
>> PONTO DE VISTA

“Bons amigos”.
É assim que gostamos de 
tratar todas as pessoas 
que de forma voluntária 
e graciosa se associam a 
pequenos grandes ges-
tos solidários que muito 

têm contribuído para que possamos continuar a 
apostar na qualidade dos nossos serviços, tendo 
sempre no centro da nossa atividade o doente, o 
seu bem-estar e a inovação.
Ao destacar o tema da solidariedade nesta IPO 
News, por um lado, damos a conhecer algumas 
ações realizadas neste âmbito, por outro é uma 
forma de também agradecer e reconhecer todos 
aqueles que apoiam o IPO-Porto.
O final do ano é sempre uma altura de balanço, 
de olhar para trás e perceber o que foi feito. 
Nesta edição, temos o exemplo de um marco no 
Serviço de Pediatria, os 25 anos do Serviço Edu-
cativo. De salientar ainda, duas conferências 
internacionais que o IPO-Porto recebeu e que 
reconhecem a instituição como centro de refe-
rência na área da oncologia: o congresso anual 
da Organization of European Cancer Institutes 
(OECI) e uma reunião de vários consórcios inter-
nacionais no campo da investigação. O IPO-Por-
to é uma instituição proativa na dinamização de 
encontros que promovam a partilha do conheci-
mento. Nos últimos três meses, realizou-se tam-
bém o congresso Nacional de Psico-oncologia, a 
reunião Atualidades em Nutrição Oncológica e o 
encontro “ Controvérsias e Desenvolvimento em 
Cancro Gástrico”. 
É ainda um momento especial para olhar para 
o futuro. Continuaremos o nosso caminho de 
aposta na humanização, na inovação e na inves-
tigação. Prestaremos cada vez mais e melhores 
cuidados de saúde em oncologia, bem como re-
forçaremos o nosso papel na prevenção primá-
ria, no apoio ao rastreio, na educação e no ensino 
a todos os níveis. Para isso, contamos com pro-
fissionais de exceção que fazem deste hospital 
uma Instituição que a comunidade abraça, reco-
nhecida pela excelência dos seus serviços.

Dr. Laranja Pontes
Presidente do Conselho de Administração

>> NO IPO ACONTECE…

Um momento musical, protagonizado por 
quem conhece bem os cantos à casa e con-
tinua a frequentá-la, agora para trazer espe-
rança aos guerreiros que por aqui passam. 
Muitas cores, muitos desenhos, muitos sor-
risos. Foi assim que o Serviço Educativo da 
Pediatria do IPO-Porto celebrou no dia 5 de 
agosto os seus 25 anos. 
Alexandre Curopos pertence ao Grupo de 
Veteranos e cantou e encantou crianças e 
jovens, famílias, voluntários, a atual equipa 
pedagógica do Serviço e o presidente da 
Instituição, Laranja Pontes, que assegura 
que este serviço educativo “começou por ser 
um projeto lúdico e agora é uma mais-valia 
do serviço”.
O Serviço Educativo da Pediatria, consti-
tuído por duas educadoras de infância, um 
professor do ensino básico e um professor 
do ensino secundário, foi criado em 1996.

Mais tarde, em 2001, arrancou o projeto de 
apoio escolar ao 1º ciclo com o objetivo de 
proporcionar às crianças, ainda que hospita-
lizadas, um acompanhamento do programa 
escolar. Atualmente, o programa e os vários 
protocolos que têm estabelecido permitem, 
por exemplo, que as crianças e jovens inter-
nados realizem os exames nacionais dentro 
do IPO-Porto.
Filomena Maia, coordenadora da área edu-
cativa do Serviço de Pediatria do IPO-Porto, 
aprendeu a viver “um dia de cada vez”, confes-
sa. “Cada criança tem o seu tempo de adap-
tação a este novo contexto da vida, mas tem 
de usufruir da vida”, refere, e é para isso que o 
serviço trabalha.
Por ano, o IPO-Porto recebe aproximadamente 
100 crianças no Serviço de Pediatria, dirigido 
por Armando Pinto.

Serviço Educativo
da Pediatria celebra
25 anos com sorrisos
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De 22 a 24 de junho, o IPO-Porto acolheu a iniciativa internacional OECI 
Oncology Days 2015, que reuniu cerca de 300 profissionais de saúde, 
investigadores e dirigentes de mais de 70 institutos oncológicos euro-
peus de referência. O objetivo passou por debater as melhores práticas 
de organização dos cuidados oncológicos.
Durante o evento estiveram em cima da mesa temas como a genera-
lização de padrões de qualidade, questões técnicas e a relação cus-
to-eficiência nos tratamentos oncológicos. Também a gestão clínica, 
administrativa e de investigação, acreditação e educação em oncologia 
foram mote das diferentes reuniões. As decisões resultantes desta as-
sembleia geral serão implementadas nos Institutos associados de for-
ma a responder às necessidades coletivas das múltiplas regiões euro-
peias, disseminando-se assim boas práticas que favoreçam os doentes.
Integrados nesta ação, decorreram também os Pathology Days que 
permitiram uma discussão aprofundada sobre um tema de grande 

atualidade em oncologia: como abordar a heterogeneidade tumoral e 
qual o seu impacto no diagnóstico, prognóstico e predição de respos-
ta à terapêutica. O evento contou com a participação de alguns dos 
mais destacados patologistas da área e foi unanimemente considera-
do como de grande qualidade e utilidade para a prática da Patologia 
Oncológica.
Os Oncology Days são promovidos, anualmente, de forma rotativa em 
diferentes países europeus pela altura da primavera. Este ano foi a vez 
de Portugal. 
A iniciativa foi agendada intencionalmente para a época do São João, 
um marco incontornável da cidade, com o propósito de dar a conhecer a 
cidade onde se localiza o IPO-Porto, bem como as suas tradições. Des-
ta forma, o IPO-Porto deu o seu contributo para a promoção da marca 
Porto, retribuindo a atenção que a comunidade e a autarquia têm dado 
à Instituição.

>> NÓS POR CÁ

Institutos oncológicos europeus
reúnem-se no IPO-Porto

IPO-Porto é o hospital com mais tomografias
por emissão de positrões (PET)
Nos últimos 10 anos, o IPO-Porto realizou, apenas com um 
equipamento PET-CT, mais de 30 mil tomografias por emissão 
de positrões (PET), tornando-se assim no hospital do país que 
mais exames desta tipologia efetua. 
“Na área da oncologia, a PET-CT tem assumido um papel 
fundamental para perceber em que fase se encontra o tumor, 
para avaliar muito precocemente a resposta aos tratamentos 
e para planear a radioterapia”, explica Hugo Duarte, diretor do 
Serviço de Medicina Nuclear. 
No IPO-Porto, em mais de 20% dos doentes que realizam 
PET, o resultado deste exame levou a alterações da conduta 
clínica. Tumores do pulmão, digestivos, melanomas, linfomas 
e tumores de cabeça e pescoço são as patologias em que 
é mais evidente a vantagem na utilização deste exame, 
representando cerca de 70% dos pedidos.
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> CONSÓRCIO BCAC
O Breast Cancer Association Consortium (BCAC) foi criado em abril de 
2005 e é formado por investigadores de todo o mundo interessados 
na predisposição hereditária para cancro da mama. O objetivo é 
combinar os dados de muitos estudos de investigação para alcançar 
um número suficiente de doentes e de controlos para se conseguir ter 
poder estatístico suficiente e assim avaliar o risco de cancro associado 
a variantes genéticas da população. 

> CONSÓRCIO CIMBA 
O Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA), 
criado em outubro de 2005, é um grupo de investigadores que 
trabalham em colaboração com famílias com mutações germinativas 
nos genes BRCA1 ou BRCA2, que causam o cancro da mama/ovário 
hereditário. O objetivo é identificar variantes genéticas noutros 
genes que modifiquem o risco de cancro nestas famílias, geralmente, 
comparando doentes portadores com familiares saudáveis portadores 
das mesmas mutações. 

> CONSÓRCIO COMPLEXO
O consórcio COMPLEXO nasceu em outubro de 2011 para coordenar 
os grupos que fazem investigação de predisposição hereditária para o 
cancro da mama e do ovário, utilizando sequenciação de nova geração 
de todo o genoma que codifica proteínas. O objetivo é reforçar a 
colaboração internacional para aumentar a probabilidade de descobrir 
novos genes associados com risco de cancro da mama e do ovário, 
juntando os recursos e os dados de cada um dos grupos. 

> CONSÓRCIO ENIGMA
O consórcio Evidence-based Network for the Interpretation of 
Germline Mutant Alleles (ENIGMA) foi criado em maio de 2009, 
sendo formado por investigadores focados na avaliação do significado 
clínico de variantes em diversos genes confirmados ou suspeitos de 
causarem risco aumentado para cancro da mama, nomeadamente para 
classificar as chamadas variantes de significado desconhecido.

> PROJETO DE INVESTIGAÇÃO BRIDGES
Este projeto de investigação, recentemente financiado pela União 
Europeia, visa pesquisar em 20 mil doentes e em 20 mil controlos 
mutações germinativas em todos os genes conhecidos associados 
com predisposição hereditária para cancro da mama. Os dados 
de sequenciação de nova geração serão integrados com análises 
funcionais laboratoriais e bioinformáticas e outros fatores de risco 
para gerar uma modelo abrangente que permita fazer cálculos de risco 
personalizados.

> PROJETO DE INVESTIGAÇÃO B-CAST
Este projeto de investigação, também financiado recentemente pela 
União Europeia, visa realizar uma análise molecular em larga escala 
de 20 mil carcinomas da mama, integrando depois esses dados com 
eventuais mutações germinativas, fatores ambientais, densidade 
mamária mamográfica e com dados clínicos relevantes. A informação 
a obter será usada para o desenvolvimento de modelos de risco e 
de prognóstico, de acesso pela internet que serão posteriormente 
validados em estudos clínicos longitudinais e prospetivos. 

>> CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

Genética do cancro da mama
discutida por consórcios internacionais
no IPO-Porto
De 3 a 12 de junho realizaram-se no IPO-Porto encontros de vários consórcios internacionais que trouxeram à Instituição 
cerca de 200 especialistas em investigação na área da predisposição hereditária para o cancro da mama, originários de todo 
o mundo. Investigadores do Serviço de Genética e do Grupo de Oncogenética do Centro de Investigação do IPO-Porto fazem 
parte destes consórcios e foram os organizadores do encontro. Para além das reuniões de quatro consórcios internacionais, 
realizaram-se ainda reuniões preparatórias de dois projetos de investigação recentemente aprovados e que terão 
financiamento da União Europeia (Programa Horizonte 2020).



>> NO PAÍS E NO MUNDO >> PELA SUA SAÚDE!

O IPO-Porto associou-se à criação da pla-
taforma online FalarSobreCancro.org que 
tem como objetivo ser um meio privilegiado 
de acesso ao conhecimento e à troca de ex-
periências entre a comunidade oncológica, 
nomeadamente, doentes, familiares, ami-
gos, profissionais de saúde, investigadores 
e voluntários. 
Neste âmbito, os profissionais do IPO-Porto 
são desafiados a produzir informação ob-
jetiva para a área da plataforma designada 
Boletim Clínico, gerida exclusivamente pela 
Instituição.

Como funciona o FalarSobreCancro.org?
O primeiro passo para aceder e participar 
nesta plataforma é efetuar o registo que 
consiste no preenchimento de um conjun-
to de campos obrigatórios que vão permi-
tir ao utilizador aceder à sua página, onde 
pode publicar e gerir livremente conteúdos 
informativos e/ou informações pessoais. A 
construção de uma rede de contactos e a 
partilha e discussão de ideias são algumas 
das possibilidades desta plataforma que 
tem disponível algumas aplicações e ferra-
mentas, nomeadamente:

Perfil: este espaço permite publicar infor-
mações pessoais.

Grupos de Discussão: neste espaço o 
utilizador pode propor a criação de um 
grupo de discussão sobre um determina-
do tema e convidar a sua rede a partici-
par. O utilizador pode, igualmente, aderir 
e participar em grupos já existentes na 
plataforma.

Chat de Conversação: o utilizador pode 
trocar ideias em tempo real com outros 
utilizadores da rede.

Conheça e participe em:
www.FalarSobreCancro.org

Propriedade e edição:
Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, EPE 
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto

1.000 exemplares. Distribuição gratuita.www.ipoporto.pt

Donativos ajudam IPO-Porto
a renovar frota de apoio aos doentes

17 nov Dia Mundial do Não Fumador

9 dez

09:00 - 12:00
Curso “Suporte Básico de Vida”
Local: EPOP
Dirigido a assistentes operacionais, pessoal técnico e outros 
profissionais

14 a 17 dez

09:00 - 12:00
Semana Natalícia IPO-Porto
Showcooking e Música no hospital

15 dez

14:00 - 16:00
Curso “Gestão de Risco e Controlo da Infeção”
Local: EPOP
Dirigido a empresas subcontratadas e voluntários

17 dez

09:00 - 12:00
Curso “Segurança Contra Incêndios e Planeamento Hospitalar”
Local: EPOP
Dirigido a serviços não clínicos

São quatro as novas viaturas que o IPO-Porto dispõe agora para apoio aos doentes em 
domicílio. Esta melhoria da frota em prol do doente, só foi possível devido às contínuas 
ações solidárias impulsionadas pelas empresas e pela comunidade: 
A Soc. C. Santos, através do evento Estrelas Solidárias, apadrinhado pelo humorista 
Nilton, o União da Mata FC, que promoveu a II Caminhada Jacinto Nogueira, o Grupo 
PROEF que organizou um team building de sensibilização, e a REN - Redes Energéti-
cas Nacionais.

1. União da Mata FC
2. Soc. C. Santos 

3. Grupo PROEF e Confiauto
4. REN
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