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Debate SIC & Expresso

Assim, gostaria de destacar a importância destas tecnologias na 
área da formação e ensino em Saúde, tomando como exemplo 

o percurso seguido pela EPOP. Desde cedo se verificou a ne-
cessidade de implementar um sistema de gestão da formação 
que permitisse a sua monitorização em tempo real e o registo 
e obtenção de dados necessários para todo um conjunto de 

candidaturas a iniciativas de estímulo à formação dos colabo-
radores do IPO-Porto. Foi nesta base que se desenvolveu a atual 

ferramenta de gestão da formação e ensino, utilizada pela EPOP, e 
cuja face mais visível é a “MyEPOP”. 

A sua implementação veio revolucionar a forma como os colaboradores do 
IPO-Porto interagem com a EPOP, permitindo que toda a gestão da formação 
seja feita individualmente, por cada colaborador, e pelo responsável máximo 
do Serviço/Unidade, sem necessidade de deslocação física nem contacto te-
lefónico e proporcionando estatísticas de realização. Facilitou todo o processo 
de inscrição em ações de formação, assim como a obtenção do respetivo certi-
ficado e o preenchimento da ficha de avaliação da formação e, por último, cons-
tituiu a base para os desenvolvimentos que a EPOP está a operar no âmbito da 
Formação Obrigatória, com a transformação dos cursos lecionados de forma 
presencial em atividades de B-learning. 
O sucesso desta iniciativa é patente na adesão e níveis de satisfação verificados 
no curso de “Formação de Segurança Contra Incêndios” cuja parte teórica está 

agora totalmente disponível em B-learning, proporcio-
nando versatilidade de realização que não era possível 
no anterior formato. Outras ações de formação seguirão 
esta via pois este tipo de iniciativa responde às necessi-
dades dos colaboradores do IPO-Porto, que são, na rea-
lidade, o motivo principal da existência da EPOP. 
Um outro exemplo é o aproximar as fontes do conheci-
mento dos colaboradores, através da disponibilização 
de plataformas de acesso a bibliografia científica e 
de apoio à formação e decisão clínica. É uma história 
de sucesso, pois o nível de adesão e utilização destas 
plataformas por parte dos colaboradores do IPO-Porto 
não tem cessado de crescer, para o que muito contribui 
o desenvolvimento de ações de divulgação, informação 
e formação sobre a sua utilização. Uma última palavra 
para destacar que as tecnologias não se desenvolvem 
nem implementam sem a vontade, o empenho e a inspi-
ração das pessoas que diariamente fazem da EPOP uma 
estrutura de referência na área da gestão da formação e 
ensino em Saúde, assim como dos elementos de outras 
unidades que, em parceria com a EPOP, têm sido fun-
damentais para transformar os projetos em realidades 
tangíveis. Um admirável exemplo das “pessoas como 
força da mudança”. 

Prof. Rui Henrique
Diretor EPOP

É muito comum falarmos de tecnologias de informação e comunicação na 
área da Saúde, enaltecendo as suas mais-valias e promessas na área da 

prestação de cuidados, mas raramente pensámos que as mesmas podem e 
têm relevantes aplicações em outros domínios da Saúde. 

O debate foi moderado por Sara Pinto, da SIC Notícias e Joana 
Mateus, do Expresso, e contou com um painel de especia-
listas da área, composto por Laranja Pontes, presidente do 
IPO-Porto, José Dinis, da Sociedade Portuguesa de Onco-
logia, Tâmara Milagre, da Associação Evita, Maria Antónia 
Santos, Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde 
e Sandra Lucas, doente oncológica e um dos rostos deste 
projeto. 

No dia 13 de setembro, o IPO-Porto recebeu o 
segundo debate da iniciativa "Tenho Cancro. 
E Depois?", um projeto promovido pela SIC 
Notícias e pelo jornal Expresso. Neste colóquio, 
foram abordados os principais desafios da 
evolução e inovação em oncologia, nomeadamente 
os ensaios clínicos, que acabou por se tornar um 
dos temas centrais.



 NÓS POR CÁ

Em outubro, a Parfois lançou uma campanha especial de apoio à luta contra 
o cancro da mama, quebrando alguns preconceitos e estereótipos associa-
dos ao uso de lenços na cabeça por mulheres. A marca portuguesa desen-
volveu dois lenços, que estiveram disponíveis para compra nas várias lojas 
do país e nas plataformas online, cujas receitas reverteram 100% para os 
três IPO's. No Dia Mundial do Cancro da Mama, assinalado a 19 de outubro, 
a Parfois convidou todas as mulheres a utilizarem os seus lenços na cabeça, 
transformando-os em verdadeiros símbolos de união e força na luta contra 
o cancro da mama. 

Campanha Parfois

O IPO-Porto esteve presente na antestreia do filme "O Que De Verdade Im-
porta", no dia 5 de Setembro, no Mar Shopping. O realizador Paco Arango, 
conhecido pela sua grande afinidade pelas crianças das alas de pediatria, 
dedica-se agora a este novo projeto que tem como principal objetivo a re-
colha de receitas para o tratamento de crianças com cancro nos institutos 
do Porto e Lisboa. O filme chegou às salas de cinema portuguesas a 13 de 
setembro. 

Filme 
“O Que De Verdade Importa”

O sistema encontra-se operacional desde 2016 e faz a monitorização de 
todos os doentes de cancro do IPO-Porto, com cerca de 10 mil novos casos 
por ano. O Prémio Hintt 2018  reconhece, anualmente, os melhores projetos 
de tecnologias de informação e comunicação aplicados na saúde. Este ano, 
a cerimónia de entrega dos prémios decorreu a 10 de outubro, na Fundação 
Champalimaud, em Lisboa. 

IPO-Porto distinguido pelo 
prémio Hintt 2018

O objetivo passa por aumentar a qualidade dos cuidados de saúde que se 
presta aos doentes através de projetos de investigação que traduzam melho-
res resultados em saúde e mais eficiência. Além da disponibilização de mais 
e melhor conhecimento sobre os resultados, no futuro será possível usar a 
RWE para envolver mais doentes nos processos de decisão e desenvolver 
competências em Portugal na área de data science aplicado em saúde. 

Parceria com a European 
Oncology Evidence Network  
Rede de Dados de Oncologia 
Europeia (E-OEN) Durante a semana em que se assinalou o Dia Mundial de Cancro de Cabe-

ça e Pescoço, o IPO-Porto organizou uma ação de formação intensiva para 
cerca de 150 profissionais de saúde (médicos de família, médicos dentistas 
e enfermeiros) de 24 a 27 de julho. O Instituto quer sensibilizar e formar os 
profissionais de primeira linha para que possam intervir sobre os fatores de 
risco e identificar precocemente os sintomas da doença. O IPO-Porto criou 
uma linha direta de comunicação com estes profissionais para que possam 
enviar, por correio eletrónico (clinicacabecaepescoco@ipoporto.min-saude.
pt), fotografias e exames para partilhar e esclarecer dúvidas com os oncolo-
gistas da Clínica de Cabeça e Pescoço. 

Dia Mundial do Cancro  
de Cabeça e Pescoço 

O IPO-Porto vai integrar uma rede de estudos científicos com 
a European Oncology Evidence Network – Rede de Dados de 
Oncologia Europeia (E-OEN), em conjunto com os principais 
centros de oncologia europeus. 

O IPO-Porto foi distinguido pelo Prémio Hintt 2018 na 
categoria "Clinical Outcomes" com o projeto “Vision”. 
Esta é uma plataforma informática que analisa, regista 
e perspetiva resultados no tratamento do cancro, 
permitindo uma visão integrada do doente (360º) e uma 
resposta mais rápida e eficaz.



 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

A nova sala do Serviço de Terapia Celular, inau-
gurada a 2 de agosto, dispõe de três unidades 
de tratamento e vem permitir a realização de 
uma terapêutica inovadora - fotoferese extra-
corporal -, destinada a doentes com patologias 
raras, como o Linfoma Cutâneo e a Doença de 
Enxerto contra Hospedeiro. 

O projeto “Literacia para a Saúde” arrancou 
com o tema da higiene das mãos, uma das 
medidas mais importantes para evitar e redu-
zir possíveis infeções. A segunda divulgação 
centrou-se na prevenção de quedas, informan-
do os doentes sobre as principais causas de 
quedas e medidas de prevenção. A prevenção 
de úlceras por pressão foi o terceiro tema a ser 
comunicado, destacando os fatores de risco e 
os principais cuidados de pele a ter para evitar 
estas lesões. 

Todos os temas foram divulgados nas redes 
sociais do IPO-Porto, nomeadamente no Fa-
cebook e no Instagram. Nos próximos meses, 
vamos ainda falar de prevenção de infeções,  
resistência aos antibióticos e de segurança 
cirúrgica. 

O Serviço de Oncologia Cirúrgica organizou, a 
14 de setembro, um debate onde a comunida-
de médica e científica do IPO-Porto se reuniu 
para discutir os avanços da abordagem cirúrgi-
ca do tumor pélvico. 

Nova sala no Serviço  
de Terapia Celular

Literacia  
para a Saúde

Debate Serviço  
de Oncologia Cirúrgica 

Os dados internacionais disponíveis mostram 
uma grande amplitude dos mesmos, sendo que a 
variação se encontra relacionada, não só, com a 
patologia de base, mas também com as compli-
cações associadas ao internamento em ambiente 
hospitalar, ou outros. 
O IPO Porto, não sendo exceção, através da DE 
tem demonstrado uma elevada preocupação com 
este indicador da qualidade de cuidados de saú-
de e, desde há vários anos, tem definido políticas 
de procedimento na prevenção de UPP, com base 
nas orientações da EPUAP / NPUAP que visa 
alcançar resultados satisfatórios e coerentes 
com os dados disponíveis a nível internacional. 
É, também, interesse desta instituição reduzir 
em 50% face a 2014 o nº de UPP adquiridas na 
instituição e assim cumprir o objetivo estratégico 
nº7 preconizado pelo Plano Nacional para a Se-
gurança dos Doentes 2015-2020, publicado em 
DR em fevereiro 2015. 
Com a melhoria dos sistemas de informação, 
através do foco UPP, diagnóstico e respetivas 
intervenções recomendadas e validadas, foi 
possível obter dados mais fiáveis para a carate-
rização institucional. Assim, além de auditorias 
semestrais que visam avaliar os procedimentos 
e introduzir ações corretivas, foram efetuados in-
quéritos de prevalência em 2013, 2015 e 2017, 
cujos resultados achamos oportuno divulgar, 
procurando sensibilizar todos os intervenientes 
diretos ou indiretos.           
Facilitando a comparação com dados internacio-
nais, dividimos os doentes por especialidades do 
foro médico, cirúrgico e paliativo. Em doentes 

paliativos, em 2013, tivemos uma prevalência 
de 41,7%, em 2015 de 48,6% e em 2017 de 
24,3%; em doentes da especialidade cirúrgi-
ca em 2013 de 4,2%, em 2015 de 8,8% e em 
2017 de 4,6%, e doentes da especialidade mé-
dica em 2013 de 6%, em 2015 de 14,5% e em 
2017 de 5,4%.
Os dados obtidos no IPO Porto apresentam-se 
em conformidade com os dados disponibilizados 
pela International Pressure Ulcer Prevalence Sur-
vey, em 2011, em que 1 em cada 4 doentes em 
unidades de cuidados continuados (paliativos), 
desenvolve UPP e apenas 1 em cada 10 doentes 
num hospital de agudos (médicos e cirúrgicos). 
No mesmo estudo, a taxa de prevalência global 
das UPP é de 10,8% e a taxa de prevalência de 
UPP associadas aos cuidados de saúde hospi-
talares é de 4,5%, aumentando para 8,4% nas 
unidades de cuidados continuados.
No IPO Porto a prevalência das UPP, em 2013, 
foi de 10,4%, em 2015, de 15,7%, e, em 2017, 
de 7,9%. Quando associamos as UPP aos cuida-
dos de saúde, em 2013, obtivemos um valor de 
5,9%, em 2015 de 11,4% e em 2017 verifica-
mos que esse valor decresce para 4, 4%.
Os dados aqui evidenciados demonstram a ne-
cessidade de um forte investimento em políticas 
de prevenção e sensibilização dos profissionais 
de saúde envolvidos, resultando na necessidade 
de divulgar os mesmos em eventos científicos, 
pelo que o IPO- Porto esteve presente na sema-
na de investigação em Enfermagem realizada na 
ESEP, no Porto, entre os dias 11 e 13 de julho 
de 2018  

Uma política, uma prática,  
a melhor qualidade
As Úlceras Por Pressão (UPP) são uma grande preocupação de todas as 
instituições pelos elevados custos do seu tratamento, pelos recursos humanos 
que mobilizam e pelo grande sofrimento que causam à pessoa e aos familiares. 
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 NO PAÍS E NO MUNDO  PELA SUA SAÚDE

3 A 7 DEZEMBRO | SEMANA ONCOLÓGICA DE TUMORES CUTÂNEOS

13 A 16 DEZEMBRO | ATIVIDADES DE NATAL
Para celebrar a época natalícia, o IPO-Porto vai organizar  um conjunto de 
atividades entre os dias 13 e 16 de dezembro. 

Agenda de Eventos/Formações

Este ano, a celebração do Dia Mundial da Alimentação centra-se na temática 
“#FomeZero até 2030” que tem continuação com o tema de 2017 referente 
à sustentabilidade e ao consumo consciente.
 
Esta campanha apela, uma vez mais, às atitudes sustentáveis na alimenta-
ção, conquistadas através de pequenas mudanças: 

D Optar por produtos locais e frescos e adquiridos na proximidade;

D  Evitar o desperdício, planeando menus para prevenir as sobras de arma-
zenamento e estar atento às validades dos produtos alimentares, confe-
rindo prioridade de consumo aos que apresentem validades mais curtas;

D  Consumir leguminosas diariamente, em detrimento de fontes de proteína 
animal, responsáveis por uma maior pegada ecológica (maior consumo de 
água por kg de carne de vaca produzida e maior produção de CO2)

 
Relativamente às recomendações para a prevenção do cancro, e tendo por 
base as recomendações mais recentes do World Cancer Research Fund 
(2018),propõe-se:

D  Limitar o consumo de carne vermelha e processada;

D  Limitar o consumo de açúcar e bebidas açucaradas (refrigerantes); 

D  Limitar o consumo de álcool; 

D  Manter um peso saudável;

D  Procurar manter-se fisicamente ativo;

D  Optar por uma alimentação rica em cereais ricos em fibras e pouco pro-
cessados, hortícolas, fruta e leguminosas;

D  Limitar o consumo de “fast food” e outros alimentos processados e ricos 
em gorduras, amidos e açúcares;

D  Não utilizar suplementos vitamínicos/minerais para a prevenção do cancro.

Uma turma do 12.º ano da Escola Didáxis, de Vila Nova de Famalicão, de-
senvolveu um projeto que culminou na recolha e entrega de um donativo para 
o Serviço de Pediatria do IPO-Porto. A Irmandade da Torre dos Clérigos foi 
também responsável por uma importante ação solidária ao reverter, durante 
um fim-de-semana, as receitas das visitas da Torre dos Clérigos para o Insti-
tuto. O IPO-Porto agradece estes generosos donativos! 

Comunidade Solidária

O Serviço de Gastrenterologia do IPO-Porto foi reconhecido como European 
Training Center of Gastroenterology and Hepatology, ou seja, como um 
centro de treino de referência a nível europeu. A distinção foi atribuída pelo  
European Board of Gastroenterology and Hepatology (EBGH), órgão da  
European Union of Medical Specialists (UEMS) e vem, assim, realçar a qua-
lidade da componente educacional do instituto. 

Serviço de Gastrenterologia 
como European Training Center 
of Gastroenterology and 
Hepatology

Dia Mundial da Alimentação


