folheto de auto registo de dor

Escassa informação sobre dor (doente) Ensinos sistemáticos e padronizados (itens a abordar 
no pré-operatório)

Escassa informação sobre dor (profissional) Ensinos sistemáticos e padronizados (itens a abordar 
no pré-operatório)

Compliance %
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   Desenvolvimento de manual e panfleto sobre ges-
tão de dor: com informações sobre intervenções não-
-farmacológicas e farmacológicas, com tabela para 
autogestão de dor e tabela para registo de medicação 
atual. 

   Afixação de pósteres sobre instrumentos de au-
toavaliação unidimensional para monitorização da 
intensidade álgica validadas e recomendadas pela 
DGS em locais estratégicos, como sala de acolhi-
mento e sala de terapêutica.

   Distribuição de checklist de uniformização de en-
sinos dirigidos aos doentes e cuidadores: realizados 
pelos enfermeiros durante a preparação pré-opera-
tória e acolhimento dos doentes e cuidadores no 
serviço.

   Divulgação de recomendação para melhoria de 
registos informatizados relativos à história de dor. 
Foram redigidos textos tipo para preenchimento du-
rante a avaliação inicial, com base nas recomenda-
ções da Ordem dos Enfermeiros no seu manual de 
dor: boas práticas (2008).

   Desenvolvimento de folha de auto registo de dor 
diária, oferecida a cada doente para que o próprio 
fizesse o seu registo diário de dor e a sua gestão.

   Programas formativos com sessões síncronas e 
assíncronas dirigidas aos enfermeiros da equipa 
(n=2) com cerca de 2h/cada, com envolvimento da 
Unidade de Dor da instituição.

RESULTADOS AUDITORIA DE FOLLOW-UP

Na auditoria de follow-up, após implementação das es-
tratégias delineadas, foram obtidas as seguintes per-
centagens de conformidades para os oito critérios de 
auditoria:
   Uma avaliação inicial abrangente da dor é realizada 

para todos os doentes oncológicos (78%);
   A dor é avaliada e documentada em cada contato 

usando uma ferramenta validada (100%);
   A escada analgésica da OMS é usada para controlar 

a dor, através de estratégias farmacológicas (100%);
   Os doentes e/ou os seus cuidadores recebem edu-

cação sobre a dor relacionada ao cancro e sua ges-
tão (100%);

   Os doentes e/ou os seus cuidadores recebem infor-
mações escritas baseadas em evidências sobre a 
dor oncológica e o seu tratamento (96%);

   Os doentes e/ou os seus cuidadores são incentiva-
dos a ter um papel ativo na gestão de dor (94%);

   Os doentes recebem informações sobre possíveis 
estratégias não-farmacológicas de controlo da dor 
(98%);

   Os enfermeiros recebem educação e treino específi-
co em dor oncológica (90%).

RESULTADOS COMPARATIVOS

Os resultados finais (Gráfico 2) evidenciaram uma me-
lhoria significativa em todos os critérios de auditoria, 
não se tendo verificado para nenhum dos critérios uma 
conformidade negativa (abaixo dos 50%).
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Gráfico 2: Resultados comparativos da Auditoria Inicial e da Auditoria de Follow-up.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O projeto de implementação em gestão de dor oncoló-
gica é entendido como uma estratégia que capaz de:
   Promover boas práticas (baseadas em evidência) a 

nível nacional;
   Diligenciar processos de autogestão e coresponsa-

bilização dos doentes/cuidadores nos processos de 
saúde-doença;

   Apoiar na decisão de aplicar eficazmente as inter-
venções farmacológicas e não-farmacológicas na 
gestão do doente com dor;

   Melhorar a satisfação dos doentes/cuidadores nos 
cuidados prestados;

   Contribuir para a qualidade de vida do doente e dos 
cuidados prestados;

   Reduzir custos associados a dor oncológica ineficaz-
mente gerida (tempos de internamento; diminuição 
da % de reinternamentos; diminuição de agrava-
mento da situação clínica associada;

   Cooperar no fortalecimento de relações de coope-
ração institucional com outros departamentos da 
prestação de cuidados, formação, investigação e 
tecnologia;

   Estimular os profissionais de saúde na adoção de 
práticas baseadas na evidência;

   Incrementar a satisfação profissional pela melhoria 
de outcomes das suas práticas e o envolvimento em 
projetos institucionais;

   Contribuir para a uniformização de cuidados pres-
tados aos doentes/cuidadores com dor oncológica 
pela equipa de enfermagem;

   Fomentar a formação, investigação e inovação em 
cuidados de saúde em oncologia.

CONCLUSÃO

O impacto deste projeto na qualidade de vida de doente 
e cuidador é inequívoco, assim como na qualidade dos 
cuidados prestados. 

As intervenções desenvolvidas pela equipa de enfer-
magem dirigidas à pessoa a vivenciar um momento de 
transição e fragilidade, (internamento para uma cirur-
gia oncológica), permitiu contribuir para uma prestação 
de cuidados mais personalizada e humanizada.

18/12/2020 - Baseline CycleCycle 02/04/2021 - Follow Up Cycle 1

Compliance %
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No processo de implementação foi necessário estimu-
lar o trabalho de equipa através da aplicação de es-
tratégias comunicacionais e motivacionais eficazes que 
promoveram e facilitaram o processo de envolvimento 
de todos garantindo o sucesso de implementação deste 
projeto. A criatividade e a inovação na implementação 
conduziram à participação ativa de 27 profissionais de 
enfermagem, em momentos tão desafiantes e exigen-
tes como os atuais. A possibilidade de auditar as prá-
ticas desenvolvidas e verificar periodicamente o nível 
de conformidade dos critérios baseados na evidência, 
com atualização dos mesmos, sempre que necessário, 
são vantagens deste tipo de metodologia de melhoria 
continua da qualidade dos cuidados.

A integração de um representante dos doentes no gru-
po de implementação, tornam-se uma inovação nos 
projetos de melhoria contínua dos cuidados prestados, 
visando promover a corresponsabilização de todos os 
envolvidos nos cuidados de saúde, aproximando a co-
munidade das organizações de saúde e das tomadas 
de decisão em saúde. 
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Donativo da Tupperware ao IPO de Coimbra

A Tupperware Portugal, durante o mês de outubro, pro-
moveu uma campanha para angariação de fundos para 
doar a uma instituição ligada ao cancro, sendo que o 
distrito vencedor poderia escolher a instituição a quem 
doar a citada verba. A instituição escolhida pela Tupper-
ware do Distrito de Coimbra foi o IPO de Coimbra tendo 
sido angariados mais de 6 mil euros. 

Na cerimónia de entrega do donativo, no IPO de Coim-
bra, estiveram presentes a Presidente do Conselho 
de Administração do IPO de Coimbra, Dr.ª Margarida 
Ornelas, a Vogal Executivo Dr. Catarina Monteiro e o 
Enfermeiro Diretor Enf.º João Moreira sendo que pela 
Tupperware esteve presente a Business Leadership Dr. 
Lara Pereira e a Diretora da Tupperware Sr.ª Rosa Costa.

Donativo da Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
Núcleo Regional do Centro, ao IPO de Coimbra

Veja a entrevista da Presidente do Conselho de Admi-
nistração do IPO de Coimbra, Dr.ª Margarida Ornelas, 
em destaque no “Notícias de Coimbra”. [Link]

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

IPO de Coimbra recebe a Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra

O IPO de Coimbra recebeu, no dia 4 de Janeiro, a Esco-
la Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de 
Coimbra (ESTeSC-IPC). Estiveram presentes na reunião 
a Presidente do Conselho de Administração do IPO de 
Coimbra, Dr.ª Margarida Ornelas e o Presidente da ES-
TeSC-IPC, Professor Doutor Graciano Paulo, bem como 
a Diretora Clinica do IPO de Coimbra, Dr.ª Ana Pais, o 
Vice-Presidente da ESTeSC-IPC, Professor Doutor Tel-
mo Pereira e a Senhora Secretário da ESTeSC-IPC Dr.ª 
Liliana Vicente.

Este encontro teve como objetivo fomentar relações de 
articulação e a promoção de ações conjuntas, agilizan-
do canais de comunicação entre as Instituições, nomea-
damente nos domínios da Formação e da Investigação.

DEZEMBRO

IPOCFG em Notícia
De dezembro de 2021 a março de 2022

JANEIRO

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=669405880888223
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/4876076022454029/
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Novos Internos no IPO de Coimbra

No passado dia 3 de janeiro, o IPO de Coimbra acolheu 
11 novos internos de formação especializada e, pela 
primeira vez, 5 internos de formação geral. 

Janeiro – Mês da Saúde Mental [Link]

Cuidados Paliativos são expoente de humanização no 
IPO de Coimbra

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

Novo Acelerador Linear entra em funcionamento no 
IPO de Coimbra 
 
IPO de Coimbra em destaque na “Mundial FM”, no “No-
tícias de Coimbra”, no “Campeão das Províncias”, no 
portal do “Serviço Nacional de Saúde”, no “Diário de 
Coimbra”, e no “Diário As Beiras”. [Link 1] [Link 2] [Link 
3] [Link 4] [Link 5] [Link 6]

Dia da Prevenção do Cancro do colo do Útero

26/01 | Dia da prevenção do cancro do colo do útero 

Todos os anos, perto de 350.000 mulheres perdem a 
vida no mundo devido ao cancro do colo do útero. Em 
Portugal, dados recentes mostram que em 2020 houve 
865 mulheres diagnosticadas e 379 vítimas mortais. 

O cancro do colo do útero é o quarto tipo de cancro 
mais frequente nas mulheres, mas é uma doença evi-
tável e curável, graças aos rastreios, permitindo evitar 
a mortalidade associada a esta doença. 

Em Portugal existe um programa de rastreio que se 
destina a todas as mulheres dos 25 aos 60 anos e é fei-
to com base num teste HPV de alto risco. Se o teste for 
negativo, só precisa de ser repetido ao fim de 5 anos.

Com o rastreio podemos detetar e tratar lesões pré-
-cancerosas, evitando a sua evolução para cancro. 

O rastreio demora apenas 5 minutos, mas o impacto 
do diagnóstico de um cancro do colo dura toda a vida. 
Fale com o seu médico e faça o rastreio!

Uma mensagem do Serviço de Ginecologia do IPO de 
Coimbra.

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/4912798372115127/
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4925628990832065/4925620494166248/
https://mundialfm.sapo.pt/novo-acelerador-linear-entra-amanha-em-funcionamento-no-ipo-de-coimbra/?fbclid=IwAR1FfjRORiKGq3DK2y12SseWS4By6vgvV5rikOgDNwXCanvF9ckusOv7A7g
https://www.noticiasdecoimbra.pt/novo-acelerador-linear-entra-em-funcionamento-no-ipo-de-coimbra/?fbclid=IwAR06v9YQXyy-vgAULT0uWdxAOibtEm5NqTopgCC2GWsx8kCpIaWrbwGcn6c
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/novo-acelerador-linear-no-ipo-de-coimbra-entra-em-funcionamento?fbclid=IwAR2Sdv-B9RCVkKKrItTco7ee5xboSN4WfJeZeDcawhP0etN8KX9W6jwdSyI
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/novo-acelerador-linear-no-ipo-de-coimbra-entra-em-funcionamento?fbclid=IwAR2Sdv-B9RCVkKKrItTco7ee5xboSN4WfJeZeDcawhP0etN8KX9W6jwdSyI
https://www.sns.gov.pt/noticias/2022/01/25/ipo-coimbra-novo-acelerador-linear/?fbclid=IwAR2f78avwhwQoA0IuRmKS9HuHgoBe3gm3-EbWyuaxreUJbJbOLd0Ml0xee8
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4966654530062844/4966652983396332/
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4966739723387658/4966739503387680/
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IPO de Coimbra celebra protocolo com a Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra.

A FMUC e o Instituto Português de Oncologia de Coim-
bra Francisco Gentil estabeleceram um protocolo de 
cooperação para a área da formação, investigação e da 
prestação de serviços à comunidade, na área da Medi-
cina Dentária. A cerimónia decorreu na Unidade Central 
do Pólo das Ciências da Saúde. [Link 1] [Link 2] [Link 
3] [Link 4] [Link 5] 

4 de Fevereiro | Dia Mundial da Luta contra o Cancro

O Dia Mundial da Luta Contra o Cancro foi instituído a 
4 de fevereiro de 2000, na Cimeira Mundial Contra o 
Cancro para o Novo Milénio, assente na Carta de Paris.

Neste dia, aproveitamos para relembrar que há deter-
minados fatores que aumentam a probabilidade de 
uma pessoa vir a desenvolver cancro.

Conheça e reduza o seu risco. [Link]

IPO de Coimbra com aumento de atividade durante o 
período pandémico

IPO de Coimbra em destaque no “Observador”, no “Jor-
nal de Notícias”, no “Diário de Coimbra”, no “Diário As 
Beiras”, no “Notícias de Coimbra”, no “Campeão das Pro-
víncias” e na “SIC Notícias”. [Link 1] [Link 2] [Link 3] [Link 
4] [Link 5] [Link 6] [Link 7]

FEVEREIRO

Dia Mundial do Doente

Dia Nacional do Doente Coronário

A doença coronária é muito prevalente e importante 
causa de mortalidade. Afeta as artérias que irrigam o 
coração (coronárias) com redução do fluxo sanguíneo e 
da disponibilização de oxigénio e nutrientes às células 
cardíacas. 

Existem três tipos principais: obstrutiva, não obstrutiva 
(podem ser simultâneas) e microvascular (afeta as pe-
quenas artérias do interior do miocárdio). 

Há fatores de risco predisponentes tais como heredita-
riedade, diabetes mellitus, género, idade, hipertensão 
arterial, dislipidemia, hiperuricemia, tabagismo, obesida-
de, hipertrofia ventricular esquerda, terapias oncológicas, 
entre outros. [Link] 

https://www.uc.pt/fmuc/article?key=a-bc94971300&fbclid=IwAR2YsXn7usyB_VFjzaMsgyei2Ukey9McppEW75e-8dmxv1LFFBmliOfjq_4
https://www.sns.gov.pt/noticias/2022/02/01/protocolo-de-cooperacao-7/?fbclid=IwAR1X5M5pUCXn2jNdJbB4w5C2ZxngGyuYeHEoOmerFU-16Z0hatrLQ3Jq2Vs
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/universidade-e-ipo-de-coimbra-estabelecem-parceria-para-melhorar-formacao-de-alunos?fbclid=IwAR3v_HI2iWGepYCbAB_RN0QjMpUnVAnoCAw82UWLkG3VyoJDZ0jCkTS8Fog
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/universidade-e-ipo-de-coimbra-estabelecem-parceria-para-melhorar-formacao-de-alunos?fbclid=IwAR3v_HI2iWGepYCbAB_RN0QjMpUnVAnoCAw82UWLkG3VyoJDZ0jCkTS8Fog
https://healthnews.pt/2022/02/01/universidade-e-ipo-de-coimbra-estabelecem-parceria-para-melhorar-formacao-de-alunos/?fbclid=IwAR2f78avwhwQoA0IuRmKS9HuHgoBe3gm3-EbWyuaxreUJbJbOLd0Ml0xee8
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.4993598850701745/4993598400701790/
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/pcb.5000650573329906/5000650336663263/
https://observador.pt/2022/02/04/ipo-de-coimbra-com-aumento-de-atividade-durante-o-periodo-pandemico/?fbclid=IwAR0f1SEDboqSU1pHtpGW-f_GbESGfefp8I2Eg44Ar9MfnWeOklysSfNbejc
https://www.jn.pt/nacional/tres-ipo-aumentam-producao-com-mais-cirurgias-e-consultas-14558148.html?fbclid=IwAR3lac7NMJXiQB5huWsqYpVrjX_Yv8HTj6tz37a9kL_qhY2dmAhUq0HJrxk
https://www.diariocoimbra.pt/noticia/79150?fbclid=IwAR10qjd1TTrGcNH4YVieehi8-nSbtbQzzAoHXKE9Pojfmn26OPBJ4J8-1wg
https://www.asbeiras.pt/2022/02/ipo-de-coimbra-com-aumento-de-atividade-durante-o-periodo-pandemico/?fbclid=IwAR2f78avwhwQoA0IuRmKS9HuHgoBe3gm3-EbWyuaxreUJbJbOLd0Ml0xee8
https://www.asbeiras.pt/2022/02/ipo-de-coimbra-com-aumento-de-atividade-durante-o-periodo-pandemico/?fbclid=IwAR2f78avwhwQoA0IuRmKS9HuHgoBe3gm3-EbWyuaxreUJbJbOLd0Ml0xee8
https://www.noticiasdecoimbra.pt/ipo-de-coimbra-com-aumento-de-atividade-durante-o-periodo-pandemico/?fbclid=IwAR0Jd33StGASL58yZjVcvAaAVFYTeBG8NXj7melNpvIPAtbxZb73nfcwCS4
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/ipo-de-coimbra-com-aumento-de-actividade-durante-o-periodo-pandemico?fbclid=IwAR0i8XNTj6Gua-Z8EJC2MsaC7j4OPTU3eYIiQE7Nrtbq6CVNiC8g3LvOP_I
https://sicnoticias.pt/coronavirus/ipo-de-coimbra-com-aumento-de-atividade-durante-o-periodo-pandemico/?fbclid=IwAR0QfbpsRdDRgkf-v23hYG2-7aH2V9L7IyHgXtRHz67l2YsCHeM904yCg1E
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/5033681363360160/
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Dia da Motricidade Orofacial [Link]

Dia Mundial das Doenças Raras

Dia 28 de Fevereiro, assinala-se o Dia Mundial das 
Doenças Raras. Criado pela EURORDIS – Rare Diseases 
Europe em 2008, este dia tem como objetivo alertar a 
população para este tipo de doenças e para as dificulda-
des que os doentes enfrentam no seu quotidiano.

 

Dia Internacional da Proteção Civil

A 1 de março comemora-se o Dia Internacional da Pro-
teção Civil.

Neste contexto, o IPO de Coimbra em conjunto com o 
Comando Distrital de Operações de Socorro de Coim-
bra, organizaram uma exposição alusiva à data, subor-
dinada ao tema: “Proteção civil e gestão das popula-
ções deslocadas em virtude das catástrofes e crises; 
o papel dos voluntários e o combate às pandemias”.

A exposição vai estar patente até ao dia 4 de março, no 
átrio do edifício do ambulatório.

Em Portugal e no mundo, a comemoração da data tem 
como propósito sensibilizar os vários países do mundo 
para a importância da proteção civil; prestar tributo a 
todos os agentes de proteção civil e promover a refle-
xão e o diálogo em torno dos riscos a que populações 
e territórios estão sujeitos, e o papel que cabe a cada 
um de nós, cidadãos, no esforço coletivo de criação de 
comunidades resilientes a catástrofes.

MARÇO

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/5042851079109855/
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O Serviço de Cuidados Paliativos do Ipo de Coimbra 
comemorou o seu 21º aniversário

O Serviço de Cuidados Paliativos do Ipo de Coimbra 
comemorou o seu 21º aniversário, com a inauguração 
simbólica de um novo espaço para a valência da Equi-
pa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos.
A inauguração decorreu no Serviço de Cuidados Paliati-
vos contando com a presença da Presidente do Conse-
lho de Administração, Dr.ª Margarida Ornelas, e da Dire-
tora Clínica, Dr.ª Ana Pais. Em representação das várias 
áreas profissionais estiveram a Direção do Serviço de 
Medicina Interna e Cuidados Paliativos, Dr. Rui Silva e 
Enf.ª Sandra Antunes, a Diretora do Serviço Social, Dra. 
Margarida Pires e a Diretora do Serviço de Psicologia, 
Dra. Piedade Leão.

A nova área proporciona a esta equipa consultora espe-
cializada em Cuidados Paliativos, um espaço desenha-
do especificamente para a sua dinâmica, com mesa de 
reunião e postos de trabalho informáticos. 

A sala está adaptada às reuniões diárias da equipa, 
para discussão dos planos integrados de cuidados para 
cada doente acompanhado, nas suas múltiplas verten-
tes em resposta à complexidade identificada.

Março | Mês da Luta contra o Cancro do Intestino 
[Link]

IPO de Coimbra com projeto finalista na Bolsa “Capi-
tal Humano em Saúde”

O Projeto “Mudança para a Liderança” foi um dos 12 
projetos selecionados para passar à fase seguinte da 
2ª Edição Bolsa “Capital Humano em Saúde”, uma ini-
ciativa da Associação Portuguesa de Administradores 
Hospitalares que tem como objetivo reconhecer e po-
tenciar o capital humano do Serviço Nacional de Saúde.
Este projeto procura maximizar o capital humano da 
Instituição, desenvolvendo as competências dos profis-
sionais com responsabilidades presentes ou futuras na 
Direção de Serviços/Unidades, Coordenação de Grupos 
ou Comissões, para que sejam gestores e líderes das 
suas equipas e disponham de ferramentas para cons-
truir modelos de gestão focados na criação de valor, de 
forma integrada e alinhada com as necessidades da or-
ganização, preparados para os desafios de um cenário 
de transição, capazes de promover uma melhor gestão, 
com acréscimo de eficiência na utilização dos recursos 
e de qualidade na prestação dos cuidados de saúde ao 
doente oncológico.

O IPO Coimbra, como finalista, terá acesso ao Boot-
camp preparatório, que decorrerá nos dias 10 e 11 de 
março de 2022, numa unidade hoteleira em Coimbra.

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/a.1877225075672487/5097611100300519
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A Covid19 não é a pandemia do século XXI!

Muito antes dela, já a OMS tinha dado esse título à 
Obesidade ao considerá-la uma epidemia mundial con-
dicionada principalmente pelo perfil alimentar e de ati-
vidade física. Contrariamente à Covid19, a obesidade 
não tem uma duração de dois anos, não há vacina que 
nos proteja, é uma doença crónica e arrasta consigo 
outras doenças de que é factor de risco, como a dia-
betes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, as 
doenças osteoarticulares, o cancro e muitas mais, até 
mesmo a Covid19. 

A obesidade e o excesso de peso alastram na população 
mundial. Em 2030, um em cada dois europeus será obe-
so. Hoje, mais da metade da população portuguesa tem 
obesidade ou peso excessivo. Travar esta doença é uma 
corrida contra o tempo, porque a obesidade evita-se e 
trata-se. Como?

Com políticas ousadas; com investimento em educação 
e literacia em saúde; com acesso a alimentos tradicio-
nais, seguros, pouco ou nada processados, nutritivos e 
com preço justo. 

Com programas e estímulos à prática de actividade fí-
sica e desporto, com incentivo ao uso dos espaços de 
lazer, jardins e parques municipais; com a dotação de 
profissionais com competências específicas na elabora-
ção e realização de programas de educação alimentar, 
actividade física e saúde na comunidade, nas escolas, 
nas empresas, nos lares e centros de dia.

A&S | Alimentação e Saúde

Com o reconhecimento de que a obesidade é uma doen-
ça crónica, complexa e multifactorial, com causas gené-
ticas, endócrinas, ambientais, psicológicas, e como tal, 
deve ser tratada por equipas multidisciplinares dedica-
das e treinadas para tratar os obesos em todas as suas 
dimensões – física, psíquica e emocional.

Com a despenalização moral e social das pessoas obe-
sas, não as estigmatizando e descriminando no acesso 
à educação, ao emprego, aos serviços de saúde, a todos 
os sectores da vida e da sociedade. 

As pessoas que vivem com obesidade enfrentam múlti-
plas barreiras, incluindo estigma e maior risco de proble-
mas de saúde mental. Tratá-las vai muito além do ‘coma 
menos e mexa-se mais’.

Para travar a pandemia Obesidade é necessário agir ao 
nível local, nacional e global. E todos são necessários 
- profissionais de saúde, empregadores, formuladores 
de políticas, pessoas que vivem com obesidade e pú-
blico em geral.

A PROPÓSITO: Aproxima-se a época do ano em que a 
preocupação com a imagem a exibir no Verão leva mui-
tos à procura do milagre do emagrecimento rápido. No 
próximo ano voltarão a fazê-lo e no outro, e no outro 
a seguir também, e cada vez será mais difícil conse-
guir perder o peso que entretanto irão recuperar e que 
será cada vez mais a cada ano que passa. Será assim 
sempre até aprenderem a comer saudavelmente, com 
prazer e sem dietas que os transformem em ioiôs hu-
manos, umas vezes no topo dos quilos que perdem, ou-
tras no fundo dos que voltam a recuperar! Cuidado com 
os milagreiros das dietas! Com a saúde não se brinca!

Unidade de Nutrição do IPO de Coimbra
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Agenda
Gabinete de Coordenador da Formação do IPO de Coimbra

CICLO DE CONFERÊNCIAS EM PSIQUIATRIA DE 
LIGAÇÃO EM ONCOLOGIA 

Sessão 7: Aspetos Éticos e Médico-Legais em 
Oncologia (01 de abril);  

Sessão 8: Burnout dos Profissionais (06 de maio); 

Organizado pela Unidade de psiquiatria, destinado a 
todos os profissionais de saúde do IPOC e externos.

  

7º CURSO DE GASTRENTEROLOGIA ONCOLÓGICA
06 DE MAIO

Organizado pelos Serviços de Gastrenterologia dos 
IPO Porto, Coimbra, Lisboa, destinado a médicos de 
Medicina Geral e Familiar.

  

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO INTERNATO MÉDICO 
2022/2023: 
MÓDULO 2 - BIOESTATÍSTICA, COM AS SEGUINTES 
SESSÕES:  

   Introdução à estatística na investigação em 
saúde. Análise estatística descritiva (13 de maio); 

   Análise estatística inferencial (20 de maio);  
   Estudos longitudinais (27 de maio);  
   Modelação estatística multivariada (03 de junho).  

Organizado pela Direção do Internato Médico, destinado 
a Médicos Internos, Orientadores da Formação e 
Diretores dos Serviços com idoneidade formativa.

 

CURSO INTERMÉDIO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
ABRIL

Organizado pelo GCF no âmbito do Programa Operacional 
para a Inclusão Social e Emprego (POISE), destinado a 
Enfermeiros.

 

INFEÇÃO HOSPITALAR, RESISTÊNCIA 
ANTIMICROBIANA E O USO RACIONAL DE 
ANTIBIÓTICOS 
19 E 26 DE ABRIL, 27 DE MAIO E 7 DE JUNHO

Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a 
Médicos e Farmacêuticos.

FORMAÇÃO NA ÁREA DA CESSAÇÃO TABÁGICA 
23 DE MAIO

Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a 
Enfermeiros.

LIDERANÇA E COACHING COM PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA
29 DE ABRIL E 3 DE MAIO

Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a 
Líderes de Equipa, Gestores e Coordenadores.

SENSIBILIZAÇÃO À FILOSOFIA DE CUIDADOS 
HUMANITUDE – CUIDAR, PROMOVENDO A 
DIGNIDADE E O BEM-ESTAR DA PESSOA CUIDADA E 
DE QUEM CUIDA
28 DE ABRIL E 4 DE MAIO

Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a 
Médicos, Enfermeiros e Técnicos Superiores de Saúde.

 

MEXER PARA VIVER MELHOR – A IMPORTÂNCIA DA 
ATIVIDADE FÍSICA NA VIDA DAS SOBREVIVENTES DE 
CANCRO DA MAMA
10 DE MAIO

Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a 
todos os profissionais de saúde.
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Sabia que Peniche sofreu imensos ataques de piratas 
ao longo dos séculos, chegou até a ser ocupada pe-
las tropas invasoras e aqui foram mantidos prisionei-
ros alemães e austro-húngaros capturados durante a I 
Guerra Mundial? Porventura não sabia. 

Neste roteiro, designado Passeios em Família em Pe-
niche, propomos-lhe ver locais que guardam histórias 
e segredos, descobrir curiosidades e imaginar como 
seria viver neste local que já foi ilha.

Passeios de Família em Peniche é um convite dirigido 
aos pais, que procuram ideias para entreter as crianças. 
Um convite aos avós, que desejam visitar os lugares da 
história com os seus netos, mas é, sobretudo, um con-
vite aos mais pequenos para descobrirem a lindíssima 
cidade de Peniche. O mar e a história são o fio condutor 
de uma viagem que idealizamos para toda a família. 

Este roteiro, que começa há cerca de 200 milhões de 
anos, dá a conhecer a história geológica do Planeta Ter-
ra impressa nas rochas vulcânicas e nas falésias calcá-
rias da costa de Peniche, remontando aos primórdios 
do Período Jurássico.  

Locais a Visitar
PASSEIOS EM FAMÍLIA EM PENICHE 

A viagem continua pela Idade Média, onde as embar-
cações de piratas ameaçavam as primeiras comunida-
des que aí habitavam. Prossegue até ao reinado de D. 
Manuel I, que mandou construir a fortaleza no século 
XVI, dá um salto até ao século XVII, com o Marquês de 
Pombal e a construção do Farol do Cabo Carvoeiro e 
termina nas fabulosas praias da costa Oeste, que rece-
beram a certificação internacional com o nível Ouro 
para 2020-2021 como destino turístico sustentável, 
atribuído pela “Green Destinations” graças à qualidade 
que apresentam e à gestão sustentável da Região.

Em pleno Centro de Portugal, localizado no extremo 
Oeste, a península de Peniche já foi uma ilha, até mea-
dos do século XV, mas hoje é uma acentuada península 
calcária com cerca de 10 Km de perímetro, cuja extre-
midade mais ocidental é ocupada pelo cabo Carvoeiro. 
Conhecida como a Capital da Onda, as praias de Peni-
che atraem centenas de turistas e adeptos dos despor-
tos náuticos que aí encontram as condições ideais para 
a prática do surf. 

Parta à descoberta de dez locais icónicos para descobrir 
em família em Peniche!

Turismo Centro de Portugal

https://greendestinations.org/
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1 | ILHÉU DA PAPÔA

Diz a geologia que representa muito provavelmente um 
resto de um cone vulcânico, mas é a singularidade do 
local, classificado como “uma península de uma penín-
sula de uma península”, que transforma a Papôa num 
local instagramável.

Localizada a norte de Peniche, o Ilhéu da Papôa é uma 
pequena península, integrada numa zona de enorme 
interesse geológico onde encontramos jazidas fósseis 
da Era Mesozoica. Mas para percebermos melhor estes 
conceitos temos de viajar a um tempo geológico em que 
existiam apenas dois Megacontinentes - o continente 
Laurentina e o continente Gondwana - e o Oceano Rheic. 
Parece ficção, não é? Mas trata-se de factos reais.

Mas atenção, a visita a este local requer cuidados redo-
brados, especialmente em dia de vento.

2 | SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS: 
DE LENDA A LUGAR DE CULTO

Localizado próximo do cabo Carvoeiro, mesmo junto à 
costa, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios é um 
local de culto desde o século XII. Diz a lenda que a imagem 
de Nossa Senhora foi aqui encontrada, escondida numa 
pequena caverna, situada exatamente no local onde hoje 
se ergue a capela. É também conhecida pelos valiosos 
azulejos do século XVIII que revestem o seu interior.

Local de devoção e romaria, a Procissão em honra de 
Nossa Senhora dos Remédios realiza-se anualmente 
no terceiro domingo de outubro.

A visita ao Santuário serve de convite para conhecer a 
Rota das Igrejas, um roteiro que integra doze templos no 
concelho de Peniche abertos ao público, onde se pode 
obter um conhecimento mais profundo da sua história.

3 |  CABO CARVOEIRO: OBSERVADORES DE AVES 

É o cabo mais ocidental da costa continental portu-
guesa a norte do Cabo da Roca e uma das zonas de 
maior beleza paisagística da nossa costa, graças às 
formações geológicas que o mar esculpiu ao longo dos 
tempos. É o caso da Nau dos Corvos, um notável roche-
do que desafia a força da gravidade e faz lembrar uma 
enorme embarcação seminaufragada.

Este local, que oferece vistas deslumbrantes sobre o mar 
e as Ilhas Berlengas, é igualmente o melhor sítio para a 
observação de aves migradoras, como o corvo-marinho-
-de-crista, a gaivota-risonha e a andorinha-do-mar-rósea.

4 | FAROL DO CABO CARVOEIRO

Localizado no Cabo com o mesmo nome, o Farol do 
Cabo Carvoeiro apresenta uma torre branca de planta 
quadrangular, de alvenaria, com lanterna e varandim 
cuja luz tem um alcance de aproximadamente 15 mi-
lhas náuticas, cerca de 28 quilómetros. Ergue-se a uma 
altura de 57 metros acima do nível do mar, tem uma 
altura de 27 metros e oferece uma vista privilegiada 
sobre o arquipélago das Berlengas.

Há muitos e muitos anos atrás, devido à falta de sinali-
zação, era frequente a ocorrência de naufrágios nesta 
zona costeira, mas foi o naufrágio do galeão espanhol 
São Pedro de Alcântara, ocorrido no dia 2 de fevereiro 
de 1786, que originou a sua construção.

5 | RESERVA NATURAL DAS BERLENGAS

Terra de lendas e piratas, a cerca de 12 quilómetros 
da costa de Peniche, o arquipélago das Berlengas in-
tegra a Ilha da Berlenga Grande, Estelas e Farilhões-
-Forcados, sendo a Berlenga Grande a ilha mais 
emblemática. As Berlengas ostentam o estatuto de 
primeira área protegida do país, desde 1465, data 
em que o rei Dom Afonso V proibiu a prática de caça 
na ilha principal. Atualmente, é reconhecida como um 
dos mais importantes locais de nidificação e refúgio 
de aves marinhas da Península Ibérica. A Reserva Na-
tural das Berlengas, classificada como Reserva Mun-
dial da Biosfera desde 2011, é um santuário único 
para a prática do mergulho.

6 | FORTE DE SÃO JOÃO BAPTISTA

Também conhecido como Fortaleza das Berlengas, o 
Forte de São João Baptista é um edifício com planta 
de arquitetura militar de grandes dimensões, mandado 
construir em 1651, na Berlenga Grande, a única ilha 
habitável. Este forte, que protagonizou batalhas e cer-
cos ao longo dos tempos, é o ponto de partida para 
conhecer a história da ocupação humana deste local 
que, segundo as fontes históricas, remonta à Antigui-

https://www.cm-peniche.pt/visitar/museus-patrimonio/rede-museologica-do-concelho-de-peniche/rota-das-igrejas
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dade Romana, quando as Berlengas eram designadas 
como “Ilha de Saturno”.

Também os navegadores muçulmanos, vikings e corsá-
rios franceses passaram pela ilha, mas foi em 1513, 
com o apoio da Rainha Dona Leonor, que os monges 
da Ordem de São Jerónimo aí fundaram o Mosteiro da 
Misericórdia, com o objetivo de oferecer auxílio à nave-
gação e às vítimas de naufrágios. Mas a escassez de 
alimentos e os assaltos permanentes levaram à retira-
da dos monges no século XIX.

No início do século XX, o forte deixou de ser usado para 
fins militares e foi convertido em pousada.

7 | FORTALEZA DE PENICHE

A Fortaleza de São Francisco ou Fortaleza de Peniche 
está situada na encosta sul da Península de Peniche, 
precisamente entre o Porto de Pesca, a leste, e a Gruta 
da Furninha, a oeste. O ataque permanente de corsá-
rios ingleses e piratas levou a que o Rei D. Manuel I 
ordenasse a sua construção.

Diz a história que foi um dos mais importantes portos 
portugueses da Idade Média e que foi aqui, durante a 
Dinastia Filipina, que as tropas Inglesas lideradas por 
D. António Prior do Crato iniciaram a sua marcha sobre 
Lisboa, na tentativa infrutífera de restaurar a soberania 
portuguesa. 

Para percebermos a importância histórica da Fortaleza 
de Peniche - que foi convertido em prisão de máxima 
segurança durante o Estado Novo - temos de conhe-
cer este monumento defensivo. Construído em forma 
de estrela, a fortaleza é cercada por um fosso aquáti-
co que, em dias de céu azul, reflete as águas verdes e 
transparentes do mar.

Ainda no interior da Fortaleza, encontramos a Capela 
de Santa Bárbara e a Torre de Vigia, com 13 metros de 
altura, situada a 32 metros acima do nível do mar e 
onde podemos avistar o Cabo da Roca. Aqui, encontra-
mos ainda o Museu Nacional Resistência e Liberdade, 
espaço museológico criado em reconhecimento da For-
taleza de Peniche enquanto espaço-memória e símbolo 
maior da luta pela liberdade. Anualmente, no primeiro 
fim de semana de agosto, o Forte assiste à procissão 
noturna, de barcos engalanados, em honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, padroeira dos pescadores.

8 | PORTO DE PENICHE

Situado a norte da Fortaleza, o Porto de Pesca de Pe-
niche é considerado o porto de pesca mais ocidental 
da Europa continental. Mas é a partida e a chegada 
das traineiras, carregadas de peixe, e a faina diária dos 
pescadores que fazem da pesca o seu modo de vida 
que transformam este lugar num dos mais importantes 
centros da pesca da sardinha, em Portugal.

9 | MARINA DE PENICHE

Situada no interior do molhe oeste do Porto de Peniche, 
a Marina de Peniche dispõe de 140 postos de amarra-
ção para embarcações até 15 metros, das quais 20 se 
destinam a embarcações passantes. É daqui que par-
tem, todas as manhãs, barcos que fazem a viagem até 
à Berlenga Grande, em cerca de 20 minutos. 

Também é daqui que as empresas de desportos náuticos 
organizam passeios e programas para as famílias. Para 
os mais radicais, as paisagens subaquáticas são um 
convite à descoberta do fundo do mar, que guarda, nesta 
costa, o espólio de galeões naufragados e de barcos e 
navios afundados durante a II Guerra Mundial.

10 | MUSEU DA RENDA DE BILROS

O adágio popular “onde há redes há renda” vem con-
firmar que era sobretudo à beira-mar que a Renda de 
Bilros fazia parte do património histórico da população 
de Peniche. A sua história remonta ao século XVII, mas 
foi na segunda metade de século XIX que a Renda de 
Bilros atingiu o apogeu artístico, com a criação de ofici-
nas particulares por toda a costa. 

Em Peniche, as crianças iniciavam a aprendizagem des-
ta arte bem cedo, a partir dos quatro anos. Contudo, 
em 1887, a criação da Escola de Desenho Industrial 
Rainha Dona Maria Pia, mais tarde Escola Industrial 
de Rendeiras Josefa de Óbidos, incentivou o ensino da 
Renda de Bilros, com desenhos artísticos inovadores e 
formação de grande qualidade. 

Atualmente as rendas de bilros de Peniche podem ser 
aprendidas e aperfeiçoadas na Escola Municipal de 
Rendas de Bilros de Peniche, que acolhe jovens dos 
6 aos 90 anos. Mas é o Museu da Renda de Bilros de 
Peniche que promove o estudo, a conservação e a va-
lorização deste património cultural.

Envie os seus contributos ou sugestões para comunicacao@turismodocentro.pt

https://www.cm-peniche.pt/visitar/museu-da-renda-de-bilros-de-peniche
https://www.cm-peniche.pt/visitar/museu-da-renda-de-bilros-de-peniche
https://www.cm-peniche.pt/visitar/museu-da-renda-de-bilros-de-peniche
https://www.cm-peniche.pt/visitar/museu-da-renda-de-bilros-de-peniche
mailto:comunicacao%40turismodocentro.pt?subject=
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Teatro 

PARANORMAL com Joaquim Monchique
14 de maio de 2022 |  21h30
CAE | Figueira da Foz

Exposição

Dança em Coimbra?! Para uma Timeline a Haver 
De 1 abril a  26 junho de 2022 |  15h00 às 20h00
Galeria Pedro Olayo (filho) | Coimbra

Dança

LOWLANDS do coreógrafo Hélder Seabra - Cia 
Instável
3 de abril de 2022 | 18h00
Convento São Francisco | Coimbra

Infiniment - Europa Danse Company (BE)
29 de abril de 2022 | 21h30
Convento São Francisco | Coimbra

A Maior Flor do Mundo - Hugo Cabral Mendes e 
Inês Gomes
30 de abril de 2022 | 16h00
Convento São Francisco | Coimbra

Crianças

Música

Martinho da Vila, Juntos e Misturados 
31 de maio de 2022 | 21h30
TAGV | Coimbra
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Cata-livros
SUGESTÕES DE LEITURA PARA O TRIMESTRE

por Catarina Sacramento
Tradutora e revisora literária

Quem ainda não descobriu esta maravi-
lha escrita por Harper Lee, pode ter aqui 
o empurrãozinho que faltava – será uma 
excelente porta de entrada. E para quem 
já a leu, ao folhear a mais recente edição 
de Mataram a Cotovia, renascida como 
romance gráfico, poderá ser difícil resistir 
ao objecto admirável que tem nas mãos. 
Vale a pena ver Scout, Jem, Dill, Atticus, 
Calpurnia, Boo Radley e a pequena cidade 
de Maycomb, no Alabama, ganharem vida 
e cor pelas páginas fora, graças ao exímio 
trabalho de Fred Fordham, que, além de 
ser autor das ilustrações, cuidou de man-
ter o texto o mais fiel possível ao original.

Com tantas questões prementes nele espe-
lhadas – raça e classes sociais, inocência 
e injustiça, hipocrisia e heroísmo, tradição 
e mudança – não deixa de impressionar 
que este poderoso retrato do Sul dos Esta-
dos Unidos, embora escrito na década de 
1960, continue incrivelmente actual.

E Atticus Finch é daquelas personagens 
maiores do que a vida; de carácter à pro-
va de ego ou preconceito, profundamente 
humanista e inspirador. O que diz à filha 
mais nova (e narradora da história), nas 
páginas iniciais, serve de amostra: «Nunca 
compreenderás totalmente uma pessoa 
se não vires as coisas do seu ponto de vis-
ta... se não fores capaz de te pôr na pele 
dessa pessoa e aí ficar um bocado.»

MATARAM A COTOVIA
de Harper Lee, adaptado e ilustrado por Fred Fordham
(ed. Relógio d’Água)

CÃES MAUS NÃO DANÇAM
de Arturo Pérez-Reverte
(ed. Asa)

Pérez-Reverte reinventa-se a cada livro, os-
cilando entre géneros literários, mas este 
será talvez dos que mais surpreende. Um 
romance que fala de cães para falar de ho-
mens, com o seu génio acutilante e humor 
bem característicos. Também não lhe falta 
tensão dramática ao narrar as aventuras 
de um cão, Negro, num mundo bem dife-
rente do dos humanos. Um mundo que se 

rege pelas mais elevadas regras – lealda-
de, inteligência e companheirismo –, onde 
não há lugar para o politicamente correcto 
ou para as convenções sociais. Um mundo 
em que por vezes há clemência para os 
inocentes e justiça para os culpados. Cães 
Maus Não Dançam é uma metáfora sobre 
a vida e os seus valores (ou a falta deles).

https://www.linkedin.com/in/catarina-sacramento-3390b9103/
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O PEQUENO CAMINHO DAS GRANDES PERGUNTAS
de José Tolentino Mendonça 
(ed. Quetzal)

Das Aventuras de João Sem Medo, de José 
Gomes Ferreira, guardei este aviso memo-
rável: «Proibida a entrada a quem não andar 
espantado de existir». E é, de certa forma, 
a mesma premissa de Tolentino Mendonça 
neste livrinho magnífico: o desafio de olhar-
mos para as coisas de sempre e redescobri-
-las com um olhar novo. O exercício quoti-
diano de cultivar o espanto, que permite 
rechear com novas camadas (de sabor, de 
sentido) esse mil-folhas que é a existência. 

Em textos curtos, mas férteis em matéria de 
reflexão, Tolentino Mendonça lembra que o 
caminho da espiritualidade é feito sobretu-
do de perguntas, mais do que de respostas. 
Tão depressa evoca referências bíblicas 
como um filme de Wim Wenders, um poema 
de Sophia ou um conto de Raymond Carver. 
E fá-lo com o seu habitual rasgo, numa pro-
sa límpida, inseparável da poesia e habita-
da por ela. Sempre profundo mas acessível, 
simultaneamente íntimo e universal.

JANE GOODALL: APRENDER COM OS CHIMPANZÉS
Comentário de Irene Duch Latorre e ilustrações de Joan Negrescolor
FREDERICK DOUGLASS: DEVO ARGUMENTAR QUÃO ABSURDA É A ESCRAVATURA?
Comentário de Arianna Squilloni e ilustrações de Cinta Fosch
(ed. Akiara books)

Chama-se Akiparla e é uma colecção de 
discursos inspiradores, dirigida a ado-
lescentes e a jovens de todas as idades. 
Destacamos aqui os seus dois mais re-
centes títulos, dedicados à reconhecida 
primatóloga e ecologista Jane Goodall e 
ao ex-escravo Frederick Douglass. Em edi-
ções ilustradas e bilingues (com o original 
inglês ao lado da tradução portuguesa), 
trazem as palavras dos autores na primei-
ra pessoa e um comentário explicativo no 
final, a dar-lhes o devido enquadramento 
social, político e histórico.

Jane Goodall explica a sua paixão por África 
e a relação que estabeleceu com os chim-
panzés, que mudou a ciência e a maneira 
como vemos a espécie humana. Deixa uma 
mensagem de esperança às novas gera-
ções em duas palavras-chave: agir local-
mente. Frederick Douglass faz-nos recuar 
até 1852. Nascido escravo, foi um dos ora-
dores mais emblemáticos do séc. XIX. Com 
exemplos concretos e descrições emotivas, 
Douglass denuncia a hipocrisia dos seus 
concidadãos e o horror da escravatura.

Na mesma colecção estão já publicados 
os discursos de Malala Yousafzai, Si’ahl, 
Severn Cullis-Suzuki, José Mujica, Wangari 
Maathai e Steve Jobs.

UMA PEQUENA SEMENTE
de Mar Benegas (texto) e Neus Caamaño (ilustrações)
(ed. Akiara)

A 21 de Março assinala-se o Dia Mundial 
da Poesia e o início da Primavera. E se há 
livro que parece fazer a simbiose perfeita 
entre ambos é Uma Pequena Semente. Em 
formato de acordeão, em cartão desdobrá-
vel e ilustrado dos dois lados, cada página 
deste livro é uma história sobre a fertilidade 
da terra e o milagre da vida. Semente que 
será árvore, árvore que dará sementes. 

Os mais pequeninos, que ainda não sa-
bem ler, podem seguir a história através 
dos desenhos delicados e das suas cores 
vivas, que jogam com o azul e o vermelho 
para revelar o que acontece por cima ou 
por baixo da superfície da terra.
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Esta rubrica não segue o Novo Acordo Ortográfico de 1990.

VAMOS ENFRENTAR A TUA ANSIEDADE
de Paulo José Costa
(ed. Hora de Ler)

Primeiro foi uma pandemia a que não se 
via o fim; depois, o rebentar de uma guer-
ra, a avivar medos e angústias. Numa altu-
ra em que o impacto dos últimos dois anos 
na saúde mental dos mais novos é motivo 
crescente de preocupação, este livro pode 
ser uma ferramenta útil para crianças, 
pais e educadores.

Recorrendo ao seu conhecimento e am-
pla experiência de prática clínica como 
psicólogo infantil, Paulo José Costa procu-
rou reunir aqui um conjunto de métodos 
e estratégias eficazes. Através de uma 

história, apoiada por ilustrações sugesti-
vas (assinadas por Bruno Gaspar) e pelo 
poder das metáforas, aliadas a uma série 
de recursos validados cientificamente, Va-
mos Enfrentar a Tua Ansiedade pretende 
envolver activamente pais e filhos neste 
processo: juntos, poderão identificar as 
principais manifestações da ansiedade e 
aprender a dominá-la.

Dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos, o 
livro pode ser adquirido no site do autor, 
em www.paulojosecosta.com.

UM POEMA DE: ANA LUÍSA AMARAL
do livro Mundo (ed. Assírio & Alvim, 2021)

A GATA: DA LIBERDADE

Aprender pela minha gata
o tom da liberdade:
o estar quando se quer
e o não estar quando não
— de coração sombrio
a feliz coração

em ronronar.
Ah! tanta brandura há
no seu bem-estar sem estar
exactamente

como eu.
O pesadelo ausente
da forma de se estar
contente: uma alegria
de ser gato

ou gente.
A tristeza banida?
E o tom da liberdade?
Feliz a tempo inteiro,

a minha gata?
Mas como, se as paredes
são fechadas e as noites de 
miar
uma utopia?
Só no telhado e em pura 
nostalgia:
o cheiro

a tempo
verdadeiro.
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