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IPO-PORTO INTEGRA ESTUDO EUROPEU DE MELHORIA  
DO VALOR EM CANCRO

O estudo vai ser promovido pela International Con-
sortium for Health Outcomes Measurement 
(ICHOM) e pela All.Can com o objetivo de 
compreender as variações existentes e 
desenvolver estratégias de melhoria do 
valor criado com os cuidados de saúde 
prestados. São onze as instituições 
de saúde que vão participar de países 
como Itália, Espanha, Bélgica e Fran-
ça. O presidente do IPO-Porto, Laran-
ja Pontes, considera que este projeto 
permitirá “comparar o desempenho 
com outras organizações, identifican-
do oportunidades de melhoria, com o 
objetivo de aumentar os ganhos em saúde 
para os doentes e a eficiência na prestação 
de cuidados”. Francisco Rocha Gonçalves, vo-
gal do Conselho de Administração do IPO-Porto, 
acrescenta que “se trata de uma oportunidade única 
para continuar a medir o valor criado na Instituição, já que serão implementa-
das as práticas mais avançadas na avaliação de resultados em saúde”. 
Segundo Alexandre Lourenço, presidente da APAH, “trata-se de uma exce-
lente oportunidade para promover a adoção e a posterior disseminação de 
boas práticas na medição de resultados em saúde em Portugal”. 

O IPO-Porto vai participar, a par de outros 
hospitais de referência, num estudo 

europeu de medição de resultados e de 
custos. A APAH vai apoiar a participação 

do IPO-Porto neste estudo que vai 
implementar o projeto na Clínica do Pulmão 

durante o ano de 2019. O lançamento do 
projeto decorreu em Madrid onde as duas 

instituições estiveram representadas 
por especialistas da Clínica do Pulmão, 

Outcomes Research Lab e da APAH.

Ainda ontem fui abordada por uma doente que 
fez questão de me relatar a sua vinda a uma 
consulta ao IPO, onde não vinha há algum 
tempo. Procurava o balcão e a longa fila 
para apresentar o “velhinho” cartão que lhe 
daria acesso à consulta. O seu não saber 

o que fazer foi lido pela equipa de apoio no 
acolhimento. Aconteceu a interação criadora 

de um clima de segurança da pessoa do doente. 
Poderia continuar a desenvolver este meu ponto de vista 
com relatos de experiências, mas como mais importante 
que a história é a pessoa que conta a história, atrevo-me 
a entrar no tempo que imperiosamente faz parte de to-
dos: a pessoa do doente e a pessoa do profissional.
A longevidade das pessoas vem aumentando e conse-
quentemente doentes e profissionais idosos também. 
Observa-se que a relação entre doente e profissional 
está associada a conhecimento e experiência decor-
rentes da idade, sendo que associado à área do fazer o 

doente prefere jovens, à área do conhecimento prefere 
de mais idade. Isto leva a situações em que não raras 
vezes surgem expressões de desagrado dos doentes 
relativamente aos profissionais que os cuidam, não ten-
do em conta que o envelhecimento é uma condição, não 
uma opção. Neste domínio, o grande desafio que os pro-
fissionais assumem e testemunham é o empenhamento 
no relacionamento com a pessoa concreta e não com a 
pessoa idealizada, no pressuposto de que o preconceito 
não é mais que uma defesa. 
O ângulo pelo qual vejo esta realidade no IPO é influen-
ciado pela minha experiência, indissociável da minha 
circunstância pessoal e profissional. Cada um tem o seu 
ângulo de visão sobre a mesma realidade, o que nos apro-
xima é a aceitação de ideias diferentes das minhas. 

Isabel Sequeira
Enfermeira Diretora IPO-Porto

Sinto que o ângulo 
em que me coloco 

neste “ponto de 
vista” é meu.

É meu, porque 
é construído por 

mim, alicerçado na 
grandeza do universo 
das relações interpessoais 

no IPO. Se inadvertidamente 
me desviei deste ângulo, 
quando o retomei, o foco 

manteve-se sempre:  
as pessoas. 



 NÓS POR CÁ

O projeto pretende ser um forte contributo para a redução dos incidentes de 
segurança associados à prestação de cuidados de saúde e vai incidir sobre 
seis temas: promoção da higiene das mãos, segurança na utilização da medi-
cação, prevenção de quedas, prevenção de úlceras de pressão e prevenção 
de infeções e de resistência aos antibióticos.
A Organização Mundial de Saúde define literacia como a capacidade para 
tomar decisões fundamentadas na saúde, na utilização do sistema de saúde 
e no contexto político, o que possibilita o aumento do controlo das pessoas 
sobre a sua saúde, a sua capacidade para procurar informação e para assu-
mir responsabilidades.

André Gomes, jogador internacional português, atualmente a jogar no 
Barcelona, esteve no IPO-Porto a fazer uma visita aos mais pequeninos na 
Pediatria. O jogador distribuiu sorrisos e abraços por todos e proporcionou 
uma manhã muito especial aos mais novos. André Gomes é o embaixador da 
segunda edição do Douro Cup, um torneio de futebol juvenil, que se realizou 
de 10 a 14 de julho e apoiou os  apoiou os Resistentes - Equipa de Futebol do 
Serviço de Pediatria do IPO do Porto. O DouroCup, em parceria com o McDo-
nald's e a Liga Portuguesa Contra o Cancro, promoveu um jogo solidário para 
a Equipa de Futebol do IPO do Porto no Estádio da Lavandeira. 

Ricardo Quaresma, recém chegado a Portugal de-
pois da participação no Campeonato do Mundo, 
esteve no dia 3 de julho no IPO-Porto, numa 
visita surpresa às crianças e familiares 
que estão na ala pediátrica. O joga-
dor internacional foi abordado por 
vários fãs nos corredores para 
autógrafos e fotografias, mas foi 
na Pediatria onde espalhou mais 
sorrisos fazendo a delícia dos 
mais pequenos. 

O IPO-Porto, em parceria com o Instituto de Investigação e Inovação em Saú-
de e a Phyzat vão liderar um projeto de investigação que visa desenvolver 
uma nova terapia contra o cancro. No Instituto, o projeto vai ser encabeçado 
pelo Grupo de Oncologia Molecular e Patologia Viral com a colaboração do 
Serviço de Gastroenterologia e Anatomia Patológica. Com apoio financeiro 

do Norte 2020, num investimento total de mais de 900 mil euros, o pro-
jeto decorrerá nos próximos dois anos. Os parceiros visam desenvolver um 
novo medicamento baseado em RNA de interferência, validar novos alvos 
terapêuticos e adaptar à oncologia uma tecnologia desenvolvida no i3S para 
entrega de ácidos nucleicos. 

Projeto-piloto “Literacia para a 
Segurança dos Cuidados de Saúde”

O IPO-Porto é uma das nove instituições de saúde nomeadas 
pelo Ministério da Saúde para dinamizar um projeto-piloto 
a nível nacional que pretende promover a literacia para a 
segurança dos cuidados de saúde junto da comunidade.

IPO-Porto, i3S e Phyzat numa parceria contra o cancro

André Gomes
visita Pediatria

Quaresma faz visita surpresa  
a crianças do IPO

No IPO-Porto o projeto já arrancou com o tema da prevenção das infeções e 
promoção da higiene das mãos. A higiene das mãos é considerada uma das 
medidas mais importantes para a redução da transmissão de agentes infecio-
sos, assumindo um papel muito importante na proteção, quer do doente, quer 
do profissional de saúde. Pode encontrar toda a informação nos canais de co-
municação do IPO-Porto, nomeadamente, redes sociais, Tv internas e site. 



 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

No mês dos Santos Populares, a tradição fez-se cumprir na Pediatria com a 
inauguração da cascata de São João. Um trabalho conjunto entre as crian-
ças e a equipa lúdico-pedagógica que pretende assim assinalar a folia dos 
arraiais do Porto. 

Decorreu no IPO-Porto, nos dias 22 e 23 de junho, o 6º Curso Avançado 
de Ginecologia Oncológica, uma iniciativa que reuniu diversos profissionais 
para debater temas tão importantes como o cancro do ovário ou da vulva. 

A produção científica do Centro de Investigação do IPO-Porto (CI-IPOP) é 
essencialmente medida pelos parâmetros que envolvem publicações em re-
vistas indexadas com revisão por pares. Ao longo do tempo, a produção cien-
tífica do CI-IPOP tem vindo a aumentar significativamente. Como se pode 
observar na figura, o nº de publicações científicas indexadas em 2017 foi 
de 165, continuando o crescimento exponencial que se tem verificado nos 
últimos anos. Por outro lado, o factor de impacto médio das revistas onde os 
investigadores do CI-IPOP publicaram foi de 5,0, o que também é uma me-
lhoria significativa em relação aos anos precedentes. Tentando avaliar simul-
taneamente a quantidade das publicações com a sua qualidade medida pelo 

factor de impacto, podemos verificar que a soma dos factores de impacto 
das publicações de 2017 atinge o valor de 674,7, continuando a evolução 
positiva ao longo dos anos. Esta melhoria do impacto geral das publicações 
é evidente também pelo número significativo de publicações com factor de 
impacto superior a 5 (47 em 2017) e superior a 10 (9 em 2017). O reforço 
da massa crítica em ternos de recursos humanos a fazer investigação a tem-
po inteiro e o aumento da capacidade para obter financiamento competitivo 
externo permitirá continuar esta evolução positiva, que a prazo contribuirá 
também para melhorar os cuidados de saúde. 

Cascata São João  
na Pediatria

6º Curso Avançado  
de Ginecologia

Produção Científica do Centro de Investigação em 2017
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 NO PAÍS E NO MUNDO  PELA SUA SAÚDE

5 DE SETEMBRO
Ante-estreia do Filme “O que de verdade importa” de Paco Arango e 
Fundacion Lo, que reverte a favor do IPO-Porto 

13 DE SETEMBRO
 Debate Expresso & SIC Notícias | Tenho Cancro. E depois?  
(Auditório Principal, 11h00) 

04 DE OUTUBRO
4ª Gala Solidária IPO-Porto (Coliseu do Porto, 21h00)

26 DE OUTUBRO
Concerto Rosa (Casa da Música, 19h30)

Agenda de Eventos/Formações

IPO na ASCO

Comunidade 
Solidária 

A exposição despreocupada aos raios solares pode danificar seriamente a pele. 
Se não tivermos cuidado, o sol pode provocar desidratação, insolação, quei-
maduras, descamação, dor, pele vermelha e no limite causar cancro cutâneo.

Existem certas zonas de alto risco, que devemos proteger mais do que o 
normal, durante a exposição ao sol: o rosto, contorno dos olhos, lábios, nariz, 
maçãs do rosto, peito, virilhas, parte interna dos joelhos, ombros e as costas.

D Proteja a sua pele, os lábios e os olhos do excesso de sol

D  Faça uma exposição progressiva ao sol, começando por períodos curtos 
nos primeiros dias

D  Evite a exposição aos raios solares mais fortes (entre as 11 horas e as 
17 horas)

D Use óculos escuros que ofereçam uma proteção eficaz

D  Conheça a sua pele, efectue um auto-exame da pele de 2 em 2 meses. 
Vigie o contorno, a cor e o tamanho dos seus nevos

D Evite queimaduras solares e escaldões

Cuidados a ter com a pele  
e exposição solar

O IPO-Porto, através da Unidade de Investigação Clínica, esteve uma vez 
mais representado na ASCO (American Society of Clinical Oncology), o maior 
congresso mundial em Oncologia, que se realiza em Chicago. A reunião cien-
tífica decorreu em junho com o objetivo juntar profissionais de oncologia de 
todo o mundo para discutir novas terapias em oncologia. 

A empresa Amkor Technology, Inc. e os seus colaboradores, pelo segundo 
ano consecutivo, uniram-se e fizeram uma doação ao IPO-Porto. O Instituto 
e os seus doentes agradecem o generoso donativo.  


