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Maria João Pais
Presidente do Conselho de Administração
e Directora Clínica

Dia Mundial da Prevenção
do VIH/SIDA

H

á trinta anos o Centro de Controlo de Doenças americano
descrevia uma nova doença caracterizada por alteração grave
das defesas do organismo a que seria dada a sigla AIDS/SIDA
(Síndroma de Imunodeficiência Adquirida). Esta nova doença,
que aterrorizou o mundo pela associação com elevado risco de morte e
estigmas de promiscuidade sexual e toxicodependência, viria a disseminar-se
rapidamente e a constituir a pandemia dos anos 80.
Em 1983 Luc Montagnier, virulogista do Instituto Pasteur, descobria o
retrovírus responsável pela nova doença, o Vírus da Imunodeficiência
HumanaVIH1. Dois anos mais tarde a investigadora portuguesa Odette
Ferreira, que com ele trabalhou em Paris, isolaria e identificaria em 1985
a variante HIV2.

Editorial

Nos anos seguintes a investigação científica e o empenhamento da indústria
farmacêutica poriam à disposição do mundo novos conhecimentos e armas
contra a doença. Os fármacos de alta eficácia progressivamente descobertos
e utilizados em combinação pelos diferentes mecanismos de acção, viriam
a reduzir drasticamente a carga viral no sangue, tornando-a muitas vezes
indetectável.
Estes avanços terapêuticos modificariam definitivamente a evolução
natural do VIH/SIDA que de doença rapidamente mortal pelas infecções
oportunistas associadas passou a comportar-se como uma doença crónica
nos doentes com diagnóstico atempado e aderência à terapêutica. No entanto
esta medalha mostrou o reverso pois os efeitos adversos da medicação
podem ser graves e o elevado preço dos medicamentos antiretrovirais
impede o tratamento das populações infectadas em muitos países com
baixos recursos económicos.
Estima-se que actualmente vivam mais de 34 milhões de pessoas no mundo
infectadas pelo VIH/SIDA.
Pelo relatório anual Organização das Nações Unidas (UNAIDS) verifica-se
que lamentavelmente Portugal ocupa o 3º lugar na Europa em número de
infectados. A boa notícia é de que houve 20% de redução do número de
novos casos detectados na última década e um recuo nas mortes por VIH.
A infecção VIH/SIDA não tem cura e a vacina não é ainda uma realidade.
O excelente artigo escrito pelo Dr. Kamal Mansinho e publicado neste jornal faz
o ponto da situação trinta anos depois da identificação da infecção VIH/SIDA
e destaca a importância das medidas preventivas na propagação desta doença.
O Dia 1 de Dezembro, decretado em 1988 Dia Mundial da Prevenção do
HIV/SIDA, destina-se a apoiar os que vivem com a infecção, a lembrar os
que morreram com ela e a relembrar que a prevenção é a maior arma de
defesa contra a infecção VIH/SIDA. n
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“Diálise Peritoneal Assistida?
Que Futuro”, Estudo premiado
pelo Hospital do Futuro

O

presente estudo iniciou-se no âmbito da reunião anual da Sociedade
Portuguesa de Nefrologia organizada este ano pelo Serviço
de Nefrologia do Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental (CHLO) e presidida pelo Dr. José Diogo Barata.
Este trabalho realizado pelo Serviço
Social do CHLO, Dra. Marta Olim,
tem como objetivo a implementação
de um projeto que garanta a possibilidade de doentes dependentes
optarem pela modalidade de Diálise
Peritoneal. Esta técnica de diálise é
realizada de forma autónoma pelo
doente no domicílio. Habitualmente
apenas a doentes independentes,
com capacidade de realizarem autonomamente este tratamento. A
Diálise Peritoneal é uma técnica domiciliária suave, que não obriga ao
transporte e à mobilização dos doentes como ocorre com a Hemodiálise.
O estudo e respetivo projeto tentaram superar este desafio, desenvolvendo as respostas necessárias à
concretização do mesmo incluindo
doentes, famílias, comunidade e a
própria equipa de saúde. A implementação resultou do envolvimento
de todas estas entidades, tendo como
amostra 60 doentes e 60 famílias, 6
equipas de cuidados continuados
integrados com quem articulamos
habitualmente e 6 unidades da Rede
Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) para as quais
referenciamos mais doentes.
Da análise de resultados percebeu-se que os doentes em Hemodiálise, apenas 10% conhecem outras
modalidades de tratamento. Apenas
40% dos doentes em Hemodiálise se
sentem informados relativamente
ao seu próprio tratamento e cerca
de 98% quer futuramente, mesmo
dependente, manter a mesma modalidade de tratamento, ou seja
Hemodiálise.

Equipa da Diálise Peritoneal

Relativamente aos doentes em Diálise Peritoneal observou-se que estão
mais informados relativamente a outras
modalidades de tratamento e relativamente à sua modalidade de tratamento,
comparativamente com os doentes que
realizam Hemodiálise. No que diz respeito à forma como se posicionam face
a uma futura situação de dependência, cerca de 80% quer manter a sua
modalidade de tratamento, ou seja,
Diálise Peritoneal, alegando o facto de
se quererem manter em casa, de não
terem que se deslocar continuamente
e ao conforto do próprio tratamento.
Atualmente um doente dependente
em Diálise Peritoneal apenas pode,
neste momento, contar com a sua pró-

«A Diálise Peritoneal é
uma técnica domiciliária
suave, que não obriga
ao transporte e à
mobilização dos doentes
como ocorre com a
Hemodiálise.»

pria família ou com um cuidador particular, neste último caso apenas se
reunir as condições sócioeconómicas
necessárias para o efeito.
Como poderemos alargar esta rede
de continuidade de cuidados com
vista a apoiar este segmento populacional mais dependente?
A Doença Renal Crónica confronta
o doente e a família com a irreversibilidade de um tratamento intemporal que se prolongará para toda uma
vida. A família vai inevitavelmente ser
afetada com consequências diretas no
funcionamento da mesma.
Esta capacidade de ajustamento à
doença representa um desafio enorme
para qualquer pessoa independentemente do género ou faixa etária. Para
uma pessoa dependente, a doença/
tratamento significa mais uma limitação, ampliando significativamente défices de autonomia e funcionalidade.
A maior parte dos doentes dependentes em Hemodiálise apresenta
como principal fator destabilizador
do seu processo de tratamento, o
facto de ter que se deslocar em transportes, e a morosidade que os mesmos comportam. Em muitos casos
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Estudo sobre “Diálise Peritoneal Assistida?
Que Futuro” ganha Prémio Hospital do Futuro
No passado dia 14/11/2011, o estudo sobre “Diálise Peritoneal Assistida?
Que Futuro”, foi classificado com o 3º lugar na categoria “Serviço Social”.

referem desconforto, por acharem
que os transportes não se encontram
adequados aos défices de autonomia
e por isso às necessidades específicas
evidenciadas por cada doente com
uma dependência que é singular,
acarretando deste modo aumento
dos índices de ansiedade e angústia.
Nestes casos, se o doente tivesse integrado num sistema com outro tipo
de respostas e recursos, que passassem
obrigatoriamente pela comunidade,
poderia, se assim o desejasse, manter-se no seu domicílio e realizar Diálise
Peritoneal.
Como poderíamos modificar esta
realidade, incorporando coordenadamente os recursos ou respostas
comunitárias/serviços adaptados às
circunstâncias e assim poder contar
com um sistema mais inclusivo, com
possibilidade de envolvimento destes
doentes e das suas famílias?
Sendo as Equipas de Cuidados
Continuados Integrados (ECCI) e as
Unidades da RNCCI uma realidade
em Portugal, constituindo respostas
efetivas, propusemo-nos perceber,
através deste estudo, a disponibilidade das mesmas para integrar um
projeto que visasse a prestação de
cuidados a estes doentes.
Ao realizar a investigação concluímos
que ambas conhecem a Diálise Peritoneal, mas não têm qualquer formação
a esse nível, embora verbalizem estar
interessadas em realizar esta mesma

formação. Quanto a uma possibilidade futura de integrarem este tipo de
tratamento na sua rotina, as equipas
alegam não disporem no momento
de recursos humanos ou físicos nesse
sentido e as Unidades da RNCCI na sua
grande maioria estão recetíveis à prática
do tratamento nas unidades, desde que
previamente preparadas para o efeito.

Como implementar?
Partindo do pressuposto que tentar
integrar realidades de outros países,
forçosamente na nossa é um mau
princípio, percebemos através deste
estudo que as soluções para o nosso
desafio passam por uma sensibilização da sociedade civil, políticas sustentáveis, medidas sociais e formação.
Informar para depois formar e apetrechar estas entidades de conhecimentos
necessários e assim descentralizar do
Hospital, única entidade, no momento
com competência não só para realizar
o ensino, como para desenvolver programas de Diálise Peritoneal.
A formação poderá significar o
salto para uma era diferente e um
futuro melhor para estes doentes.
Numa primeira fase o Hospital
passaria a ser a entidade formadora.
Um programa de educação/formação
assenta numa metodologia multidisciplinar, contínua, priorizando a inclusão e a participação pró-ativa dos
doentes e famílias. Este programa de
educação/formação passaria ainda por

entidades como as ECCI e unidades da
RNCCI, que verbalizaram estar interessadas na formação. Numa segunda
fase o Hospital integraria estes doentes
num programa específico dentro do
seu Programa de Diálise Peritoneal e
descentralizaria para empresas com
experiência em Diálise Peritoneal que
já presentemente operam na área e poderiam sempre realizar a monitorização
dos tratamentos nestes doentes. Desta
forma era possível alargar esta formação a outras entidades ou recursos, nomeadamente ao Apoio domiciliário e
Lares protocolados (Segurança Social e
Sta. Casa da Misericórdia) interessados
nesta valência de tratamento. Como habitualmente em caso de intercorrência
aguda o Hospital seria sempre a entidade de referência.
Com a concretização deste modelo a
Diálise Peritoneal poderia ser uma escolha viável para doentes dependentes
e consoante as necessidades evidenciadas integrando os recursos (ECCI,
SAD, RNCCI, Lares e outros), planeando uma alta com uma continuidade
de cuidados mais segura, eficaz, mais
humana e por isso mais adequada à escolha de cada doente e da sua família.
Respeitaríamos com esta possibilidade a dignidade da pessoa humana, a
sua individualidade, tendo em conta as
necessidades intrínsecas de cada um.
Dra. Marta Freitas Olim
Assistente Social
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Intervenção Social em
Épocas Festivas
Controvérsias no modus operandi do Serviço
Social com Idosos e seus Cuidadores
«O segredo de uma velhice agradável consiste apenas
na assinatura de um honroso pacto com a solidão»
Gabriel Garcia Marquez

S

e para muitos, o mês de Dezembro é sinónimo de espírito
natalício, a viragem para um
novo ano que se aproxima,
festa, partilha e amor, para outros é
apenas e tão só a confrontação com
a situação de isolamento, sofrimento,
abandono e a dor de se sentirem uma
sobrecarga para a família.
O Serviço de Urgência, sendo a primeira “porta de entrada”, é encarado
como um local privilegiado para “depositar” os familiares aos quais assiste
a necessidade de apoio e de cuidados
por parte da família. O termo “depositar” é ofensivo? Claramente que
sim, mas representa um fenómeno
bastante marcante nesta época.
Destacamos como situações mais
evidentes, os doentes serem admitidos no serviço sem acompanhante,
com desconhecimento completo do
motivo de admissão ou até mesmo
com os familiares presentes, numa
incongruência entre a sintomatologia descrita e o estado apresentado
pelo doente; doentes sós, incapazes
de fornecerem informações fidedignas sobre antecedentes pessoais,
medicação, entre outros aspectos relevantes; doentes acamados que são
deixados com o cartão de utente ao
peito; contactos telefónicos errados
ou até mesmo o não atendimento
às insistentes chamadas; a recusa em
deslocar-se ao hospital, ou simplesmente o facto de não vir buscar os familiares/recusa de alta clínica quando
comunicada.

Como principais motivos para o
abandono em contexto hospitalar
salienta-se, maioritariamente, a dependência moderada ou total, encargos monetários significativos ou
sobrecarga física e emocional para a
prestação de cuidados. Tendo conhecimento de que o hospital não “fecha
as portas”, é considerado um local
ideal para deixar o seu familiar. São-lhe prestados cuidados de higiene,
alimentação e conforto, mas para
quem fica, a desilusão e tristeza com
a confrontação do abandono familiar
é estampado no rosto dos doentes.

«Apesar da crescente
complexidade das
problemáticas sociais,
muitas famílias querem
ajudar, contudo
desconhecem os
recursos existentes para
as auxiliar na prestação
de cuidados, intervindo
o Serviço Social junto
dos cuidadores para
mitigar a sobrecarga e
permitir a permanência
do doente no seio
familiar.»

Embora se tente colmatar este facto
com atenção e carinho por parte de
quem lhes presta cuidados, permanecem muitas vezes em maca, cadeirões
ou até mesmo na sala de espera, sendo
isto encarado por parte dos familiares
como a “qualidade de vida” que estes
não lhes podem proporcionar. Estes
são os designados “Casos Socias”.
Problemas de saúde inaugurais,
alterações climatéricas que intensificam a fragilidade física do doente,
agudização de doença crónica e
consequente negligência de afecto e
de cuidados básicos e em situações
extremas: maus-tratos, físicos e psicológicos, violência ou abandono,
provocam no doente sentimentos
de vergonha, culpa e consciência de
que não tem apoio familiar – cultiva
o silêncio e intensifica a depressão em
que vive constantemente.
Assiste-se igualmente a quebras
drásticas dos níveis de autonomia
num único episódio de urgência,
seja por situações acidentais (queda
com fractura), agudização do estado
de saúde (doença oncológica), ou situações inesperadas (AVC), levando a
família a não se conseguir organizar
atempadamente para providenciar
o apoio necessário, numa óptica de
intervenção preventiva.
Assiste-se à activação do Serviço
Social para identificação de familiares e em alguns casos dos próprios
doentes. A avaliação psicossocial
compreende a emissão de parecer
técnico e planeamento da alta clínica,
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«Assiste-se a quebras drásticas dos níveis de autonomia num único
episódio de urgência (…) levando a família a não se conseguir
organizar atempadamente para providenciar o apoio necessário,
numa óptica de intervenção preventiva.»

orientando para acompanhamento
pela comunidade de apoio social adequado às necessidades de cuidados
identificados na avaliação multidisciplinar, procurando implicar a família
no projecto de vida do idoso.
Situações extremas de inexistência
de resposta social imediata, aliada a
um suporte social informal precário,
exigem Protelamento de Alta Clínica
por Motivos Sociais (por forma a garantir uma solução consistente e sustentada no tempo, garantindo assim
a melhoria de qualidade de vida do
doente), acautelando múltiplas (re)admissões no Serviço de Urgência com
problemática social, sem cariz clínico.
Perante este cenário de não coincidência de alta clínica e alta social, as
instituições de saúde vêem-se “obrigadas” a acolher os casos sociais e
ocupar vagas de internamento que
se destinam ao tratamento de doen-

tes agudos, com necessidades reais de
cuidados clínicos, aumentando exponencialmente nestes idosos, o risco de
infecções hospitalares.
Apesar da crescente complexidade
das problemáticas sociais, muitas famílias querem ajudar, contudo desconhecem os recursos existentes para
as auxiliar na prestação de cuidados,
intervindo o Serviço Social junto dos
cuidadores para mitigar a sobrecarga
e permitir a permanência do doente
no seio familiar. Todavia, a agudização de diversas patologias clínicas e
consequentes necessidades de cuidados diferenciados, transcendem
a esfera de competência da família,
fazendo com que a institucionalização urja como estratégia adequada
às necessidades, mantendo sempre o
apoio familiar.
A tendência no aumento de esperança média de vida, ao agravamento

dos níveis de dependência e necessidade de cuidados, à falta de estruturas sociais de retaguarda, ao apoio
social deficitário, à indisponibilidade
familiar e escassez de recursos económicos, fazem desta população o principal alvo de intervenção do Serviço
Social no Serviço de Urgência Geral,
cujos esforços têm sido notórios para
consolidar um planeamento concertado, ampliando a melhoria da qualidade de vida do idoso, minimizando
a sobrecarga do cuidador informal
– família.
As crianças são o nosso futuro, mas
o nosso futuro é ser-se idoso.
Dra. Sílvia Ferreira Reis
Assistente Social
Serviço de Urgência Geral
(Colaborações: Dra. Elsa Mourão
e Enfª Patrícia Nunes)
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Responde o especialista

O que mudou nestes últimos 30 anos
após a descoberta do VIH/SIDA?
Dr. Kamal
Mansinho
Director Serviço
de Doenças infecciosas
e Medicina Tropical

N

este trigésimo aniversário
das primeiras descrições
sobre os doentes com
SIDA, podemos comemorar inúmeros progressos e assumir que temos uma oportunidade,
sem precedentes, sustentada em
dados científicos sólidos, para controlar a transmissão de VIH e, consequentemente a pandemia da SIDA.
Nos países com acesso à terapêutica anti-retrovírica combinada a infecção por VIH deixou de ser uma
infecção rapidamente mortal para se
transformar numa doença prolongada, com expectativa e qualidade
de vida que se aproxima da população não infectada, mas com implicações importantes na modificação
da percepção de risco das pessoas
e da comunidade e na sua relação
com os estabelecimentos que prestam assistência.
Se a boa notícia é que os doentes
infectados por VIH, quando diagnosticados precocemente, podem beneficiar do acompanhamento e dos
efeitos surpreendentes do tratamento
anti-retrovírico atempado, a má notícia é que, em Portugal, uma elevada
proporção de doentes com infecção
por VIH continua a ser diagnosticada
em fase tardia, em situação de grave
depleção imunológica e, por isso, em
alto risco de morrer em consequência das complicações associadas à
doença avançada por VIH.
Durante décadas, a ideia de controlar se não mesmo de interromper a propagação de VIH era uma
aspiração distante porque não dispúnhamos de evidência científica suficiente para converter este desejo em

«O desenvolvimento de uma vacina contra o
VIH continua a ser um enorme desafio para a
comunidade científica mundial que trabalha
arduamente para encontrar uma vacina capaz
de controlar ou interromper, eficazmente, a
propagação mundial de VIH.»

realidade. 30 anos volvidos a situação
modificou-se substancialmente:
• Os dispositivos de prevenção mais
antigos comprovaram a sua eficácia e
incluem a utilização correcta de preservativo, os programas de troca de seringas/agulhas e de toda a parafernália
para o consumo de drogas por via injectável e o acompanhamento atempado
e tratamento anti-retrovírico de todas a
grávidas infectadas por VIH para diminuir o risco de transmissão de VIH ao
recém-nascido;
• A informação mais recente sobre
a investigação no domínio da prevenção revelou novos conhecimentos
que podem contribuir para o controlo
mais efectivo da transmissão de VIH
na comunidade:
– A circuncisão masculina no adulto
é muito efectiva na prevenção da

transmissão deste vírus aos homens heterossexuais;
– Os microbicidas contendo anti-retrovíricos, para aplicação vaginal,
revelaram-se eficazes na prevenção
da transmissão de VIH às mulheres
heterossexuais não infectadas;
– A profilaxia pré-exposição em
homens que praticam sexo com
homens revelou diminuir o risco
de transmissão de VIH; e
– Mais recentemente, um estudo
controlado demonstrou que num
casal heterossexual em que um
dos membros está infectado e o
outro não, o início precoce do
tratamento anti-retrovírico ao
elemento infectado(a) diminui
substancialmente o risco de transmissão de VIH ao parceiro(a) não
infectado(a).

Informação

9

«Nos países com
acesso à terapêutica
anti-retrovírica
combinada a infecção
por VIH deixou de
ser uma infecção
rapidamente mortal
para se transformar
numa doença
prolongada, com
expectativa e qualidade
de vida que se aproxima
da população não
infectada.»

O conceito de tratamento anti-retrovírico como poderoso instrumento de prevenção, desde que enquadrado num plano coerente e mais
abrangente de prevenção, constitui
um recurso muito importante para
controlar a propagação de VIH na
comunidade, mesmo na ausência de
uma vacina efectiva.
Pela primeira vez na história da infecção VIH/SIDA, estes novos dados
reforçam que o controlo desta doença
está ao nosso alcance.
Porque é tão difícil descobrir uma
vacina contra VIH?
O desenvolvimento de uma vacina
contra o VIH continua a ser um enorme
desafio para a comunidade científica
mundial que trabalha arduamente para
encontrar uma vacina capaz de controlar ou interromper, eficazmente, a
propagação mundial de VIH.

Contrariamente às doenças para as
quais dispomos de vacinas efectivas
tais como o sarampo ou a poliomielite, nas quais o sistema imunológico
do organismo humano é capaz de eliminar o agente causador da doença e
de desenvolver mecanismos de protecção duradouros contra a reinfecção, na infecção por VIH a resposta
imunológica natural do organismo
contra este vírus é, na generalidade
dos casos, inadequada para controlar a infecção, podendo em circunstâncias raras, ser capaz de retardar/
impedir a evolução para os estádios
avançados de doença.
Os conhecimentos sobre os fenómenos imunológicos que ocorrem
durante o contacto inicial com o VIH
são imperfeitos e os métodos tradicionais de desenvolvimento de uma
vacina eficaz contra o VIH-1 revelaram-se inadequados. Por exemplo,

as vacinas baseadas em vírus vivos
atenuados podem sofrer mutações e
tornarem-se patogénicas após a sua
administração em humanos. Por sua
vez, as vacinas constituídas por vírus
inactivados ou por sequências de proteínas de VIH têm sido incapazes, até
ao momento, de desencadear a produção de anti-corpos que neutralizem a grande diversidade genética do
vírus VIH-1 que infecta a população
mundial.
Aliás é esta enorme capacidade e
rapidez que o VIH tem de desenvolver, precocemente, mutações muito
específicas do seu genoma, como por
exemplo nas regiões que codificam
algumas proteínas do invólucro e a
característica peculiar de permanecer
numa forma latente (adormecida) em
certas populações de células (constituindo reservatórios protegidos contra
as defesas do organismo, contra os medicamentos e, eventualmente contra as
vacinas) que permitem ao VIH escapar
às defesas naturais que o organismo
vai sucessivamente produzindo para
o combater, dificultando igualmente
o desenvolvimento de vacinas.
Não sendo expectável a descoberta
de uma vacina contra o VIH nos anos
mais próximos, a ciência moderna
dispõe de meios que permitirão desenvolver vacinas capazes de induzir
respostas imunológicas celulares e de
anti-corpos que melhorem a imunidade natural e previnam eficazmente
a infecção por VIH.
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17 de Novembro, Dia Mundial do Não Fumador

Tabagismo Passivo

O

tabaco é a 2ª maior causa
de morte no mundo e a
principal causa de morte
evitável. Actualmente, é
responsável pela morte de 1 em cada
10 adultos, ou seja, cerca de 5 milhões
de mortes/ano, dos quais 79 mil são
fumadores passivos (Tabagismo Passivo). Em Portugal, 7-8% de todas as
mortes são atribuídas ao tabaco. O
tabagismo passivo é a terceira causa
evitável de morte logo a seguir ao tabagismo activo e ao abuso de álcool.
O tabaco está associado a elevada
mortalidade e morbilidade relacionada com múltiplas doenças, nomeadamente doenças do sistema
cardiovascular (enfarte agudo do
miocárdio, acidente vascular cerebral,
doença vascular periférica) e doenças pulmonares crónicas (enfisema
e bronquite), vários tipos de cancro
(pulmão, laringe, boca, bexiga). De
salientar, por exemplo, que a impotência sexual é cerca de 85% mais
frequente em fumadores do que em
não-fumadores, sendo o tabaco uma
causa importante de disfunção eréctil.
Tabagismo Passivo é a exposição involuntária do não fumador ao fumo
do tabaco de outros. Outras designações são tabagismo involuntário,
tabagismo ambiental e tabagismo em
segunda mão.
Desde que nos anos 60 do século
passado as consequências nefastas
para a saúde provocadas pelo tabagismo activo começaram a ser conhecidas, que se começou a suspeitar
dos perigos para a saúde provocados
pelo tabagismo passivo. O reconhecimento de que a exposição ao fumo

«A sensibilidade a esta
exposição não é igual
para todas as pessoas.
As crianças, idosos e
pessoas com doenças
prévias (asma, alergias,
doenças cardíacas)
sofrem mais.»
ambiental do tabaco lesa a saúde dos
não fumadores consolidou-se após
estudos que relacionavam a exposição
a esse fumo com o aparecimento de
cancro do pulmão em mulheres não
fumadoras casadas com fumadores.
Em 1992 foi publicada uma grande
revisão de vários estudos que classificou o fumo passivo do tabaco como
um carcinogéneo humano tal como o
radão, os asbestos, o cádmio, o níquel
e o crómio.
O fumo do tabaco é composto por
mais de 4.000 substâncias químicas
distribuídas por uma fase gasosa
(sobretudo monóxido de carbono)
e uma fase de partículas (sobretudo
nicotina, água e alcatrão com substâncias irritantes, substâncias cancerígenas, iões metálicos, compostos
radioactivos e aditivos).
No tabagismo passivo há a exposição ao fumo que sai da extremidade
do cigarro aceso (corrente lateral ou
secundária) e ao fumo primeiro inalado e depois exalado pelo fumador
para o ar ambiente (corrente principal ou primária). O fumo da corrente

lateral constitui cerca de 80-90% do
fumo passivo e é o mais perigoso
dado conter concentrações mais elevadas dos constituintes da fase gasosa,
irritantes e carcinogéneos.
O fumo passivo é a principal causa
de poluição no interior dos edifícios
tanto públicos como privados. Estudos efectuados revelaram que a remoção total do fumo de tabaco através
da ventilação é técnica e economicamente impraticável.
Os efeitos nefastos para a saúde dos
não fumadores dependem da duração
da exposição e da concentração dos
vários compostos químicos (dependente do número de fumadores, do
número de cigarros fumados e das
características do local).
A sensibilidade a esta exposição
não é igual para todas as pessoas. As
crianças, idosos e pessoas com doenças prévias (asma, alergias, doenças
cardíacas) sofrem mais.
Verificam-se efeitos imediatos
como irritação nos olhos, nariz e garganta, prurido, rinorreia, crises esternutatórias, obstrução nasal, rouquidão, tosse, pieira, mal-estar, náuseas,
tonturas e cefaleias.
Nas crianças a exposição ao fumo
do tabaco aumenta o risco de infecções das vias aéreas inferiores (bronquite, bronquiolite e pneumonia) e
do ouvido médio (otites agudas e
crónicas), aumenta o surgimento de
asma, bem como a frequência e gravidade dos seus sintomas, redução da
função pulmonar, hiper-reactividade
brônquica, sintomas respiratórios
crónicos, aumenta o número de hospitalizações e a síndrome da morte
súbita infantil.
Também durante a gravidez o feto
está exposto ao fumo do tabaco quer
a grávida seja fumadora activa ou
passiva. Essa exposição é responsável
por baixo peso ao nascer, prematuridade, atraso no desenvolvimento
pulmonar, alterações da fisiologia
pulmonar, agravamento da função
respiratória, obstrução brônquica
e hiper-reactividade brônquica no
recém-nascido.
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«Os fumadores deverão ter consciência (…) não fumando em situações
em que esse seu comportamento possa prejudicar outras pessoas.
Os não fumadores têm direito a usufruir de um ar limpo.»

Estudos apontam como efeitos
prováveis do tabagismo passivo o
aumento de abortos espontâneos,
influência na aprendizagem e comportamento das crianças, infecções
meningocócicas nas crianças, bem
como cancro e leucemias nas mesmas,
são no entanto necessários mais estudos para confirmarem estas hipóteses.
Em 1999 a Organização Mundial da
Saúde (OMS) estimou no seu relatório
que cerca de metade das crianças em
todo o mundo está exposta ao fumo
do tabaco nas suas próprias casas.
Nos adultos está comprovado que
o tabagismo passivo provoca cancro
do pulmão, doenças cardiovasculares, sintomas respiratórios (tosse,
expectoração, pieira, sensação de
aperto torácico), desenvolvimento e
exacerbação de asma com crises mais
frequentes e de mais difícil controlo.
Em relação ao cancro do pulmão

as mulheres sujeitas ao fumo passivo
provocado pelos cônjuges têm um
risco acrescido em 20% de virem a
ter cancro do pulmão sendo esse risco
para os homens, nas mesmas condições, de 30%. A exposição ao fumo
passivo no local de trabalho tem um
risco acrescido em 16% a 19% do não
fumador vir a ter cancro do pulmão.
Efeitos prováveis do tabagismo passivo são a redução da função respiratória e ocorrência de outros cancros
entre os quais o nasal e o do colo do
útero.
Os fumadores deverão ter consciência destes factos não fumando em
situações em que esse seu comportamento possa prejudicar outras pessoas. Os não fumadores têm direito
a usufruir de um ar limpo.
São necessárias medidas educacionais a nível de Saúde Pública sobre os
efeitos prejudiciais do fumo passivo

assim como intervenção dos Cuidados Primários de Saúde na educação
dos pais no pré e no pós-parto, bem
como nas consultas de saúde materno
infantil e nas consultas de rotina. Importante é também o papel dos vários
especialistas a nível hospitalar tendo
em vista reduzir o impacto negativo
do tabagismo passivo na saúde das
populações.
A 1 de Janeiro de 2008, entrou em
vigor a Lei nº 37/2007, publicada
em D.R. nº 56, I Série, de 14-08, que
aprova normas para a protecção dos
cidadãos da exposição involuntária ao
fumo do tabaco e medidas de redução
da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu consumo.
Dra. Cristina Matos
Assistente Hospitalar Graduada de Pneumologia
Responsável pela Consulta de Cessacção Tabágica

Director do Serviço: Dr. Fernando Nogueira
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Ano Europeu do Voluntariado
2011-11, 18 Novembro 2011

C

umpriu-se o nosso objectivo – dar a palavra aos
Voluntários que generosamente se dão AO OUTRO,
frágil, dependente, e o ajudam a viver
melhor o sofrimento que tem de
atravessar.

Voluntariado no Hospital
de Egas Moniz

O Serviço de Voluntariado do Hospital de Egas Moniz (HEM) existe
desde 1989 (há 22 anos). Somos hoje
34 Voluntários.
O nosso serviço está integrado na
Liga dos Amigos do HEM, uma IPSS
que não beneficia de qualquer apoio do
Estado. Somos uma instituição privada
que vive das quotas dos seus sócios e de
donativos de pessoas singulares e colectivas, designadamente empresariais.
Para além destas duas fontes de receitas,
organizamos alguns eventos, como é o
caso da Venda de Natal, com os quais
procuramos angariar mais receitas que
nos permitirão dar mais e melhor apoio
aos nossos doentes.
Desenvolvemos o nosso trabalho em
duas áreas fundamentais:

a) Apoio e encaminhamento dos doentes que diariamente se dirigem, pela
manhã, às Consultas Externas. Durante este período fornecemos gratuitamente bebidas quentes (chá,
leite e café), sumos e bolachas. Pretendemos com estre trabalho proporcionar um pequeno conforto
durante a espera que, por vezes, se
prolonga por algumas horas;
b) Apoio aos doentes que se encontram
internados, fazendo-lhes companhia
e em casos excepcionais e, a pedido
da Enfermeira Chefe do Serviço, ajudando na refeição. Ainda no internamento, dispomos de um Serviço
de Cabeleireiro que funciona igualmente a pedido da Chefia do Serviço.
O HEM está integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
(CHLO). Dados relativos ao ano de
2011, e reportando-nos a Agosto de
2011, o HEM acolheu nos seus serviços cerca de 163.500 doentes: 137.568
nas Consultas, 7.400 em Internamento
e 18.486 nas Urgências. Atingiremos,
certamente, até ao final do ano o atendimento de cerca de 240.000 doentes
(dados fornecidos pelo Planeamento
do CHLO).
O perfil do Voluntário em meio hospitalar tem algumas especificidades.
Basta reconhecer que trabalhamos com
doentes e seus familiares que se encontram sempre em enorme sofrimento
e fragilidade emocional, por isso o recrutamento de voluntários tem de ser
obrigatoriamente sistematizado, com
formação inicial e contínua. Como já
referido, somos 34 voluntários que diariamente se dedicam ao apoio e acompanhamento dos doentes e seu familiares. No ano de 2010, o Serviço deu 5.900
horas de trabalho ao HEM. Dos dados
recolhidos, até ao final de Outubro deste
ano, apontam para que tenhamos já
dado 4.250 horas de trabalho.
Os voluntários são obrigatoriamente
sócios da Liga, pagando a respectiva
quota anual, no valor de 12 Euros.
Em conclusão, não seria verdadeira se
dissesse que o trabalho do Voluntário

em meio hospitalar é fácil. Basta lembrar que este trabalho, é na sua maioria
realizado em ambiente de dor e sofrimento, com o confronto permanente
com os limites da vida, a morte. Existem
dificuldades, contrariedades e até desânimo, como todos sabeis. No entanto,
desafio-vos a procurar ultrapassar essas
mesmas dificuldades, contrariedades e
o desânimo, com a certeza que a gratificação pelo trabalho realizado supera
largamente tudo o resto.
Quem puder faça-se Sócio da Liga
dos Amigos do HEM. Não custo nada
mais do que 12 Euros/ano.
Maria Fernanda Marinho de Castro

Voluntariado no Hospital
de Santa Cruz

O Voluntariado é uma das atividades da Liga dos Amigos do Hospital
de Santa Cruz (HSC). Foi fundado
em 2001, contando atualmente com
28 voluntários que diariamente dão
apoio aos doentes e família no serviço
de colheitas de sangue (7h30-11h00),
nas consultas externas (9h00-12h00) e
em todos os serviços de internamento
(11h00-15h00).
No serviço de colheitas de sangue,
o voluntário colabora na organização
de tempos de espera e no acompanhamento/orientação de doentes. Nas consultas externas, o voluntário dá apoio
aos doentes e familiares, ameniza os
tempos de espera, informa e acompanha os doentes e familiares aos diversos departamentos e realiza ainda um
serviço de oferta diária de chá/sumo e
bolachas nos diversos sectores.
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Nos serviços de internamento, durante a visita diária a todos os doentes,
o voluntário desenvolve várias atividades: estar com os doentes, ouvir as suas
preocupações, dando conforto e atitude
positiva para a recuperação/adaptação
à situação de doença; oferece espaços
de leitura, entrega de revistas e jornais
e acompanhamento na hora das refeições, sempre em colaboração com a
enfermagem.
No Serviço de Cardiologia Pediátrica,
pela sua especificidade, os voluntários
são selecionados criteriosamente e dão
apoio à criança e pais, realizam atividades lúdicas, desenhos, puzzles, jogos,
contribuindo para que a criança “volte”
ao seu mundo exterior e dão apoio aos
pais, ouvindo-os e confortando-os, particularmente nos tempos difíceis de espera de um tratamento/cirurgia. Neste
serviço os voluntários, alguns com formação pedagógica, colaboram também
na humanização do ambiente através
da decoração dos espaços comuns.
O Voluntariado no HSC é ainda responsável pelo planeamento e organização da ornamentação de Natal das áreas
comuns do hospital (receção principal,
hall de entrada consultas externas, hall
do refeitório e bar) e colabora nos eventos anuais em que a Liga dos Amigos
do HSC participa, tais como: Dia do
Doente, Venda de Natal e noutras atividades inseridas na comunidade, em
articulação com a Câmara Municipal
de Oeiras, nos eventos de “Mexa-se na
Marginal”, “Marginal sem carros” e “Semana da Saúde de Oeiras”.
Por último, todo o trabalho do Voluntariado da Liga dos Amigos do HSC
está assente numa forte componente
de formação dos voluntários: curso de
formação anual e um programa de formação contínua que abrange o plano
de integração de novos voluntários e
a formação em várias temáticas, como
“Higiene das Mãos”, “Gripe A”, etc.. Só
assente na formação o voluntariado
pode desenvolver um projeto que é devidamente regulamentado, estruturado
e comprometido.
Como voluntários procuramos assim
todos os dias dar cor e alegria ao ambiente no HSC, melhorar o acompanhamento do doente, amenizando o seu
sofrimento, recuperando “sorrisos” e
contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos doentes.
Enf.ª Margarida Mimoso
Liga dos Amigos do Hospital de Santa Cruz

Voluntariado no Hospital
de São Francisco Xavier

O Voluntariado do Hospital de São
Francisco Xavier pertence à Cruz Vermelha Portuguesa, e conta actualmente
com cerca de 50 voluntários, seleccionados pela Delegação de Lisboa. O
trabalho do voluntário não substitui
o trabalho dos técnicos de saúde, mas
sim complementa-o, com um excelente
relacionamento.
Sempre direcionando a sua acção na
ajuda ao doente, os voluntários têm
como principais funções: ajuda nas
refeições, quer no Serviço de Urgência,
quer nos internamentos; encaminhamento dos utentes pelos vários serviços
do hospital; acompanhamento durante
o tempo de espera das consultas; visita
aos doentes, especialmente aos que se
encontram mais sós; ajuda na Neonatologia e Pediatria; distribuição de bebidas e bolachas aos doentes e familiares
na sala de espera do Hospital de Dia de
Oncologia, apoiando ainda os doentes
durante o tratamento; e são responsáveis pela manutenção da capela, bem
como pela ligação utentes/capelão.
Este grupo de voluntários tem-se
empenhado na angariação de fundos
que permitirão a realização de projectos sociais de ajuda aos utentes, dentro
de várias acções destaca-se a Venda de
Natal.
Melhor do que os próprios a definir
as suas funções, serão os utentes, que
usufruem da sua companhia e ajuda, a
fazê-lo. Assim, deixamos o depoimento
de duas utentes internadas no Serviço
de Cirurgia Geral:
“Os voluntários transmitem força
e dizem-nos que a vida continua lá
fora e que o sol nasce de novo.”

Pela primeira vez, a pretexto do
Ano Europeu do Voluntariado, encontraram-se e deram-se a conhecer
os grupos de Voluntários de cada
um dos nossos hospitais. Quem são,
o que fazem, diferentes percursos,
em tempos diferentes, sob a missão
comum de dar a mão ao próximo.
Palavras singelas, palavras carregadas de emoção disseram-nos quem
são. (Sabia que a voluntária mais
antiga no CHLO tem 80 anos e é
voluntária há 30 anos?).

D. Maria Luisa

Ouvimos os seus testemunhos e
ouvimos outras experiências. De
voluntários, como os dehonianos, jovens cujo normal dia-a-dia
fica suspenso no tempo, para em
outro tempo, se darem em Africa,
em ambientes e culturas diferentes.
Ouvimos dos profissionais (Enfª
Lígia Rogado) como veem e o que
esperam da presença dos Voluntários. Ouvimos dos doentes (Mônica
Sousa e Maria Augusta Pereira)
como os Voluntários fizeram a diferença no percurso duma doença
que começou por aterrorizá-las.
Encerrámos a nossa manhã com
uma pequena palestra de Monsenhor Feytor Pinto “Pelo Voluntariado ao Serviço dos Outros”. O que
é e o que não é o Voluntário. Que
saberes são imprescindíveis para, de
facto, nos tornarmos um Voluntário.
Também queremos aqui agradecer o apoio dos profissionais que
nos acompanharam neste dia: da
Faculdade (personalizada no Prof.
Guimarães) que nos convidou a sua
casa, do Antonio Colaço, que maravilhosamente coordenou as mesas, e
de todos que em cada momento contribuíram para que esta manhã fosse
possível, da forma como aconteceu,
nomeadamente o Conselho de Administração do CHLO, representado pela
sua Presidente, Dra. Maria João Pais.
Homenageamos os nossos Voluntários e ambicionamos que tenham
ficado mais próximos e estreitem os
laços que timidamente vinham estabelecendo. Juntos serão mais fortes.
Sobretudo não podemos esquecer que para os doentes não existe
Qualidade se não houver capacidade
para Olhar e Ouvir… e estender
para eles a nossa mão…

Vitalina Basso
Coordenadora do Voluntariado no HSFX

Dra. Suzana Parente
Directora do Departamento de Qualidade

D. Lucília

“Voluntariado é acender de novo
a chama da vida àqueles que a julgavam quase apagada.”
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14 a 18 de Novembro

Actividades da Semana
da Diabetes

A

diabetes é uma doença
crónica em franca expansão em todo o mundo.
Calcula-se que em Portugal existam um milhão de diabéticos. Uma grande percentagem destes
indivíduos desconhece que sofre da
doença. A causa desta expansão está
estreitamente ligada às mudanças
dos nossos hábitos alimentares, ao
sedentarismo e à esperança de vida
aumentada. Travar esta expansão
representa um enorme desafio que
passa por programas de prevenção,
integrados na Promoção e Educação
para a saúde.
A 14 de Novembro comemora-se o
Dia Mundial da Diabetes. A “Educação e Prevenção de Diabetes” é o tema
adoptado pela Federação Internacional da Diabetes (IDF) para o período
de 2009 a 2013.
Neste contexto e como vem sendo
hábito nos últimos anos, o Serviço
de Endocrinologia do Hospital Egas
Moniz, em colaboração com os Serviços de Nutrição e Dietética e de Fisiatria, promoveu várias iniciativas
de sensibilização e esclarecimento
sobre a prevenção dos factores de
risco da diabetes, que se realizaram
de 14 a 18 de Novembro. Expuseram-se cartazes e distribuíram-se
folhetos com indicações referentes a
alimentação saudável, importância
da prática regular de exercício físico
e prevenção de factores de risco relacionados com a diabetes. Avaliou-se
Glicemia capilar, Colesterol, Tensão arterial, análise da composição
corporal e perímetro da cintura aos
utentes que se mostraram interessados em efectuar o rastreio.
Dos dados obtidos verificou-se que
o Índice de massa corporal e o perímetro da cintura foram os parâmetros onde os resultados foram menos
satisfatórios. Na tentativa de colmatar
este facto, contámos com o apoio do
Serviço de Nutrição e Dietética que

«Calcula-se que em Portugal exista um milhão
de diabéticos. Uma grande percentagem destes
indivíduos desconhece que sofre da doença.»

forneceu conselhos personalizados,
relativos à alimentação. Também o
Serviço de Fisiatria deu o seu contributo procedendo à realização de
classes de exercícios de mobilidade
com o objectivo de motivar os utentes
diabéticos para a prática de exercício
físico no seu dia-a-dia.
Outra das iniciativas que decorreram nesta semana foi a realização de
uma caminhada à beira-rio. Para isso
contámos com o apoio de um laboratório e de um professor de Educação
Física. A actividade iniciou-se com
exercícios de aquecimento, de seguida
30 minutos de caminhada e por fim
exercícios de alongamentos. A todos
os participantes foi avaliada a glicémia capilar antes e após o exercício

físico. Foi motivador para os utentes
verificarem que a sua glicémia baixou
em média 25% após o exercício.
Esta semana de iniciativas relacionadas com a prevenção da diabetes
e dos factores de risco que acarreta,
foi interessante e gratificante para os
utentes que se mostraram satisfeitos
com a sua participação, bem como
para os profissionais que esperam
poder continuar a realizar esta e
outras iniciativas integradas no âmbito da Promoção e Educação para
a Saúde.
Enfª Isabel Amado
Enfª Marlene Carriço
Consulta de Endocrinologia do
Hospital de Egas Moniz
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III Seminário de Neurologia
Realizou-se passado dia 24 de Novembro, o III Seminário de Neurologia, no
auditório do Bloco Operatório, com a
presença de 91 participantes.
Mais uma vez este Seminário bianual
da equipa multidisciplinar teve como
objetivo major, um momento retrospectivo do nosso desempenho e dando
a conhecer novas problemáticas em
Neurologia.
Neste contexto foi apresentado um
estudo exploratório com dois anos de
evolução, com a pergunta, AVC: e depois

da alta?, que objetivava o ensino regular
aos doentes e família, sobre fatores de
risco, modificáveis e indicações sobre
alterações de estilos de vida para a alta.
Este trabalho procurou no pós-alta
através de contacto telefónico, saber
necessidades sentidas no regresso a
casa e lacunas do ensino prestado.
O segundo trabalho: Cuidados continuados que resposta?, envolveu médico
jurista e enfermeiros, numa troca de
ideias e abordagem das lacunas da lei
que foi muito prolífera.

Os trabalhos da parte da tarde versaram
as novas problemáticas no doente Neurológico: A abordagem Psicossocial do
doente Epiléptico; Testamento Vital; e
A Sexualidade e a Incapacidade. Todos
os temas com peritos nas áreas e com
muita envolvência dos presentes. Foi um
momento muito positivo para a equipa.
No fim dos trabalhos foi eleito pela Comissão científica o melhor poster, ao qual
foi atribúido um prémio pecuniário.
Até 2013!
Enfª. Clementina Sousa

II Seminário de Neurocirurgia e Neurotraumatologia
No dia 25 de Novembro de
2011 realizou-se o “II Seminário de Neurocirurgia
e Neurotraumatologia do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental – Hospital
de Egas Moniz”. O Seminário teve como objectivo
a partilha de experiências
na área da Neurocirurgia
e Neurotraumatologia,
criando pontes entre os
serviços.
Os temas abordados foram:
Malformações arterio-venosas, Hematomas subdurais; Aneurismas; e
Meningeomas. Houve também duas comunicações
livres sobre: Acompanhamento do doente dependente pelo seu familiar/
pessoa significativa (cuida-

dor informal) – preparação
para o regresso a casa e
Apresentação do projecto
sobre a importância de ensinos em doentes operados
à coluna vertebral. Os trabalhos tiveram a intervenção dos vários elementos:
médicos, enfermeiros, fisiatra, fisioterapeuta e doente/
família.
O Seminário contou com a
presença de Enfermeiros de
várias instituições da Re-

gião de Lisboa, o que veio
enriquecer não só a partilha de experiências, como
também o ambiente que se
viveu de alegre convivência.
Gostaríamos de realçar o
orgulho que sentimos enquanto Enfermeiras Chefes,
pela entrega das Equipas de
Enfermagem dos nossos
serviços, Neurocirurgia e
Neurotraumatologia, quer
na organização do Seminário, quer na realização e
apresentação dos trabalhos.
O empenho e dedicação
dos Enfermeiros foram fulcrais para este evento.
Termino, destacando que
este Seminário foi também
dedicado à Enfª. Fátima
Calixto, Enfermeira Chefe
do Serviço de Neurocirur-

Hospital de Egas Moniz

Trabalhos Premiados
nas II Jornadas de Enfermagem
Perioperatória do Norte
Nos passados dias 4 e 5 de Novembro realizaram-se, em Gaia, as
II Jornadas de Enfermagem Perioperatória do Norte – Actualização em Cuidados de Enfermagem Cirúrgica. Um grupo de Enfermeiros do Bloco Operatório Central e do Bloco de Oftalmologia
participou com a apresentação de um poster sobre “Auditoria de
registos perioperatórios” e uma comunicação livre sobre “Enucleação”, respectivamente. Ambos os trabalhos foram premiados nas
duas categorias com os primeiros Prémios das Jornadas.

gia, pois, vai em breve deixar-nos por reforma. A sua
forma de ser, o seu saber-ser, saber-saber e saber-estar foram e serão sempre
fonte de inspiração para a
nossa vida profissional.
Obrigado a todos os que de
uma forma directa ou indirecta contribuíram para
que este evento tivesse o
brilho e o impacto que teve,
nomeadamente aos participantes e às equipas dos
serviços. É a vós que se
deve estarmos a planear
a realização do “III Seminário de Neurocirurgia e
Neurotraumatologia”, em
2013. Contamos convosco!
Enfª. Lina Martins
Enfermeira Chefe do
Serviço de Neurotraumatologia

Reunião de Departamento
da Cabeça e Pescoço
No dia 28 de Novembro de 2011, pelas 9h00,
realizou-se a Reunião de
Departamento da Cabeça e Pescoço do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental, no Auditório do Bloco Central do
Hospital de Egas Moniz.
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Jornadas, Congressos e cursos
10 de Dezembro de 2011

20 de Janeiro de 2012

Update em Anestesia
Obstétrica
Organização: Sociedade Portuguesa

Jornadas Internacionais
de Cirurgia
Organização: Centro Hospitalar

de Anestesiologia
Local: Hotel VIP Executive Villa Rica,
Lisboa

de Lisboa Central
Local: Faculdade de Ciências Médicas,
em Lisboa

Informações:

Informações:

Email: spa@spamestesiologia.pt
www.spanestesiologia.pt

Email: secretariado@jicchlc.org

10 e 11 de Dezembro de 2011

Acções de Formação
organizadas pelo Núcleo
de Formação do CHLO

1ª Reunião Anual
da Associação de
Serviços e Unidades de
Imunoalergologia para
a Formação Contínua e
Investigação (ASIA)
Organização: Sociedade Portuguesa de

Pediatria, Sociedade Portuguesa de
Pneumologia e Sociedade Portuguesa
de Alergologia e Imunologia Clínica
Local: Hotel Tivoli, Lisboa

Agenda do Centro

Informações:

Email:
reuniao.asia@transalpino-viagens.pt
Telf.: 218436440

Dezembro de 2011

Atendimento/Relacionamento
do Assistente Operacional com
Doente e Família
Actividade do Assistente
Operacional em colaboração
com a Enfermagem
Destinatários: Assistentes Operacionais
Interpretação de imagens na
área músculo-esquelética e
cardio-respiratória
Destinatários: Fisioterapeutas

13 de Dezembro de 2011

Colóquio «A Metrologia
na Saúde»
Organização: Instituto Português

Segurança de doentes
processo invasivo – acessos
venosos para Hemodiálise

Informações:

Segurança de doentes
processo invasivo – acessos
venosos/diálise peritonial
Destinatários: Enfermeiros/Médicos

Tel +351 212 948 261
Email: eventos@mail.ipq.pt

Suporte Básico de Vida

16 de Dezembro

UCF – Actualização em Saúde
Infantil
Destinatários: Enfermeiros/Médicos/

VII Jornadas da Unidade
de Neuropsicologia
Organização: Unidade de

Gestão do Tempo e do Stress
Destinatários: Multiprofissional

da Qualidade
Local: Instituto Português da
Qualidade, Caparica

Neuropsicologia do Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental
Local: Auditório do Hospital de Egas
Moniz
Informações:

Tel.: 210 432 255/6
Email: 7.jornadas.neuropsicologia.
hem@gmail.com

TDT

Núcleo de Formação HEM – 2032
Núcleo de Formação HSC – 3308
Núcleo de Formação HSFX – 1028

