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Editorial

Está a ser um ano exigente e que nos tem colocado
novos desafios.
Quando celebrávamos as pequenas vitórias contra a
pandemia, eis que somos assolados por uma guerra
que invade o nosso quotidiano. A Casa do Pessoal do
IPO de Coimbra não ficou indiferente e apoiou um dos
nossos profissionais, contribuindo para que duas carrinhas chegassem até muito próximo da Ucrânia com
mantimentos para os que mais necessitassem.
E como nunca é demais relembrar a importância dos
direitos humanos e da dignidade da pessoa humana,
foi marcada pelo Serviço Social a celebração do Dia
Mundial do Serviço Social.
Numa iniciativa ímpar, o IPO de Coimbra, com a Águas
de Coimbra que levou o seu Programa Cultural para
além das portas do Museu da Água, integrou, em parceria, uma exposição por ocasião da celebração do Dia
Mundial da Água. Com esta iniciativa, visou-se a consciencialização para a utilização racional e responsável
deste valioso recurso, bem como para o seu consumo,
associado à promoção de hábitos de vida saudáveis.
Sendo a Literacia em Saúde uma das orientações estratégicas da Instituição, o IPO de Coimbra tem continuado a divulgar, todos os meses, nomeadamente
através das redes sociais, infografias temáticas sobre
o cancro e a sua prevenção.
No mês de abril, sinalizámos o Dia Mundial da Saúde,
procurando sensibilizar os nossos profissionais para a
importância da prática do exercício físico, através da
uma aula de Tai-Chi. Foi uma sessão muito participada.

Assinalámos, ainda, nesse mês, o Dia Mundial da Voz,
através de depoimentos dos nossos doentes, demostrando a importância de cuidar da voz.
No mês de maio, no Dia do Trabalhador e, este ano,
também, Dia da Mãe, as nossas profissionais partilharam o seu testemunho.
Marcando o regresso a alguma normalidade, o Serviço de Gastrenterologia, após dois anos de interregno,
organizou o 7.º Curso de Gastrenterologia Oncológica.
Comemorámos, também, o Dia Internacional do Enfermeiro, numa semana com inúmeras atividades, permitindo a partilha científica da atividade que é feita no IPO
de Coimbra.
O mês de maio foi rico em dias marcantes, desde o Dia
do Euromelanoma ao Dia Internacional da Família, tendo, ainda, sido assinalado, pela primeira vez, o Dia do
Ensaio Clínico através de um testemunho em vídeo.
Terminámos o mês de maio com uma infografia para sinalizar a importância de parar de fumar no Dia Mundial
Sem Tabaco.
Aproximando-se agora, para muitos, um período de férias, aproveitamos para desejar a todos os que delas
usufruirão, uns dias retemperadores.

Margarida Ornelas
Presidende do Conselho de Administração
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A Pessoa Submetida a Traqueostomia
Jacinto Costa, Idália Silva, Clara Lourenço, Sandra Pádua, Eulália Sofia Dias,
Enfermeiros no IPO de Coimbra

INTRODUÇÃO
Considerado como o procedimento cirúrgico que restabelece a permeabilidade da via aérea, a Traqueostomia
é caracterizada pela fixação da parede anterior da traqueia à pele, criando um estoma (Ricz, Filho, Freitas, &
Mamede, 2016; Mendonça et al., 2017).
De todos os profissionais de saúde os enfermeiros são os
mais habilitados na prestação dos cuidados necessários,
evitando a ocorrência de determinadas comorbilidades
(Direção-Geral de Saúde, 2016). Deste modo, os cuidados à traqueostomia implicam que os enfermeiros possuam uma capacidade de observação e deteção imediata de complicações. A ocorrência de hemorragia, infeção
no estoma ou prótese fonatória, sinais de fistulização oro
traqueal, obstrução e pneumonia, são exemplo destas
complicações (Góes et al., 2017).
A comunicação com o doente torna-se também um desafio. Numa fase inicial a comunicação verbal não ocorre
sendo substituída por gestos e toques ou escrita (Freitas,

2017). Numa fase mais avançada, e com adaptação à
sua nova condição, o doente com uma traqueostomia
poderá comunicar verbalmente através do uso de dispositivos (Martins, Castilho, & Simões, 2000).
Compete também aos enfermeiros o empoderamento
do indivíduo submetido a este procedimento (laringectomia), na adaptação à sua nova condição, bem como
manutenção dos cuidados no domicílio (Góes, Silva, &
Lima, 2017). Assim, os ensinos realizados por estes profissionais capacitam os doentes e ou familiares para a
prestação autónoma de cuidados ao estoma, por forma
a serem autossuficientes.
Um doente portador de uma traqueostomia representa
um desafio constante para a equipa de enfermagem,
pela sua complexidade tornando imperioso a existência
de um guia orientador que possibilite o empoderamento dos enfermeiros para uma gestão eficaz deste processo (Myatt, 2015).
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A Pessoa Submetida a Traqueostomia

OBJECTIVO
Identificar as melhores práticas baseadas na evidência
científica para uniformização dos cuidados prestados
ao doente submetido a traqueostomia.

MATERIAL E MÉTODOS
Revisão integrativa com pesquisa bibliográfica nas várias
bases de dados (Repositório Científico de Acesso Aberto
em Portugal, Cochrane, Medline, Lilacs, Biblioteca Virtual
em Saúde e Esbco Health).

Descritores utilizados para a pesquisa de artigos: traqueostomias; cuidados de enfermagem.
Critérios de Inclusão: artigos publicados nos idiomas
português, inglês e espanhol e artigos completos a partir de 2015 que incluam os cuidados de enfermagem
prestados ao doente com ostomias respiratórias e a
prevenção de infeção neste tipo de doentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1. Diagrama de Prima

Fonte: Própria

Identificaram-se 88 artigos, dos quais se excluiram 48
por se encontrarem duplicados e/ou incompletos e excluiram-se, ainda, 27 artigos por não cumprirem os critérios de inclusão definidos. Assim, foram analisados 13
artigos através de tabelas de evidência que facilitaram
a obtenção dos resultados (figura 1).
De acordo com as evidências encontradas, as principais
indicações para a realização deste procedimento (Traqueostomia) são quatro: a obstrução da via aérea superior; o acesso facilitado à via aérea inferior para aspiração de secreções; a dificuldade de ventilação pulmonar
e a necessidade de ventilação mecânica prolongada
(Queirós, 2014).
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Da análise realizada, verificou-se que as complicações
relacionadas com a traqueostomia podem classificadas de acordo com o momento em que ocorrem. Deste
sentido poderão ser complicações imediatas se ocorrerem no intraoperatório; precoces, se se verificarem
no pós-operatório imediato e tardias se ocorrerem
após o sétimo dia de pós-operatório. A hemorragia é a
complicação mais comum (3,7%) e mais frequente no
pós-operatório imediato, seguida pela obstrução da cânula por secreções (2,7%) e pela descanulação(1,5%)
(Ricz et al., 2011).

A Pessoa Submetida a Traqueostomia

A maioria das complicações são evitáveis através de
uma prática de cuidados de enfermagem baseados na
evidência, prestados durante todo o internamento, incluindo os ensinos realizados ao indivíduo ou familiar/
cuidador informal para a prevenção de complicações tardias que podem ocorrer em contexto domiciliário (Santos
& Faria, 2009; Pinto, Schons, Busanello, & Costa, 2015).
Os cuidados de enfermagem a prestar a um doente com
traqueostomia são: aspiração de secreções, humidificação das vias aéreas, cuidados ao estoma, limpeza da cânula, manutenção do Cuff e vigiar sinais de alerta (Bussolotti, n.d.; Martins et al., 2000; Góes et al., 2017). Para
além destes cuidados, é ainda necessário a realização
de ensinos que capacitem os doentes e ou familiares
para a adaptação á nova realidade de forma autónoma
na prestação de cuidados ao estoma, por forma a serem autosuficientes. Deste modo e porque sabemos que
os protocolos são importantes recursos para orientar
os cuidados prestados pelos enfermeiros aos doentes
com traqueostomias (Oliveira, Gomes, Romeu, Svaldi, &
Machado, 2016), foi criado um protocolo à luz das evidências encontradas para uniformização dos cuidados
necessários aos doentes traqueostomizados. Esta abordagem sistemática e o domínio desses protocolos e de
algoritmos de atuação baseados em evidência científica
implicam um abrangente leque de conhecimentos, habilidades e atitudes (Oliveira et al., 2016; Freitas, 2017).
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CONCLUSÕES

Oliveira, A. P. V. de, Gomes, G. C., Romeu, B. R.,
Svaldi, J. S. D., & Machado, G. S. (2016). Protocolo
assistencial de enfermagem a portadores de traqueostomia em ventilação mecânica. HU Revista,
Juiz de Fora, 42(1), 33–41.

Os protocolos e guias orientadores de boas práticas
são um importante recurso para a correta orientação
dos cuidados prestados pelos enfermeiros ao doente
com traqueostomia.

Pinto, D. M., Schons, E. dos S., Busanello, J., & Costa,
V. Z. (2015). Patient safety and the prevention of skin
and mucosal lesions associated with airway invasive
devices. Revista Da Escola de Enfermagem, 49(5),
775–782.

A formação contínua, com atualização periódica dos
procedimentos e consecutivamente a uniformização dos
mesmos pelas Unidades de saúde, levarão à prestação
de cuidados de Enfermagem de excelência traduzidos
em ganhos de saúde.
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Re-apresentando o Serviço de Imunohemoterapia
Célia Spencer,
Diretora do Serviço de Imunohemoterapia do IPO de Coimbra

um Serviço altamente organizado e funcional, que merece a sua Certificação da Qualidade, segundo a Norma NP EN ISO 9001:2015, desde 2007. Aproveito aqui
para prestar homenagem a quem implementou essa
segurança, a Dr.ª Élia Moura Guedes e quem ajudou
a mantê-la, a Dr.ª Ana Paula Pereira, para além, inevitavelmente, dos colaboradores que passaram e que
continuam a desempenhar funções no Serviço.
A Imunohematologia estuda os antigénios dos Eritrócitos
(Glóbulos Vermelhos), bem como os seus anticorpos relacionados e faz a sua correlação clínica. Estuda ainda
doenças associadas às Plaquetas e Leucócitos (Glóbulos
Brancos). É nesse âmbito que está integrada a Medicina
Transfusional, onde o Dador de Sangue é uma “peça”
fundamental, base importante para o estudo laboratorial
e tratamentos (Transfusão de Sangue e seus derivados).
A área de Trombose e Hemostase, por sua vez, assenta
no estudo e orientação dos distúrbios da Coagulação,
que podem estar relacionados com alguma tendência
hemorrágica ou trombótica.

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Dador
de Sangue (14 de junho), venho re-apresentar-vos o
Serviço de Imunohemoterapia (SIMU).
O SIMU, habitualmente designado como “Serviço de
Sangue”, está integrado na Área Médica e engloba
duas áreas de ação: Imunohematologia e Trombose/
Hemostase.
Trata-se de um Serviço Clínico e Laboratorial, cuja atividade essencial é a Medicina Transfusional, uma área
de ação sobre a qual afirmo ser das mais seguras do
país. Sinto-me à vontade para fazer esta afirmação,
visto que, quando cheguei ao IPOC, em abril de 2015,
vinda de uma formação e exercício de funções como
Imunohemoterapeuta na região Norte, deparei-me com
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O SIMU viu a sua atividade na área da consulta externa aumentar nos últimos 2 anos, devido ao programa
Nacional Patient Blood Management (PBM), do qual fez
parte da Comissão Nacional de implementação; prevê
o início de funções do seu Hospital Dia (1 cadeirão) em
junho de 2022.
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Grupo de Suporte para Pessoas Enlutadas:
do Projecto à Realidade
Equipa de Apoio Psicossocial do IPO de Coimbra - Programa HUMANIZA

A atenção psicossocial, e o suporte aos familiares enlutados, é uma das missões da Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) e do próprio IPO Coimbra (IPOC). Procurando
reforçar as respostas de apoio no luto de familiares de
utentes do IPOC, a EAPS implementou um Grupo com
carácter psico-educativo destinado a cônjuges enlutados. A primeira edição do Grupo decorreu entre Março
e Junho de 2022.
O Grupo tem como objectivos gerais favorecer a expressão emocional inerente ao processo de luto, a partilha de
experiências e de recursos pessoais, a normalização e
a validação de vivências individuais, bem como a disponibilização de informação útil sobre o processo de luto.
Simultaneamente, num contexto de reciprocidade e de
identificação com os restantes elementos (pela experiência comum de perda), o Grupo permite a criação de novas
relações sociais e de novos vínculos afetivos, minimizando o isolamento social típico nos processos de luto. Ao
longo das sessões, as dinamizadoras atuam no sentido
de identificar e reforçar recursos individuais e restabelecer a esperança na possibilidade de recuperação.

De referir que o estado da arte atesta os efeitos terapêuticos associados à partilha, convivência e pertença
a uma grupo com uma identificação forte entre os elementos (Yalom, 2008). A literatura aponta, igualmente,
as vantagens das intervenções grupais no reforço da
dimensão de Altruísmo (pela percepção de que, apesar
das adversidades sentidas, ainda é possível ajudar e
contribuir para a melhoria do bem-estar dos outros) e
da dimensão da Universalidade do processo de perdas
e luto (pela identificação com as reacções emocionais
do Outro). A coesão grupal promove, ao longo do tempo, Solidariedade pelo sofrimento do Outro e Sentido
de Pertença (com impacto positivo na aceitação de
reacções emocionais, por vezes sentidas como tão intensas e avassaladoras que parece difícil dar continuidade ao percurso de vida) e aumenta a confiança no
futuro (pela identificação dos próprios recursos, a pessoa enlutada projecta-se no futuro, num movimento de
esperança na recuperação e na busca de um sentido,
face a mudanças drásticas de vida).
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Grupo de Suporte para Pessoas Enlutadas: do Projecto à Realidade

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO GRUPO
Sendo um Grupo estruturado, fechado, de cariz psico-educativo, os participantes foram previamente seleccionados e as sessões foram planeadas com detalhe. Nesta
primeira edição, todos os participantes tinham história
de relação conjugal e de serem os principais cuidadores
de doentes acompanhados no IPOC, já falecidos (critério
de identificação). Os participantes variaram na idade, no
género e no tempo decorrido após a perda.
Previamente ao início do Grupo, a equipa conheceu a
história pessoal dos participantes, as características de
personalidade e as características da perda. Este processo teve como objectivo identificar possíveis situações de carácter traumático, bem como eventuais quadros de psicopatologia não controlada que dificultasse
a interacção grupal; sempre que estas situações foram
identificadas, a equipa diligenciou acompanhamento
individual específico. Este processo prévio de selecção
dos participantes garantiu o cumprimento de critérios
de motivação e de disponibilidade emocional para o
estabelecimento da empatia e de abertura ao Outro,
elementos essenciais para que o Grupo cumprisse os
objectivos definidos.
Relativamente à estrutura, o Grupo foi organizado em
sete sessões, que decorreram quinzenalmente, com
uma duração média de 120 minutos. As sessões tiveram lugar no Edifício das Consultas Externas do IPOC,
em sala que garantiu as necessárias condições de
silêncio e de privacidade. O Grupo foi dinamizado por
dois profissionais da EAPS com formação na ajuda a
pessoas enlutadas.
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Os conteúdos gerais das sessões foram os seguintes:
SESSÃO

DESCRIÇÃO

1

Aprender sobre o luto.
Reconhecer e normalizar as
manifestações de luto.
O que pode ajudar?

2

Reacções de luto.
Mitos e crenças culturais/sociais vs.
realidade sentida.
Estratégias de autocuidado.

3

Luto e reacções emocionais.
Possíveis reacções de stress, zanga,
revolta, culpa.

4

Luto e relações interpessoais
Possíveis alterações nas relações
interpessoais.
Alterações nos papéis sociais.

5

Luto e saudade.
Partilha de memórias e aspectos
relacionais.

6

Luto e manutenção de vínculos.
Exploração dos frutos da relação e dos
recursos pessoais.

7

Luto e crescimento.
Rever o processo de luto.
Identificação de possíveis ganhos
pela frequência do grupo e objectivos
pessoais futuros.

Grupo de Suporte para Pessoas Enlutadas: do Projecto à Realidade
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Ao longo das sessões, as dinamizadoras actuaram de
forma articulada para apresentar os objectivos, sugerir
exercícios, moderar as participações e gerir o tempo
disponível.
Em cada sessão foi distribuído material de suporte e/
ou textos informativos com o objectivo de consolidar os
temas abordados.
A partir da terceira sessão, estabelecida a relação,
identificação e coesão grupal, foi constituída uma rede
social de mensagens instantâneas, com grande dinamismo e impacto positivo junto dos participantes. Esta
rede permitiu a frequente partilha de estados emocionais (entre as sessões), gerando espontaneamente reacções de reciprocidade e de apoio mútuo; este
canal de comunicação permitiu, ainda, a partilha de
objectivos pessoais alcançados e de dificuldades ultrapassadas, situações que foram, vividas pelo grupo
como “conquistas” individuais no percurso de luto (sentido de continuidade e esperança no futuro) e, simultaneamente, como “conquistas” do conjunto.

AVALIAÇÃO
A avaliação formal do impacto do Grupo na evolução dos
processos de luto dos participantes será alcançada com
recurso ao preenchimento do questionário PG-13. Os
participantes foram convidados a completar este instrumento de avaliação na primeira e na última sessão de
grupo. As respostas serão alvo de tratamento estatístico
e de análise de modo a aferir os impactos da intervenção. Está, ainda, prevista a aplicação do mesmo instrumento de avaliação 6 meses após a última sessão do
Grupo; este follow-up após seis meses contribuirá para a
reflexão sobre o impacto da intervenção a médio-prazo.
Para além da avaliação formal, a equipa recolheu vários
testemunhos dos participantes que atestam os benefícios da intervenção, o que permite antecipar impactos
muito positivos da intervenção.

Como referenciar possíveis
participantes para futuras edições
do Grupo de Suporte Para Pessoas
Enlutadas?
Contactar a Equipa de Apoio Psicossocial Programa HUMANIZA:
 Edifício Consultas Externas do IPOC, Piso 2
 Telefone: 239 400 200, ext. 2810
 eaps.humaniza@ipocoimbra.min-saude.pt

BIBLIOGRAFIA
Delalibera, M; Coelho, A; Barbosa, A. Validação
do instrumento de avaliação do luto prolongado
para a população portuguesa. Acta Med Port.
2011; 24(6): 935-942.
Yalom, I (2008). The theory and practice of group
psychotherapy. New York: Basic Books.

Para além dos benefícios directos para os participantes, a EAPS orgulha-se pela concretização de mais um
projecto e, sobretudo, pela implementação de uma
nova resposta para familiares enlutados.
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IPO de Coimbra em Notícia
De março a junho de 2022
MARÇO
O Serviço Social do IPO de Coimbra associa-se a todos os
Assistentes Sociais e à sua ação de intervenção a favor
do outro e ao lema mundial de 2022, “Co-construindo um
Mundo Novo Eco-Social: sem deixar ninguém para trás”.

Dia Mundial da Água no IPO de Coimbra

Casa do Pessoal do IPO de Coimbra apoia refugiados
da guerra na Ucrânia.
Duas carrinhas levam medicamentos até a Polónia e
regressam com 13 refugiados ucranianos.
São quatro os homens generosos que vão concretizar
esta viagem solidária.
Um deles, Eduardo Morais, membro da Direção da
Casa do Pessoal do IPOC, foi o elemento aglutinador de
todas as entidades envolvidas.

O IPO de Coimbra, com a Águas de Coimbra, EM que
leva o seu Programa Cultural para além das portas do
Museu da Água Coimbra, integra, em parceria, a exposição: “SILÊNCIO! UMA RÃ MERGULHA DENTRO DE SI”,
de Elizabeth Leite
Esta exposição inaugurada por ocasião da celebração do
Dia Mundial da Água, ficará patente, no Museu da Água
Coimbra e no IPO de Coimbra até ao dia 15 de maio.
O IPO de Coimbra visa a consciencialização para a utilização racional e responsável deste valioso recurso que
é a água, bem como para o seu consumo, associado à
promoção de hábitos de vida saudáveis.

Dia Mundial do Serviço Social
O Serviço Social, assente nos princípios dos direito humanos, na dignidade da pessoa e na promoção de sociedades justas, inclusivas, solidárias e respeitadoras
dos direitos sociais, celebra hoje o seu dia mundial.

Dia Nacional do Dador de Sangue [Link]
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ABRIL

O Serviço de Urologia do IPO de Coimbra promoveu, no
dia 1 de abril, a I Masterclass de Urologia Oncológica.

7.º Curso de Gastrenterologia Oncológica

Trata-se de uma reunião dirigido aos médicos de Medicina Geral e Familiar , que contou com mais de 60 participantes, embora estivesse destinado inicialmente para um
máximo de 40, o que demonstra o interesse suscitado.

O Serviço de Gastrenterologia do IPO de Coimbra, volta a
realizar, após uma interrupção de dois anos devido à pandemia, o Curso de Gastrenterologia Oncológica organizado pelos Serviços de Gastrenterologia do Grupo Hospitalar do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil.

Foi possível, através deste encontro, fomentar a discussão interdisciplinar, estabelecer pontes entre os
diferentes profissionais de saúde e partilhar boas práticas, preenchendo uma lacuna importante, na área da
Urologia, na formação desta especialidade. [Link]

Este evento, cujo conteúdo formativo é dedicado a
temas no âmbito da Gastrenterologia Oncológica que
pela sua frequência têm impacto direto na prática clinica diária, pretende contribuir para a melhoria da integração e da qualidade dos cuidados de saúde.

Abril | Mês da Luta contra o Cancro da Cabeça e
Pescoço [Link]

O 7.º Curso de Gastrenterologia Oncológica, realiza-se
no dia 6 de maio de 2022 e tem, como público-alvo, os
médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF).

Dia Mundial da Saúde

Dia Mundial da Voz [Link 1], [Link 2]

Esta efeméride, instituída pela World Health Organization (WHO), é celebrada anualmente a 7 de abril e o
tema deste ano foca-se na atenção global em ações
urgentes para manter os humanos e o nosso planeta
saudáveis: “O nosso planeta, a nossa saúde”.

Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

No Dia Mundial da Saúde, o Grupo de Trabalho para
a Humanização Hospitalar do IPO de Coimbra, promoveu uma aula de Tai-Chi, ministrada pelo monitor João
Álvaro Oliveira.
Com o mote “Saúde: Corpo e mente em harmonia” a
aula foi muito participada.
Veja o registo fotográfico. [Link]
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MAIO

Dia da Mãe
No dia 1 de Maio, celebramos o Dia da Mãe. Um dia
especialmente diferente.
Procurando marcar este dia, de uma forma especial, o
Grupo para a Humanização Hospitalar do IPO de Coimbra decidiu, em parceria com a Liga Portuguesa Contra
o Cancro - Núcleo Regional do Centro, presentear todas
as mães internadas com uma pequena lembrança.

Dia da Mãe
A propósito da comemoração da efeméride do Dia da
Mãe, a equipa multidisciplinar do serviço de Especialidades Cirúrgicas 2, vai dinamizar, hoje, a iniciativa “Minhas raízes...Minha Mãe”.

Sinalizar este dia, é valorizar a vida.

A atividade tem como objetivo major a homenagem
todas as mães das doentes internadas nesse dia. Promovendo a voz de cada pessoa e de forma a marcar
um dia tão importante, cada doente pode participar na
construção de um mural com a respetiva homenagem
ao seu “colo maternal”.

Dia do Trabalhador e Dia da Mãe

“No teu regaço
o eterno abraço,
que cuida e acarinha.
Nunca te esquecerei mãezinha.
És sol, harmonia
Uma âncora e alegria.
Coração velador
Onde habita o nosso Amor!”
(Ana Filipa Sousa)
Em nome da equipa multidisciplinar da EC II,
Dulce Helena Carvalho, Ana Filipa Sousa, Ana Luísa
Pintassilgo
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Feliz Dia da Mãe!

No dia 01 de maio, celebrou-se o dia do trabalhador e
o dia da mãe.
E faz todo o sentido, neste dia, homenagear “as mães
trabalhadoras do IPO de Coimbra”.
Com isso em mente, desafiámos as profissionais que
foram mães, desde o último dia da mãe, pedindo que
respondessem à seguinte pergunta:
Ser mãe no IPO de Coimbra é?
Veja o resultado deste desafio.
Feliz dia da mãe. Feliz dia da trabalhadora. Feliz dia do
trabalhador! [Link]

Maio | Mês da Luta contra o Cancro do Cérebro [Link]

IPOCFG em Notícia

Grupo de Enfermeiro do IPO de Coimbra recebeu o
segundo prémio para o poster com o título “A pessoa
submetida a traqueostomia” e uma menção honrosa
pelo poster “Medição da qualidade de vida do
indivíduo com ferida maligna”
O IPO de Coimbra congratula-se com o feito conseguido pelo grupo formado pelos enfermeiros Maria Clara
Paulo Lourenço, Eulália Sofia Ferreira Dias, Idália Maria
Monteiro da Silva, Jacinto Marques da Costa e Sandra
da Conceição Pádua Cruz do IPO de Coimbra, no Congresso Internacional de Controlo de Infeção, CICI 2022,
que decorreu no passado dia 31 de março.
O grupo recebeu o segundo prémio para o poster com
o título “A pessoa submetida a traqueostomia” e uma
menção honrosa pelo poster “Medição da qualidade de
vida do indivíduo com ferida maligna
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Dia Mundial da Higienização das Mãos [Link]

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

7.º Curso de Gastrenterologia Oncológica
Decorreu, no dia 6 de Maio, o 7.º Curso de Gastrenterologia Oncológica.
Um curso destinado a Médicos de Medicina Geral e
Familiar (MGF) numa organização dos Serviços de Gastrenterologia dos IPO.
Este evento, realizado em modo presencial e on-line,
contou com cerca de 100 participantes e pretendeu reforçar a integração e qualidade dos cuidados de saúde
no âmbito da Gastrenterologia Oncológica.

Ocorreu no 06 de maio de 2022, o I Congresso
Nacional de Oncosexologia
Estiveram presentes na sessão de abertura a Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Centro, Dr. Rosa Reis Marques, a Presidente
do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, Dr.ª
Margarida Ornelas, a Vereadora da Câmara Municipal
de Coimbra, Dr.ª Ana Cortez Vaz e o Presidente da Comissão Organizadora Dr. Ricardo Godinho.
Este I Congresso Nacional de OncoSexologia tem a particularidade de ser organizado Grupo Multidisciplinar
de OncoSexologia do IPO de Coimbra em parceria com
elementos do IPO de Lisboa e IPO do Porto. [Link]
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Novo Edifício Aumenta em 30% Área de Prestação de
Cuidados
IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”.

Dia Internacional da Família
Em dia de celebrar as famílias, o Serviço Social agradece a cada família e a cada cuidador de pessoa com
doença oncológica.

Caderno “Saúde e Bem-Estar” 22. [Link]

Dia Internacional do Enfermeiro
A celebração deste dia tem como objetivo afirmar e reforçar a importância da intervenção dos enfermeiros,
na prestação dos cuidados de saúde à pessoa.
Sob o tema “Enfermeiros & Valor em Saúde”, o IPO
de Coimbra elaborou um programa para assinalar a
efeméride.

Reconhecemos os impactos que a doença oncológica
possui no bem-estar emocional e social de cada pessoa
e em cada família. Valorizamos, por isso, cada contributo
de quem ama, de quem acompanha e de quem cuida.
Sabemos das dificuldades, nomeadamente sociais, do
que é ser família, do que é ser cuidador. Assim, criada
em 2019, a Linha de Apoio à família alarga a partir deste
dia a sua disponibilidade.

Dia Mundial da Hipertensão
Tendo iniciado no dia 09 de maio, o programa pretendeu
dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos enfermeiros
no IPO de Coimbra.
Os enfermeiros convidados apresentaram as atividades
e os desafios do grupo de trabalho que lideram.
Para além da campanha de desabituação tabágica e momentos surpresa houve, ainda, espaço para ouvir a Tuna
de Enfermagem de Coimbra (TEC) da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra.
O momento especial ficou marcado pelas mensagens
que os filhos dos enfermeiros enviaram.
Foram 4 dias a falar de enfermagem e do trabalho dos
enfermeiros no IPO de Coimbra.
Veja o registo fotográfico do programa “Enfermeiros &
Valor em Saúde”. [Link]

A hipertensão arterial (HTA) é uma doença silenciosa na maioria das pessoas não causa sintomas, por isso,
não é diagnosticada.
Em Portugal, 36% da população apresenta hipertensão
arterial.
Medir com precisão a sua pressão arterial é crucial
para saber se tem HTA e começar a tratá-la.
A HTA é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, as quais representam as principais
causas de mortalidade em Portugal.
Adoptar um padrão alimentar com quantidades de potássio e de sódio dentro dos valores recomendados parece ser a melhor estratégia para prevenir e tratar a HTA.
Adira a um Estilo de Vida Saudável, mexa-se, controle o
seu peso, diminua o sal de cozinha, diminua o consumo
de alimentos ricos em sódio e aumente o consumo de
alimentos ricos em potássio.
Veja as indicações da Unidade de Nutrição do IPO de
Coimbra. [Link]
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Dia do Euromelanoma
Os cancros da pele podem ser tratados.
O diagnóstico precoce faz com que a possibilidade de
uma recuperação completa seja muito elevada.
Alguma lesão suspeita contacte o seu médico. [Link]

Dia Nacional de Luta contra a Obesidade

Dia Internacional dos Ensaios Clínicos

Em Portugal, a Obesidade foi reconhecida oficialmente
como Doença Crónica em 25 de Março de 2004.

Os ensaios clínicos são realizados no âmbito de uma
colaboração entre promotores, médicos investigadores
e doentes.
O objetivo é investigar novos procedimentos clínicos ou
novos medicamentos destinados a identificar, prevenir
ou tratar doenças.
Os ensaios clínicos poderão trazer benefícios para os
doentes, uma vez que as informações obtidas sobre
os medicamentos ou procedimentos, poderão permitir novas opções terapêuticas, ainda não disponíveis
fora do âmbito de ensaio clínico. Permitem assim aos
doentes ter acesso a tratamentos inovadores que irão
posteriormente tornar-se uma opção terapêutica para
todos os doentes, na prática clínica diária, fora de ensaio
clínico. [Link]

Foi também nesse ano que se celebrou pela primeira
vez esta data que pretende sensibilizar a população
para as implicações desta doença na saúde e na vida
dos Portugueses, promover a prática de exercício físico
de forma a prevenir o aumento da obesidade, em especial infantil e juvenil, e ainda, incentivar a adoção de
hábitos alimentares saudáveis. [Link]

Dia Mundial sem Tabaco
O Grupo SOSaúde incentiva a parar de fumar.
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A&S | Alimentação e Saúde

A&S | Alimentação e Saúde
Unidade de Nutrição do IPO de Coimbra

Comer de forma saudável é caro? As opiniões dividem-se.
De facto, alguns alimentos ditos saudáveis podem representar um encargo maior no orçamento, mas seguir
as orientações para uma alimentação saudável pode
resultar em economia.

 Legumes e peixe congelados tendem a ser mais baratos.

É certo que os alimentos processados têm má reputação por apresentarem teores elevados de gordura, sal
e açúcar, mas existem outros com bons perfis nutricionais e de acessibilidade, como alimentos em natureza,
congelados e em conserva.

 Consumir diariamente lentilhas, feijão e grão-de-bico
é uma maneira simples, prática e económica de adicionar proteína e fibra a uma refeição. As leguminosas
podem substituir carne, peixe ou ovos em algumas refeições semanais.

O hábito de cozinhar em casa associa-se a uma melhor
saúde e poupança, dependendo dos alimentos e refeições consumidos. Uma estratégia que poderá ser útil
para economizar dinheiro e tempo é comprar e cozinhar
em grandes quantidades, que são depois porcionadas e
congeladas para utilização futura.

 Explore as redondezas de casa e do trabalho. Às vezes fica mais em conta recorrer ao pequeno comércio
de bairro em vez de comprar tudo no supermercado.

O planeamento de refeições é uma excelente forma
de poupar nos gastos com a alimentação e ajudar a
reduzir o desperdício de alimentos. Cozinhar porções
adequadas ao número de comensais e refrigerar e reaproveitar sobras reduz o desperdício.
Planear as refeições e fazer uma lista de compras reduz
a necessidade de comprar comida por impulso ou necessidade, o que é mais caro do que preparar refeições
ou lanches em casa.

Há um conjunto de hábitos que poderão ajudá-lo a
poupar, na hora de ir às compras.
 Marcas caras e produtos “orgânicos” podem ser
substituídos, sem perda de qualidade, por marcas
brancas.
 Não compre algo simplesmente porque está com
desconto. A compra só é boa se quiser ou precisar
do produto.
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 A comparação de preços pode tornar-se mais simples se procurar o preço por quilo. Pode compensar
comprar embalagens com quantidades maiores.

 Não podia faltar o conselho clássico: faça a lista de
compras em função do planeamento das refeições,
não se deixe tentar por produtos que não fazem parte
dela e não vá às compras com fome.

A FAO define a segurança alimentar como o acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e
nutricionalmente adequados, que permitam satisfazer as
necessidades nutricionais e as preferências alimentares
para uma vida ativa e saudável.
A insegurança alimentar está presente em 1 em cada 5
famílias portuguesas!

A PROPÓSITO: o Programa Nacional para a Promoção
da Alimentação Saudável (PNPAS) da Direção-Geral da
Saúde, na sequência das medidas adotadas para a prevenção da propagação da COVID-19, publicou um 2020
um manual com orientações na área da alimentação.
Na página 6 encontra uma tabela de quantidades por
pessoa, para cada grupo de alimentos, para um período
de 14 dias. Estes valores poderão ajudá-lo a fazer previsões de consumo baseadas na Roda dos Alimentos
e a compor a sua lista de compras. Pode consultar o
manual aqui.

Agenda
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Agenda
Gabinete de Coordenador da Formação do IPO de Coimbra

CURSO MASSAGEM TERAPÊUTICA: DA TEORIA À
PRÁTICA
8 DE JULHO; 2 DIAS EM SETEMBRO A AGENDAR
Organizado pela Unidade da Dor: Terapias Não
Farmacológicas. Destinado a Enfermeiros.

WORKSHOP S-DOR
6 DE JULHO
Organizado pela Unidade da Dor. Destinado a
Enfermeiros.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
7 DE JULHO E 8 DE SETEMBRO
Organizado pelo GCFO em colaboração com o
Delegado de Segurança. Destinado a todos os
Colaboradores.

SIMULACRO DE INCÊNDIO SERVIÇO DE
RADIOTERAPIA - INTERNAMENTO
14 DE JULHO
SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA E CUIDADOS
PALIATIVOS
8 DE SETEMBRO
Organizado pelo GCFO em colaboração com o
Delegado de Segurança.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO INTERNATO MÉDICO
2022/2023:
MÓDULO 3 - BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO, COM AS
SEGUINTES SESSÕES:
 Introdução à governação clínica (16 de setembro);
 Bioética geral. Ética no fim da vida em cuidados
paliativos (23 de setembro);
 Legislação essencial para a atividade clínica
(30 de setembro).
Organizado pela Direção do Internato Médico, destinado
a Médicos Internos, Orientadores da Formação e
Diretores dos Serviços com idoneidade formativa.

10ª REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR DO INTERNATO
MÉDICO COM A COLABORAÇÃO DO GRUPO
MULTIDISCIPLINAR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
28 DE SETEMBRO
Organizado pela Direção do Internato Médico, em
colaboração com os Grupos Multidisciplinares por
Patologia. Destinado a Médicos.

CURSO INTERMÉDIO DE CUIDADOS PALIATIVOS
14 E 20 DE SETEMBRO
Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a
Enfermeiros e Médicos.

O ASSISTENTE OPERACIONAL NOS CUIDADOS DE
SAÚDE
21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO
Organizado pelo GCF no âmbito do POISE, destinado a
Assistentes Operacionais.
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A Qualidade do Serviço de Oncologia Médica Premiada em 2019

Locais a Visitar
SUGESTÕES PARA DESANUVIAR O ESPÍRITO NO CENTRO DE PORTUGAL
Turismo Centro de Portugal

O calor está a chegar e a natureza ganha vida e cor. Os
dias são mais longos, alegres e coloridos e as noites
mais quentes, animadas e divertidas. O humor melhora
e as pessoas ficam mais felizes. As conversas tornam-se mais animadas e os serões mais demorados. É tempo de aproveitar o verão. É tempo de aproveitar todos
os momentos, com os amigos, com a família, com a
natureza ou, simplesmente, consigo mesmo.

cobrir o charme resistente da Figueira da Foz, do mar à
serra, o encontro do Mondego e dos seus arrozais. Mergulhar no Património menos óbvio de Tomar e da Batalha, caminhar e passear, contemplar e respirar.”

Diz a lenda que no dia do Solstício de verão, que no
hemisfério norte se comemora a 21 de junho, os povos
celtas da antiguidade iam junto dos Megálitos em homenagem ao Deus Sol, agradecer as colheitas e pedir
proteção. Esta data, que marca o início do verão, assinala também o Dia do Relógio de Sol.

Numa atitude de fé, num exercício de descoberta interior
ou simplesmente porque gosta de caminhar – com as devidas precauções - propomos-lhe uma viagem pelos Caminhos de Fátima. Aqui encontra uma rede de itinerários
religiosos e culturais, que partem de diversos pontos do
país mas todos terminam no Santuário de Fátima. Estes
itinerários de peregrinação, com alguns troços coincidentes com o Caminho Português de Santiago, também integram os Caminhos da Fé no Centro de Portugal.

No Centro de Portugal também agradecemos às pessoas, aos lugares, aos momentos e a tudo o que faz sentido para cada um de nós. Nesse sentido, convidámos o
escritor e ilustrador Afonso Cruz a desenhar o Experiências Espiritual by Afonso Cruz, um roteiro para percorrer
sem pressa, num fim-de-semana ou em três dias, numa
semana ou em duas. Entre as muitas sugestões, o autor
propõe: “Levar um livro para ler, partir com tempo, des-

20

Este projeto, designado Experiencias … by … no Centro de Portugal, resultou na publicação de mais cinco
roteiros.

Convidamo-lo a fazer uma viagem, de corpo e alma,
pela Rota dos Altares Marianos no Centro de Portugal, com paragem nos jardins plantados à beira-Tejo.
Em direção a sul, espreitamos os Lugares evocativos
das memórias e da cultura judaica e terminamos com
oito sugestões de roteiros.

Locais a Visitar

PARTIR NUMA VIAGEM ESPIRITUAL PELA ROTA DAS
CARMELITAS
O percurso começa no Carmelo de Santa Teresa, em
Coimbra, junto do memorial da Irmã Lúcia e termina no
Santuário de Fátima. Ao longo de 111 Km percorremos
seis concelhos - Coimbra, Condeixa-a-Nova, Penela, Ansião, Alvaiázere e Ourém - rodeados de espaços bucólicos que inspiram os sentidos e libertam a mente. A
Rota das Carmelitas é um itinerário espiritual percorrido, todos os anos, por centenas de peregrinos. Tratando-se de uma experiência solitária ou em grupo, as motivações desdobram-se nas vivências e no percurso de
vida de cada um. Mas, a chegada ao Santuário traduz-se num sentimento coletivo de comoção, compaixão e
libertação que permanece, para sempre, na memória
de quem já vivenciou esta experiência.

DESCOBRIR A LUZ NO SANTUÁRIO DE FÁTIMA
Na dimensão religiosa, o Santuário de Fátima é o símbolo máximo do Culto Mariano em Portugal. Centenas
de Peregrinos chegam a Fátima após completarem os
caminhos cuidadosamente escolhidos. As etapas são
longas, mas cada peregrino cumpre o percurso de acordo com o seu tempo, respeitando o seu limite pessoal. É
daqui que partimos à descoberta dos Altares Marianos
no Centro de Portugal.

ENTRAR EM CONEXÃO COM A NATUREZA
As paisagens do Centro de Portugal estão recheadas
de montanhas, destinos imponentes e deslumbrantes,
com um encanto que varia consoante as estações. Sejam pintados de branco ou de verde, nos seus cumes
sentimo-nos no topo do mundo, damos liberdade ao
olhar para se perder na distância, enquanto o sol, as
nuvens e as estrelas parecem estar ao nosso alcance.
Rodeada pela Natureza, aqui encontra os melhores sítios para se desconectar e Escutar o Silêncio, Tocar o
Céu e Ver as Estrelas ou Estar mais perto da Natureza.
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CONTEMPLAR A NATUREZA NUM JARDIM À BEIRA-RIO
Situada numa colina verde, com vista privilegiada sobre
a confluência de dois rios - o Zêzere, que nasce no vale
glaciar da Serra da Estrela, com o Tejo - Constância é o
oásis das vilas ribeirinhas no Centro de Portugal.
A tranquilidade do rio, associada à beleza da paisagem,
convidam ao lazer, quer em modo ativo ou simplesmente em modo contemplativo. Diz a história que foi esta
serenidade que ao longo dos séculos atraiu poetas e
escritores que aqui imortalizaram, através da escrita,
figuras marcantes da História de Portugal. Foi em Constância que Luís de Camões permanece imortalizado
num jardim evocativo, desenhado e construído em sua
memória: o Jardim-Horto de Camões.
Continuando à beira-rio, exatamente a 9 quilómetros
de Constância, mas já em Vila Nova da Barquinha, próximo do emblemático Castelo de Almourol, descobrimos o magnífico Parque de Escultura Contemporânea
Almourol. Aqui, a natureza e a arte fundem-se num
espaço sublime da autoria dos arquitetos paisagistas
Hipólito Bettencourt e Joana Sena Rego, que conquistou o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagista, na categoria “Espaços Exteriores de Uso Público”, em 2007.
Ao longo de sete hectares, mesmo junto ao Rio Tejo, encontramos os nomes mais representativos da escultura
contemporânea portuguesa dos últimos anos: Alberto
Carneiro, Ângela Ferreira, Carlos Nogueira, Cristina Ataíde, Fernanda Fragateiro, Joana Vasconcelos, José Pedro
Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Xana e Zulmiro de
Carvalho são os autores das esculturas que compõem o
Parque de Escultura Contemporânea Almourol.
Neste espaço, com acesso à Internet via wireless, existe também uma galeria de exposições, loja, ateliês artísticos, biblioteca, alojamento temporário para criadores, equipamentos desportivos, espaços lúdicos para
as crianças e percursos ribeirinhos, tudo enquadrado
numa envolvente natural de rara beleza, a escassos
metros do Tejo.
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CONHECER LOCAIS EVOCATIVOS DA CULTURA JUDAICA
A herança judaica faz parte da identidade portuguesa.
São inúmeras as cidades, vilas e aldeias, que combinam história, cultura religiosa e património rico em
memórias evocativas da presença judaica em Portugal.
Convidamo-lo a descobri-los em Belmonte, Castelo
Rodrigo, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda,
Trancoso e Tomar, destinos de grande simbolismo que
atraem visitantes de diferentes geografias.

CONDUZIR EM OITO ROAD TRIPS PELO CENTRO DE
PORTUGAL
Como descobrir o Centro de Portugal através de Road
Trips? Sugerimos-lhe oito roteiros organizados por sub-regiões, com propostas que começam na natureza,
passam pelo património, vão até à descoberta dos museus que habitam cada um dos territórios e terminam
na natureza:
A Road Trip Beira Baixa, com 232 quilómetros, percorre os concelhos de Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo
Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros.
A Road Trip Médio Tejo dá-lhe a conhecer as Gravuras
Rupestres que remontam ao Paleolítico e ao Neolítico,
entre outras atrações, numa viagem de 197 quilómetros que começa em Ferreira do Zêzere, segue para
Abrantes, passa pelo Entroncamento e Tomar e termina
em Ourém.
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A Road Trip Oeste consiste em 153 quilómetros que
começam na Nazaré, percorrem Alcobaça, Óbidos, Peniche, o arquipélago das Berlengas, a Serra de Montejunto e termina em Alenquer.
Com um roteiro de 329 quilómetros, a Road Trip Região de Coimbra tem início em Mira, continuando depois pela Figueira da Foz. Depois, espreita o Luso e
segue para Coimbra. Daqui vai em direção à Lousã e
termina em Oliveira do Hospital.
A Road Trip Região de Leiria tem início nas Serras de
Aire e Candeeiros e término em Pedrógão Grande, passando pela Batalha, Leiria e Marinha Grande. Apanha a
Estrada Atlântica em São Pedro de Moel e termina em
Pedrógão Grande, numa distância de 167 quilómetros
por toda a região.
Ao longo de 315 quilómetros a Road Trip da Serra da
Estrela é um convite à descoberta de aldeias históricas,
reservas e parques naturais, cidades-montanha, povoações serranas e paisagens de perder a respiração.
Com 170 quilómetros este percurso, a Road Trip Ria
de Aveiro começa em Ovar, cidade-museu vivo do azulejo, segue para Salreu e continua até à Costa Nova e à
Praia da Vagueira. Passa por Ílhavo e Aveiro e termina
na Cascata da Cabreira, em Sever do Vouga.
Finalmente, a Road Trip Dão Lafões percorre 205 quilómetros de estradas que o levam do cume dos montes, onde nascem águas termais revitalizantes, continua por jardins cuidadamente embelezados e termina
junto as vinhas da região do Dão.
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C&A | Cultura e Arte
Festa

Teatro

Festas da Cidade de Coimbra
De 1 julho a 10 julho de 2022
Jardim da Sereia| Coimbra

E Tudo o Morto Levou - com Marina Mota
8 de julho de 2022 | 22h00
CAE | Figueira da Foz

Feira

Crianças

Feira do Livro de Coimbra
De 1 julho a 10 julho de 2022
Praça do Comércio| Coimbra

As Viagens de Gulliver
9 de Juho de 2022 | 11H30
TAGV | Coimbra

Exposição

Música

Exposição JUDEUS DE COIMBRA | da tolerância à
perseguição | memórias e materialidades
De 2 julho a 31 dezembro de 2022
Ala central do Edifício da Inquisição | Coimbra

Gal Costa "As Várias Pontas de uma Estrela"
16 de julho de 2022 | 22h00
CAE | Figueira da Foz
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SUGESTÕES DE LEITURA PARA O TRIMESTRE
por Catarina Sacramento
Tradutora e revisora literária

RENEGADOS: NASCIDOS NOS EUA
de Barack Obama e Bruce Springsteen
(ed. Objectiva)
Lançadas primeiro no podcast homónimo,
estas conversas entre Barack Obama e
Bruce Springsteen revelam dois amigos
improváveis a reflectir acerca dos seus
percursos, memórias e valores. Num registo íntimo de franca cumplicidade, falam do papel que a música teve nas suas
vidas, dos pais ausentes, das mulheres
presentes ou dos desafios da paternidade. E apesar das origens e das experiências de vida bem distintas, percebemos
que, afinal, são mais (importantes) as
coisas que os unem do que aquelas que
os separam. Nas palavras de Obama: «Ao
longo dos anos, descobrimos que temos

uma sensibilidade comum. Sobre o trabalho, sobre a família e sobre os Estados
Unidos. Cada um à sua maneira, eu e o
Bruce temos feito uma viagem paralela na
tentativa de perceber este país que tanto
deu a ambos. Pretendemos contar a história deste povo, procurando uma forma
de unir as nossas buscas individuais por
sentido, verdade e noção de comunidade
com a História dos Estados Unidos.»
O livro traz ainda fotografias e material inédito, como letras de músicas manuscritas
de Springsteen e discursos anotados de
Obama.

SOU UM CRIME
de Trevor Noah
(ed. Tinta-da-china)
Actualmente, Trevor Noah é o apresentador do programa televisivo americano Daily Show e um humorista reconhecido em
todo o mundo. Mas no dia em que nasceu
era um crime – fruto da relação entre uma
negra e um branco durante o apartheid,
na África do Sul, crime punível com cinco
anos de prisão.
Esta é a história da sua vida, contada na
primeira pessoa, com um ritmo e humor
irresistíveis, mas também profundamente
comovente; uma vida repleta de aventuras,
que podia ser ficção... só que não.
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Sou um Crime relata o percurso de Trevor
Noah num mundo onde se sentia deslocado, quer nas zonas dos brancos quer nos
subúrbios dos negros. Um rapaz que aos 7
anos teve de saltar de um carro em andamento, que cresceu num regime opressor
em tempos perigosos e que, impulsionado
pela sua mãe – rebelde, teimosa, exigente
e a grande homenageada do livro –, conseguiu quebrar o ciclo de pobreza e discriminação a que estava votado e chegar ao
lugar onde hoje o vemos.
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LIÇÕES DE QUÍMICA
de Bonnie Garmus
(ed. Asa)
Não se deixem afugentar pelo título. O Verão está à porta e os manuais de estudo já
foram arrumados na estante. Alegrem-se,
que estas Lições de Química são feitas de
outra matéria.
Em tempo de férias, quem procura uma leitura cativante e leve-mas-não-oca para levar
no saco da praia, pode ter em Elizabeth Zott
uma boa companhia. Se ser mulher no início
dos anos 60 não era tarefa fácil, ser mulher,

cientista e mãe solteira revela-se um desafio
maior ainda para a protagonista deste livro,
que o vai enfrentar com engenho e determinação, das formas mais inesperadas.
Tragicómico como a vida, o romance de
estreia de Bonnie Garmus está repleto de
personagens memoráveis, obstinadas e
deliciosamente extravagantes, onde nem
sequer falta um prodígio de quatro patas
e uma criança que é tudo menos infantil.

LEVANTE-SE O RÉU
de Rui Cardoso Martins
(ed. Tinta-da-china)
A célebre máxima de que por vezes a realidade supera a ficção fica aqui definitivamente comprovada. Entre 1990 e 2007, o
jornalista e escritor Rui Cardoso Martins
assistiu a mais de 700 sessões públicas
de casos de justiça em tribunais portugueses. Manteve então uma crónica no jornal
Público, intitulada «Levante-se o Réu», em
que contava essas histórias, com pessoas
reais e crimes verdadeiros – embora muitos
julgassem que eram inventados.

O que aqui se encontra é uma espécie de
catálogo da alma humana concentrado em
cem crónicas, que lhe valeram dois Prémios Gazeta de jornalismo e foram depois
reunidas em livro. Ao insólito das situações
narradas soma-se uma escrita inventiva,
de enorme qualidade literária, que alterna entre diferentes registos e tem sempre
uma surpresa à espreita ao virar da página.
«Não se pode mentir em jornalismo», diz
Rui Cardoso Martins. «A realidade – a chamada vida – é que tem muita imaginação.»
E ele tem um talento gigante a pô-la em
palavras.

A PRAIA DOS INÚTEIS
de Alex Nogués (texto) e Bea Enríquez (ilustrações)
(ed. Akiara)
«Chamo-me Sofia. Tenho onze anos e
meio, e quando for grande quero ser inútil.» Assim começa um relato inocente, profundo e bem-humorado de uma menina
que adora a praia no Inverno, que prefere
Mozart ou Kandinsky à matemática e que
não suporta que o pai lhe diga que um dia
terá de «ganhar a vida».

A Praia dos Inúteis foi o livro inaugural da
colecção de narrativa juvenil da editora
Akiara (akiarabooks.com/pt) e continua
a ser uma escolha certeira para entusiasmar jovens leitores, despertar consciências, estimular o debate e fazer crescer o
amor pela literatura.
Um elogio à inutilidade numa sociedade
utilitarista, consumista e apressada, e um
convite a olhar em volta – para a natureza,
para a arte – valorizando a liberdade e a
autenticidade.
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FILAS DE SONHOS
de Rita Sineiro (texto) e Laia Domènech (ilustrações)
(ed. Akiara)
Há livros, como este, que ajudam os mais
novos a entender o tempo em que vivemos. E se Filas de Sonhos introduz temas
delicados como o são a guerra e as suas
consequências, tem o mérito de o fazer
com especial sensibilidade, num álbum
ilustrado emotivo e terno, que permite
às crianças compreender, sem as chocar
nem subestimar.

Para isso contribuem tanto o texto de Rita
Sineiro – a história é contada através dos
olhos de um menino fechado num campo
de acolhimento – como as ilustrações de
Laia Domènech, em tons pastel e de uma
beleza e contenção assinaláveis.
Num momento em que o número de refugiados no mundo é o mais alto de sempre
desde 1945, Filas de Sonhos não é apenas
pertinente como absolutamente essencial.

UM POEMA DE: FERREIRA GULLAR
publicado originalmente no livro Na Vertigem do Dia (1980) e incluído na mais recente
edição intitulada Muitas Vozes. Toda a poesia 1950-2010 (ed. Plural/INCM, 2022)

TRADUZIR-SE
Uma parte de mim
é todo mundo;
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo

Uma parte de mim
é permanente;
outra parte
se sabe de repente.

Uma parte de mim
é multidão;
outra parte estranheza
e solidão.

Uma parte de mim
é só vertigem;
outra parte,
linguagem.

Uma parte de mim
pesa, pondera;
outra parte
delira.

Traduzir-se uma parte
na outra parte
— que é uma questão
de vida ou morte —
será arte?

Uma parte de mim
almoça e janta;
outra parte
se espanta.

Esta rubrica não segue o Novo Acordo Ortográfico de 1990.
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