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Com o Doente no Centro 
Afirmar a centralidade do Doente 

 

Neste eixo, o IPO-Porto materializa a sua visão de cuidados de saúde holísticos, maximizando a qualidade, 
o conforto e a sustentabilidade do seu sistema assistencial. 

 

• Doente digital  

A transformação digital em saúde tem conduzido a novas formas de contactar, de conhecer e de tratar os 
doentes. O IPO do Porto vai integrar na sua prática assistencial dispositivos e desenvolvimentos 
tecnológicos que permitem tirar vantagens desta revolução em curso que é imparável e vai transformar 
disruptivamente o “cuidar”. 

 

• Provedor do doente  

O doente e os seus cuidadores são os principais utilizadores dos processos de cuidados e, como tal, o seu 
feedback é imprescindível para a melhoria contínua da atividade do IPO-Porto. Deste modo vai ser 
ativamente consultado e integrado na sua capacidade de contribuir. 

 

• Centro de contacto clínico 4.0 / Gestor do doente 

O IPO-Porto vai reforçar a competência de contacto com os seus doentes, acentuando a bi--direcionalidade 
dos fluxos de informação útil e reforçando o papel deste canal de comunicação na cadeia de prestação de 
cuidados, com vantagens para os doentes e para a instituição. A gestão individualizada é um fator de 
sucesso e de satisfação. 

 

Inovação em Oncologia 
Continuar a ser líder em Inovação e em I&D em Portugal 

 

• Real World Evidence - RWE / Molecular tumor platform 

Os dados recolhidos sobre o doente servem para diagnóstico e tratamento do próprio, bem como para um 
propósito mais lato de investigação e reforço da resposta a médio e longo prazo do IPO-Porto, sendo crítico 
ter competências na gestão de informação nestas áreas. 

 

• EPOP – Escola Portuguesa de Oncologia do Porto  

A Escola Portuguesa de Oncologia do Porto, enquanto responsável pelo ensino e integração dos 
profissionais na área da Oncologia e Saúde, tem vindo a apostar no ensino superior, na formação interna e 
externa de caráter aplicado, e na dinamização de eventos, seminários e workshops, alguns dos quais 
dirigidos à comunidade. Vai focar-se nos cuidadores e clínicos dos cuidados primários, profissionais de 
eleição para o relacionamento permanente de proximidade com o doente.  
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• Start-up IPO Porto 

Como forma de relação com a comunidade mais alargada e de promoção da aprendizagem interna e externa 
na otimização de resposta ao cancro, vai criar-se um centro de apoio a projetos/ideias empreendedoras. 

 

Centro de Oncologia com elevada dimensão e qualidade 
Crescer e evoluir em qualidade  

 
• European Reference Networks & Participação em Actividades 

O IPO-Porto vai ser parte integrante das redes europeias pertinentes; mas não basta fazer parte passiva 
das redes, há que explorá-las através das necessidades de investigação e acção dos profissionais, e das 
necessidades dos doentes, pelo que vai potenciar a participação ativa e com resultados significativos dos 
seus profissionais nas mesmas. 

 

• Hub & Networks  

Decorrente da sua missão, o IPO-Porto é o Centro (HUB) das redes de prestadores e stakeholders em geral, 
pelo que vai assumir e alavancar este papel através de projetos com implicações práticas, com o ODISSEIA, 
a EON ou o ESTIMA, em articulação com a rede de todos os prestadores regionais. 

 

• Lean Hospital  

O IPO do Porto vai disseminar o Hospital Lean, ciente do potencial da mudança incremental e do papel dos 
profissionais no desenho dos serviços do futuro. Vão apoiar-se e valorizar-se propostas específicas ou 
transversais visando a otimização dos circuitos e procedimentos internos do IPO-Porto.  
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