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O IPO do Porto está na vanguarda desta transformação, dando as respostas 
mais inovadoras e adequadas às necessidades dos doentes.
A receita de “colocar o doente no centro” é muito mais que um enunciado teó-
rico e traduz-se numa forma consequente de organizar e integrar a prestação 
de cuidados a partir das necessidades dos doentes (patologias), de reorga-
nizar as dependências internas e externas em funções da exigência de pa-
thways rápidos, eficientes, seguros e efetivos. Do mesmo modo, defendemos 
que os modelos de financiamento devem incentivar a entregar de melhores 

Em todo o mundo, a cadeia de valor da saúde está 
em acelerada transformação e os prestadores de 
cuidados têm a obrigação de liderar estas mudanças 
históricas, pois são o agente mais próximo do 

doente, o qual deve ser o centro e o factor principal 
desta mudança.

cuidados aos doentes, mantendo operações eficientes, 
maximizando resultados individuais e acesso em geral. 
Estes modelos de gestão, ditos “ baseados em Valor”, são 
o futuro da relação interna e externa das integrações da 
cadeia de valor e dependem de apostas institucionais, 
como as que o IPO do Porto tem vindo a implementar: 
liderança e cultura focada nos doentes, visão holística 
sobre os cuidados e no longo prazo; integração de sis-
temas; eficiência operacional; medir resultados; gerir 
riscos e resultados, com vista a otimizar o Valor que en-
trega aos doentes e à sociedade.
Certamente que para este caminho ter sucesso beneficia 
de vários contributos, ressalvando-se nesta reflexão, os 
doentes, as famílias e os trabalhadores do IPO do Porto.

Francisco Rocha Gonçalves 
Administrador do IPO-Porto

IPO-PORTO CELEBRA 44 ANIVERSÁRIO

44 anos de esperança, de saúde com qualidade e segurança. É com este 
mote que o IPO-Porto celebrou o seu 44º aniversário a 17 de abril. 
As celebrações ficaram marcadas pela entrega de balões coloridos aos 
doentes e por uma sessão solene no Auditório Principal para os profissio-
nais de saúde e restantes colaboradores. Na cerimónia foram apresentados 

os resultados da Investigação e Ensino de 2017, bem como os projetos e 
desafios que se perfilam para o futuro. O presidente do Instituto 

reforçou a confiança nos recursos humanos do Instituto que 
se têm mostrado altamente competentes com uma tra-

dição muito grande de humanização dos cuidados 
de saúde. 



 NÓS POR CÁ

Depois de entregue a petição, a delegação do Dia Nacional da 
Esperança do IPO-Porto voltou a reunir-se com a comissão de 
saúde na Assembleia da República, no dia 13 de março, com 
o intuito de explicar melhor o movimento e quais as suas mo-
tivações. O projeto obteve um parecer positivo por parte 
dos Deputado da 9ª Comissão de Saúde, seguindo assim 
para plenário.
Este é um movimento que nasceu em 2015 com o obje-
tivo de “relembrar e reforçar a esperança e a confiança 
no progresso científico no combate ao cancro”. Um pro-
jeto que contou sempre com a colaboração de algumas 
figuras públicas, que apadrinharam esta iniciativa. 
No ano passado, a iniciativa saiu de portas com a cria-
ção de um vídeo protagonizado por algumas figuras pú-
blicas como, Ana Bravo, Carla Ascensão, Jorge Gabriel 
e Miguel Guedes. O objetivo é dar a conhecer a petição 
entregue na Assembleia da República, para a criação do Dia 
Nacional da Esperança. 

A conferência foi dedicada ao esforço para promover 
a investigação clínica sobre o cancro e com vista a re-
duzir o seu impacto na sociedade. O presidente do 
IPO-Porto, Laranja Pontes, partilhou o seu co-
nhecimento sobre esta matéria, salientando o 
trabalho que é desenvolvido pelo Porto Com-
prehensive Cancer Center, um consórcio 
entre o I3S e o IPO-Porto, e que permite 
integrar o Cancer Core Europe, uma rede 
europeia de investigação do cancro. 

Petição do Dia Nacional  
da Esperança entregue  
na Assembleia da República
Mais de sete mil assinaturas foram recolhidas pelo IPO, no âmbito de 
uma petição pela criação do Dia Nacional da Esperança. O documento 
foi entregue formalmente no dia 02 de fevereiro, na Assembleia da 
República, enquadrado no Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, 
que se assinala a 4 de fevereiro. 

IPO presente na primeira edição 
da Gago Conference
No dia 14 de fevereiro, o IPO-Porto esteve presente na primeira edição da 
Gago Conference. Um evento que juntou médicos, investigadores, dirigentes 
nacionais e europeus.



Contrariando os últimos registos de quebra nas doações a nível nacional, 
“neste primeiro trimestre no IPO-Porto, o número de dadores que deram 
pela primeira vez na vida duplicou, em relação ao mesmo período do ano 
passado, e o número de dadores das faixas etárias mais jovens aumentou,” 
garante Luísa Lopes dos Santos, diretora do Serviço Imunohemoterapia. 
Apesar dos indicadores positivos, são muitos os doentes do IPO-Porto que 
necessitam de transfusão de componentes sanguíneos para serem sujeitos 
a tratamentos de quimioterapia, radioterapia, a transplante de medula óssea 
e cirurgias. Por esta razão, ao longo do ano, o Instituto tem vindo a desen-
volver um conjunto de ações de sensibilização junto de dadores e potenciais 
dadores, com o objetivo de manter um volume de dádivas que permita res-
ponder às necessidades crescentes dos doentes. 

Dia Nacional do Dador
No âmbito do Dia Nacional do Dador, o IPO-Porto apelou à 
dádiva de sangue, nomeadamente dos tipos mais raros (O e 
A negativos) e à dádiva de multicompetentes. 

IPO recebe aumento de capital de quase 
11 milhões de euros

Dia Mundial da Água Congresso “Venous Thromboembolism 
and Cancer”

Na sequência da medida de aumento do capital 
social dos hospitais EPE, o IPO-Porto sofreu um 
reforço de 10,6 milhões de euros para 2018, 
passando a deter um total de 52 milhões de eu-
ros para financiamento da sua atividade assisten-
cial. O referido aumento foi anunciado na primeira 
semana do ano por despacho da Secretaria de 
Estado do Tesouro. 

No dia 22 de março assinalou-se o Dia Mundial 
da Água, uma celebração criada pela ONU no ano 
de 1993. O serviço de Nutrição do IPO-Porto pre-
parou uma atividade alusiva a esta data, em que 
o tema foi “soluções naturais para a água”, numa 
vertente de consciencialização sobre a importân-
cia deste recurso natural. 

Em março decorreu no IPO-Porto a 1º edição do 
congresso “Venous Thromboembolism and Cancer”. 
Um congresso focado nos recentes avanços da 
trombose venosa, com o objetivo de melhorar a 
comunicação, a disseminação da prevenção e 
tratamentos.
Em relação à população em geral, os doentes com 
câncro, tem um maior risco de desenvolvimento 
de tromboembolismo venoso (TEV). O objetivo da 
reunião foi discutir, com especialistas de referên-
cia, as principais evoluções do conhecimento na 
área do tromboembolismo venoso, associado à 
doença oncológica. 

Gonçalo Ferreira, aluno interno do 3º ano da formação do Serviço de Medicina Nuclear do IPO-Porto, 
recebeu o prémio de melhor trabalho científico na categoria de terapêutica com radionuclídeos. A dis-
tinção foi atribuída durante o 12º Congresso da Federação Mundial de Medicina e Biologia Nuclear, na 
Austrália. Através da avaliação da eficácia da terapêutica com radionuclídeos em doentes de cancro 
de cabeça e pescoço, foi possível verificar uma diminuição no crescimento desses tumores. O trabalho 
científico foi desenvolvido no IPO-Porto, em colaboração com os profissionais do Serviço da Endocrino-
logia e da Otorrinolaringologista. 

Médico do IPO-Porto distinguido na Austrália  
com aplicação da medicina nuclear a tumores

No âmbito do 44º aniversário, o IPO-
-Porto em parceria com a Operação 
Nariz Vermelho, promoveu para os 
seus colaboradores o workshop “Liber-
tar o seu Palhaço Interior”. 
O objetivo da ação era encorajar os partici-
pantes a tomar uma decisão consciente para 
libertar o seu lado mais humano e verdadeiro. Per-
mitindo assim criar um ambiente mais agradável, posi-
tivo, proativo e produtivo no trabalho, na família ou mesmo vida. 

Colaboradores IPO 
fazem workshop  
com Operação 
Nariz Vermelho

Decorrente da sua estratégia de melhoria contínua, o 
IPO-Porto fez uma atualização aos Kiosks com o obje-
tivo de os tornar mais atrativos, eficientes e com um 
"interface mais amigável". Assim, o doente consegue 
de forma ainda mais rápida e cómoda consultar as suas 
funcionalidades, tais como, confirmar a presença, con-
sultar agendamentos futuros e preparações para os seus 
exames e ainda emitir declarações de presença. 
O Instituto tem 13 Kiosks eletrónicos distribuídos pelas suas ins-
talações mas já lançou a versão digital do Bem-Me-Ker para poder con-
sultar no seu telemóvel. Aceda em www.ipoporto.pt e descarregue a versão 
APP (Android ou IOS) nas respetivas lojas online. 

O IPO-Porto foi distinguido com Menção Honrosa na ca-
tegoria "Excelência no Setor da Saúde" pelo Prémio Kai-

zen Lean. O projeto do IPO-Porto apresentado foi o “Bem-
-Me-ker online”, Vuma ferramenta de comunicação digital 

para o doente que o Instituto lançou em setembro de 2017 e 
já tem mais de 9 mil registos. O Kaizen Lean nas suas múltiplas ca-

tegorias foi atribuído em Lisboa, no Museu do Oriente. O prémio tem como 
objetivo distinguir as entidades nacionais que demonstraram exemplos na 
prática da melhoria contínua. 

Kaizen Lean atribui 
menção honrosa  

a Bem-Me-ker online

Kiosks mais rápidos  
e eficientes
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 NO PAÍS E NO MUNDO

 PELA SUA SAÚDE

14 DE JUNHO
Dia Mundial do dador 

16 NOVEMBRO
III Conferência de Enfermagem dos Institutos Portugueses de Oncologia

Agenda de Eventos/Formações

Comunidade Solidária

São muitas as iniciativas solidárias que chegam mensalmente ao IPO-Porto.  
No dia 15 de Março, a Wook entregou um generoso donativo ao IPO-Porto, 
resultante de uma campanha que a livraria online desenvolveu no Dia Mun-
dial da Luta Contra o Cancro. No âmbito da disciplina de Travel and Tourism, 

um grupo de jovens do CLIP - The Oporto International 
School organizou um evento solidário, o Mushroom 

Tasting, cujas receitas reverteram para o IPO-
-Porto. Também o projeto 24 Horas IPO é um 

excelente exemplo de solidariedade. Uma 
ação que já reverte para o IPO-Porto há 

3 anos. 
O IPO-Porto agradece todas estas ini-
ciativas e espera continuar a contar 
com estes gestos por parte da comu-
nidade que ajudam a contribuir para 
a melhoria contínua das infraestrutu-

ras que servem os doentes. 

A dose diária de água necessária depende da idade, sexo, atividade física, 
situações de doença, entre outros.
Assim, aumente a sua ingestão quando transpira, em caso de temperaturas 
elevadas ou em situações de febre, vomito e diarreia.

Beba pelo menos 6 copos de água por dia  

Crie uma rotina:
Segundo a roda dos Alimentos, o ideal são 1,5L a 3L por dia 
Hidrate-se também através de bebidas (sem adição de açúcar) como o leite, 
sumos naturais, chás, infusões ou águas aromatizadas, e alimentos como 
sopas, saladas e frutas. 

Contudo a água na sua forma natural deve ser a sua bebida de eleição.
Em caso de dificuldade em ingerir líquidos (disfagia) opte por água gelificada 
ou adicione espessante.

Estou hidratado? 
Serviço de Nutrição do IPO-Porto recomenda:


