Exmos. Senhores da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica

Madrid, 14 de Outubro de 2018

Permita-me apresentar a Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário “12 de
Octubre” de Madrid, Espanha. O Hosp. Univ. “12 de Octubre” localiza-se na zona sul da cidade de
Madrid, servindo um total de 500.000 habitantes. Possui aproximadamente 1.300 camas, está equipado
com múltiplas valências médicas e cirurgicas, é amplamente reconhecido pela sua excelência clínica,
pelo seu programa de transplante de orgão sólido e de medula óssea e pelo Instituto de Investigação
“i+12”, importante apoio aos diferentes projetos de investigação em curso.
Organicamente, a Unidade de Doenças Infecciosas é composta por um Chefe de Serviço, cinco
assistentes com reconhecido trabalho no campo das doenças infecciosas, três médicas bolseiras em
formação, uma enfermeira e uma técnica laboratorial. A Unidade caracteriza-se pelo apoio clínico diário
que dá à hospitalização e às consultas externas, e é a responsável pelo programa de gestão de utilização
de antibióticos e antifúngicos (Antimicrobial Stewardship). Nos últimos anos, também se evidenciou
pela sua vertente investigadora, com múltiplos artigos científicos publicados em revistas de elevado
fator de impacto e pela apresentação de trabalhos nos mais relevantes congressos internacionais e
nacionais. A linha investigadora está fundamentalmente dirigida a doentes imunodeprimidos (oncohematológicos, transplantados de orgão sólido e doentes tratados com medicamentos biológicos e
biosimilares).

Na Unidade, sob um ponto de vista formativo, realizam-se todos os dias atividades com uma
hora de duração, que inclui a análise dos artigos científicos mais recentes, a revisão de aspetos
relacionados com o diagnóstico e o tratamento de doenças relevantes na área da doença infecciosa ou a
discussão de casos clínicos de doentes internados no hospital ou descritos na literatura científica. Tanto
o Serviço de Medicina Interna como o Serviço de Microbiologia participam ativamente nestas
atividades. Todos os anos recebemos alunos de medicina de vários países europeus ou da América
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Latina, assim como internos ou assistentes, de nacionalidade espanhola ou estrangeira, que procuram
melhorar a sua formação nesta área médica.

Estamos disponíveis para receber os internos em formação dos distintos Serviços de Doenças
Infecciosas dos hospitais portugueses que estejam interessados em realizar estágios na nossa Unidade.
Todos os interessados podem estabelecer contacto através da Comissão de Docência do Hospital (email: comdocen.hdoc@salud.madrid.org, telefone: +34 913 908 039).

Gostaríamos também de vincar o importante que seria para nós, no futuro, realizar projetos de
colaboração na área da investigação. Consideramos que seria uma enorme oportunidade para alargar
este intercâmbio de experiências também a Portugal.

Muito agradecido,

José Tiago Sequeira Lopes da Silva
Doutor em Medicina pela Universidade Complutense de Madrid
Assistente de Medicina Interna / Unidade de Doenças Infecciosas
Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid
Espanha
e-mail: josetiago.sequeira@salud.madrid.org
j.tiago.silva@hotmail.com

José Maria Aguado García,
Catedrático de Medicina da Universidade Complutense de Madrid
Chefe da Unidade de Doenças Infecciosas
Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid
Espanha
e-mail: jaguado.hdoc@salud.madrid.org
jaguadog1@gmail.com
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