
A citação aponta o único caminho possível: o futuro. Sabemo-lo nós e os ou-
tros grandes centros internacionais. A nossa cultura, a tecnologia, as pes-
soas e a liderança permitiram ao IPO do Porto alcançar resultados de classe 
mundial. Estes resultados, e os degraus para os próximos desafios, chegam 
quer sob a forma de rankings, quer por convites para consórcios e aprova-
ções de financiamento no P2020 e no H2020, claramente alinhados com as 
oportunidades da quarta revolução industrial. 
O ano de 2016 começa com esperanças redobradas. O ano de 2015 encer-
rou sem pagamentos em atraso, equilibrado entre proveitos e custos, com 
importantes investimentos já aprovados e com a promessa de uma linha da 
quimioterapia oral nos contratos programa, reconhecendo-se a lacuna legal 

O Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto) assinalou o Dia 
Mundial da Luta Contra o Cancro, 4 de Fevereiro, com uma iniciativa fora 
de portas em parceria com a Irmandade dos Clérigos, a tertúlia “O que 
quer saber sobre Cancro? O IPO-Porto responde!”.
Rodeados pela arte e arquitetura barroca do Salão Nobre dos Clérigos, 
Clínicos de diversas áreas oncológicas do IPO-Porto estiveram à conversa 
com dezenas de participantes numa ação de sensibilização sobre a doença 
oncológica. Desmistificar a doença junto da população e alertar para a 

“O meu interesse está  
no futuro, porque é lá  
que vou passar o resto  

da minha vida”
C. Kettering (MSKCC)
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que o IPO do Porto oportunamente apontou. O projeto 
BenchCan (OECI) selecionou como práticas inovadoras, 
suscetíveis de ser levadas a outros institutos europeus, 
quatro programas do IPO do Porto, incluindo as clínicas 
de patologia centradas no doente. Fizemos as apostas 
certas – divulgá-las é valorizar o nosso investimento e é 
garantir que têm continuidade.
Os próximos passos implicam congregar stakeholders e 
dinamizar redes colaborativas para atrair e aumentar o 
valor dos investimentos no cancro. Para demonstrar este 
valor lançámos um outcomes research lab e reforçaremos 
o nosso pilar estratégico da inovação enquanto meios 
deste posicionamento mais exigente para 2016/2018. 
Ouve-se frequentemente: daqui a 100 anos haverá cura 
para o cancro? Independentemente da resposta, os resul-
tados que o IPO do Porto vai oferecer aos seus doentes 
daqui a 100 anos vão depender da sua capacidade de 
manter o rumo actual, mantendo a fasquia elevada, para 
continuar a gerar resultados de classe mundial. 
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Hospital em uníssono com a Tertúlia dos 40 

A Tertúlia dos 40 esteve durante a manhã no IPO-Porto, no Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, para uma interpretação musical 
revivalista que foi acolhida com muita alegria pelos doentes. Carlos Daniel, jornalista da RTP, João Ricardo Pateiro, relatador da TSF - 
Rádio Notícias e Filipe Fonseca, artista de música, proporcionaram um momento de animação musical com temas bem conhecidos do 
público como “Nini Dos Meus 15 Anos ”de Paulo de Carvalho e a “A Paixão” de Rui Veloso, entre outros. Um momento único que juntou 
doentes, familiares e clínicos e onde se viram sorrisos e trautearam músicas em uníssono.  

adoção de comportamentos saudáveis e preventivos foi o objetivo desta 
tertúlia moderada pela jornalista da RTP, Diana Bouça Nova, que iniciou a 
sessão com uma carta aberta ao Cancro.  A iniciativa começou com um con-
certo de Órgão de Tubos da Igreja dos Clérigos, pelo Organista Rui Soares e ter-
minou com uma visita à Torre. “É fundamental ir ao encontro das pessoas para que 
possam estar o mais esclarecidas possível e assim terem acesso ao melhor tratamento”, 
diz Laranja Pontes, presidente do Conselho de Administração do IPO-Porto. 



Em 2015, o número de 
pessoas que doaram 
sangue pela primeira vez 
no Instituto Português 
de Oncologia do Porto 
aumentou, registando-se 
mais 184 novos dadores 
do que em 2014.

No dia 30 de janeiro decorreu no auditório principal do 
IPO-Porto as “1ªs Jornadas de Enfermagem do Ambu-
latório do IPO-Porto”, organizadas pelo serviço de ORL. 
Centradas na reconstrução da autonomia e reabilitação 
vocal da pessoa laringectomizada, esta iniciativa contou 
com a participação de 230 profissionais de saúde entre 
enfermeiros hospitalares e ACES, assistentes sociais, 
terapeutas da fala, alunos de enfermagem do 4º ano e 

Novos dadores  no IPO-Porto 
aumentaram 27,4% em 2015

2013 2014 2015 Var 13/14 Var 14/15

Nº de Dadores 6.197 6.903 7.051 11,4% 2,1%

Nº de Dadores que realizaram dádiva 5.266 5.926 5.827 12,5% -1,7%

Nº de dadores que doaram pela  1ª vez no IPOP 1.671 2.142 1.953 28,2% -8,8%

Nº de dadores que doaram pela 1ª vez 391 671 855 71,6% 27,4%

Total Dádivas de Sangue 8.462 9.344 9.024 10,4% -3,4%

Nº de unid. de Plaquetas  de Aférese colhidas 1.011 1.016 1.020 0,5% 0,4%

Nº de unid. de Eritrócitos obtidas 7.408 8.279 7.955 11,8% -3,9%

Nº de unid. de Plaquetas obtidas 7.137 7.994 7.764 12,0% -2,9%

Fonte: SIBAS a 26-01-2016

Atividade de colheita de sangue - Imunohemoterapia
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 NÓS POR CÁ

professores. Estabelecer parcerias entre o IPO-Porto e 
os cuidados de saúde na comunidade, no que concerne  
à continuidade dos cuidados de enfermagem do domínio 
instrumental e conhecimento sobre ostomias de ventila-
ção, foi o grande objetivo desta ação. Para além de um 
painel de discussão, realizou-se uma videoconferência 
interativa, com o envolvimento de doentes submetidos a 
laringectomia total. 

Este aumento de 27,4% verificou-se maioritariamente na faixa etária mais jovem, 
até aos 25 anos. O número de dádivas de sangue foi regular, com 7 mil dado-

res ativos. Diariamente, no IPO-Porto, os doentes necessitam de transfusão de 
componentes sanguíneos para serem sujeitos a transplante de medula óssea, 
cirurgias ou para realizarem tratamentos de quimioterapia ou radioterapia. Por 
isso, ao longo do ano, o Instituto desenvolve um conjunto de ações de apelo à 
dádiva de sangue. 

Em 2015, o dia nacional e o dia mundial do dador de sangue, o período de 
verão, o dia de São Martinho e a época de natal foram momentos chave.

No IPO-Porto, a recolha decorre de segunda a sexta, entre as 8h30 e as 19h00, 
e ao sábado, das 8h30 ao 12h30. 



Na sequência do concurso interno específico para 
projetos de investigação clínica, o Centro de Investi-
gação do Instituto Português de Oncologia do Porto 
(CI-IPOP) vai financiar três novos projetos no valor to-
tal de 22.581,00€, complementando assim o finan-
ciamento atribuído aos vários grupos de investigação 
de translação (financiamento total atribuído em 2015: 
197.981,89€). Os temas dos projetos a financiar são 
os seguintes:

MicroRNAs and microbioma in gastric 
carcinogenesis and their association with 
different innate immunity expression profiles

Este projeto tem como investigador principal o Dr. Dio-
go Libânio Monteiro do Serviço de Gastrenterologia e 
foi financiado com 12.500,00€. O objetivo do projeto 
é identificar os microRNAs diferencialmente expressos 
durante o desenvolvimento tumoral no estômago, carac-
terizar a população bacteriana nos vários estádios da 
carcinogénese gástrica e descrever os seus efeitos na 
imunidade inata e expressão de microRNA.

Inflammatory and metabolic molecular 
markers in neuroendocrine tumors

Este projeto tem como investigador principal a Dra. Ana 
Paula Santos do Serviço de Endocrinologia e foi finan-
ciado com 3.892,00€. O objetivo do projeto é avaliar 
a expressão de diferentes marcadores moleculares que 
participam nas vias inflamatórias e metabólicas (IL-6, 
IGF1, FOXM1) no tecido peri-tumoral e nos tumores neu-

Novo plano estratégico 
para 2016-2018

IPO-Porto financia novos projetos de investigação clínica

Tendo sido concluído com êxito o Plano Estratégico 
2013-2015, o IPO-Porto entende ser o momento para 
assumir um posicionamento mais exigente e alterar a sua 
visão estratégia, reforçando a aposta na inovação, nas 
redes colaborativas e novos programas operacionais. A 
estratégia do IPO-Porto está agora direcionada para o 
objetivo central de “Ser Comprehensive Cancer Centre 
de nível Cancer Core Europe”. Isto significa ser um Centro 
de Oncologia de excelência, ao nível europeu, orientado 
para as oportunidades, tais como:
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▶ Iniciativa em lançar projetos de investigação próprios
▶ Entrar em consórcios internacionais de elevada performance
▶ Aproveitar financiamentos P2020 e H2020
▶ Incrementar a ligação com  o i3S
▶ Ser o nó de acesso dos doentes a novas terapêuticas 
▶  Ter disponibilidade em medical writting e estatística para incentivar a publicação científica 
▶ Lançar ações para ser reconhecido pelos resultados

roendócrinos para estabelecer a sua correlação com características clínicas 
e patológicas, em particular com a presença de parâmetros de síndrome me-
tabólico.

Evaluation of the costs associated with colorectal cancer 
treatment, according to the phase of care 

Este projeto tem como investigador principal a Dra. Maria José Bento do Ser-
viço de Epidemiologia e foi financiado com 6.189,00€. O objetivo do projeto 
é fornecer a base para uma melhor avaliação do peso do cancro colorretal, 
tendo em consideração o custo inerente ao seu tratamento, permitindo es-
timar o custo médio do tratamento por doente, por fase do tratamento, por 
estádio e por grupo etário em ambiente hospitalar. 



Novos medicamentos, novos tratamentos e mais investimento para que haja 
mais tempo e qualidade de vida nos doentes com cancro do pulmão. São 
as conclusões de um estudo desenvolvido pelo IPO-Porto em parceria com 
a IMS Health. Quanto à pegada financeira são 10 milhões de euros a mais 
para um total de 28 milhões. É este o acréscimo de investimento previsto 

para acompanhar a inovação nos próximos cinco anos que 
aposta sobretudo na eficácia da quimioterapia oral, 

fundamental para doentes em fase mais avan-
çada da doença, como é grande parte dos 

casos de cancro do pulmão. 
O estudo que prevê o futuro do can-

cro do pulmão até 2020 demonstra 
a capacidade do IPO-Porto de 

fazer projeções, quer quanto a 
incidências, quer ao nível do 
tratamento e do planeamento 
de recursos, sendo o único 
hospital nacional com este 
nível de organização ainda 
pouco recorrente na Europa. 
As conclusões foram apresen-

tadas em novembro de 2015, 
na altura em que se assinala o 

Dia Mundial do Não Fumador. 

15 Mar | 11:00 - 13:00
 Curso A Comunicação como Instrumento de Humanização
 Dirigido a médicos, enfermeiros, TDT, e técnicos superiores  
 de Saúde
 Local: EPOP

24 Mar | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00
 Curso A Comunicação e as Relações Interpessoais  
 no Ambiente de Trabalho
 Dirigido a assistentes técnicos no atendimento ao público 

30 Mar | 08:00 - 09:00
 Curso Competências de Comunicação Clínica  
 em Oncologia – Dar Más Noticias
 Dirigido a médicos e enfermeiros 
 Local: EPOP

18 Mar | Dia da Esperança – Ensaios Clínicos 

27 Mar | Dia Nacional do Dador de Sangue

07 Abr | Dia Mundial da Saúde

17 Abr | 42 anos IPO-Porto

A gripe é uma doença aguda viral que afeta predominantemente as vias 
respiratórias. O vírus é transmitido através de partículas de saliva de uma 
pessoa infetada, expelidas sobretudo pela tosse e espirros, mas também 
por contacto direto, por exemplo, com as mãos. 

Sintomas 

Criança (até aos 3 anos)
Febre e prostração 
Sintomas gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia)
Sintomas respiratórios (laringite, bronquiolite)
Otite média 

Adulto e criança a partir dos 3 anos
Súbito de mal-estar
Febre alta
Dores musculares e articulares
Dores de cabeça
Tosse seca
Inflamação dos olhos

O que fazer? 

Fique em casa, em repouso
Não se agasalhe demasiado
Meça a temperatura ao longo do dia
Se tiver febre pode tomar paracetamol
Utilize soro fisiológico para a obstrução nasal
Não tome antibióticos sem recomendação médica
Beba muitos líquidos: água e sumos de fruta natural
Se viver sozinho, especialmente se for idoso, deve pedir a um familiar para 
verificar regularmente como está

Cuidados a ter

Reduza, na medida do possível, o contacto com outras pessoas
Lave frequentemente as mãos com água e sabão
Use lenços de papel de utilização única (deite no lixo comum)
Ao espirrar ou tossir proteja a boca com um lenço de papel ou com o ante-
braço. Não utilize as mãos

Se tiver dúvidas, telefone para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24). 

Estudo revela  
futuro do cancro do pulmão

Dia Mundial do Não Fumador

Gripe sazonal
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