31

n.o

DEZ
2017

PONTO DE VISTA
O investimento em cuidados seguros e de
qualidade são a receita inequívoca para
que o reconhecimento da comunidade que
servimos seja positivo e continuado.
O reforço da atividade na investigação e na digitalização
de processos é o caminho de futuro que irá manter em alta
a motivação dos nossos profissionais e a certeza que os
resultados em saúde serão sempre comparáveis com os
padrões mais exigentes de outros operadores congéneres
do primeiro mundo.

Temos à nossa frente mais um ano para abraçar o compromisso de sermos mais eficientes, tendo atenção aos
custos, mais reconhecidos pelos doentes, na proporção
da melhoria dos percursos na Instituição, e de maior competência técnica por melhoria dos resultados das nossas
intervenções, traduzidas por indicadores de saúde e de
qualidade de vida dos cidadãos.
A tarefa de mais saúde nunca está acabada e todos estamos convocados para a causa.
Dr. Laranja Pontes
Presidente do Conselho de Administração do IPO-Porto

NO IPO ACONTECE

Concerto Rosa na Casa da Música
No mês de outubro, o IPO-Porto veste-se de rosa para comemorar o Dia
Nacional da Prevenção do Cancro da Mama. Pelo segundo ano, a Instituição
assinalou esta importante data com um “Concerto Rosa” na Casa da Música.
A Orquestra Sinfónica do Porto subiu ao palco pelas
21h00, mas, momentos antes, os mais de 200 convidados foram surpreendidos pela atuação de “O Baile dos
Candeeiros”. Uma peça interpretada pela companhia
Radar 360.O, inspirada em rituais e tradições que remontam ao final dos anos 60 e ao famoso Baile dos Cinco
Candeeiros. Com esta iniciativa, o IPO-Porto pretende
promover uma maior consciencialização sobre a doença,
alertando para a importância da prevenção e diagnóstico
precoce do Cancro da Mama.
Esta foi também uma oportunidade para comemorar os
10 anos da sua Clínica da Mama. Com um desempenho
mundialmente reconhecido, a Clínica da Mama do IPO-Porto tratou mais de 10 mil novos doentes, estando
atualmente a seguir cerca de 50 mil doentes.

“A investigação clínica tem permitido que os nossos doentes tenham
acesso a tratamentos inovadores,
muito antes de estes estarem disponíveis para uso na prática clínica
diária. Os resultados alcançados nos
últimos anos ditam um aumento progressivo das taxas de sobrevivência, que hoje se
aproximam dos 90% aos 5 anos”, sublinha Laranja
Pontes, Presidente do Conselho de Administração do
IPO-Porto.

NÓS POR CÁ

Serviço de Radioterapia
certificado pela Novalis
O Serviço de Radioterapia do IPO-Porto foi certificado pela Novalis como o primeiro centro da Península Ibérica, distinguido pelos mais altos níveis de eficácia e rigor
na prática clínica em Radiocirurgia e Radioterapia Estereotáxica Extracraneana.
Para Luísa Carvalho, diretora do Serviço, "este é um marco muito importante". A certificação, que foi atribuída em julho, foi celebrada em novembro pelo Serviço com uma
cerimónia de descerramento da placa, que contou com a presença do Presidente do Instituto e a Diretora Clínica.

IPO-Porto disponibiliza um Portal e uma APP para apoiar o doente
O IPO-Porto é o primeiro hospital público a lançar um Portal e uma APP (para android e ios) - Bem-Me-ker online que permite ao doente, por meio de dispositivos móveis, confirmar a sua presença nas consultas. Através da
nova plataforma, o doente consegue ainda aceder a um conjunto de funcionalidades sem ter de se deslocar
ao hospital, tais como agendamentos, solicitação e consulta de relatórios e declarações, informação sobre
taxas moderadoras, preparação para exames entre outros. Possui ainda um apoio online (chat) que rapidamente dá resposta às questões dos doentes.
Estas plataformas digitais permitem ao doente ter acesso a uma área pessoal e reservada que lhe possibilita gerir informação personalizada não necessitando de preencher presencialmente os formulários.
Desde setembro, data de lançamento do Portal, cerca de 6000 doentes já se registaram, foram
realizados mais de 13 mil acessos e 300 pedidos de informação. São dados que realçam a excelente
recetividade a esta aplicação que foi desenhada para responder às atuais necessidades do doente.
A aplicação pode ser encontrada no site em www.ipoporto.pt, na área do Bem-me-ker online. Descarregue e registe-se!
“O paradigma dos sites anteriores estava ajustado à dinâmica da Instituição. Atualmente, a nossa visão
é muito diferente e entendemos que uma ferramenta de comunicação digital tem que estar centrada nas
necessidades do utilizador. Por isso, lançamos o Bem-Me-Ker online e direcionamos o site para três principais
grupos: doente, profissional e cidadão”, explica Laranja Pontes, Presidente do IPO-Porto.

Prémio de Boas Práticas em saúde
atribuído ao IPO pela APDH
Recentemente, o IPO-Porto foi reconhecido com o primeiro Prémio de Boas
Práticas em Saúde, promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH. Em avaliação esteve o projeto “Reorganização da
área de ambulatório do IPO do Porto. Unidades de Prática Integrada: avaliação
aos 10 anos de implementação, o caso da Clínica da Mama”, que resultou de
um trabalho pioneiro do Instituto, iniciado há cerca de 10 anos com a Clínica

da Mama, mas que foi implementado a mais 10 clínicas de outras patologias.
O prémio foi atribuído a um projeto na área da organização estrutural por
Clínicas de Patologia, já reconhecido anteriormente como um caso de
inovação na saúde. Em outubro, o IPO-Porto foi distinguido com menção
honrosa pelo Prémio Saúde Sustentável no critério de Qualidade Clínica e
Resultados em Saúde.

DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO

DIA DE S. MARTINHO: APELO À DADIVA
DE SANGUE NAS UNIVERSIDADES

O IPO-Porto assinalou, no dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação com
uma ação de sensibilização para "Uma
Alimentação mais Saudável e Sustentável!”. Os profissionais do Serviço de
Nutrição estiveram na entrada principal do IPO-Porto a esclarecer os doentes sobre uma alimentação mais saudável e sustentável.

O IPO-Porto aproveitou o S. Martinho para
sensibilizar os jovens universitários para a
dádiva de sangue. A iniciativa arrancou
no Instituto Superior de Engenharia do
Porto (ISEP), no dia 10 de novembro, e
estendeu-se ao ISCAP e à FEUP nas
semanas seguintes. A recetividade e
sensibilidade da comunidade do
pólo da Asprela para esta causa
tem sido muito participada e
positiva.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

IPO-Porto financia 16 novos projetos de investigação clínica
O Centro de Investigação do IPO-Porto abriu em 2017 um concurso interno para financiamento de projetos de investigação clínica. Concorreram
a este concurso 23 projetos, com um valor total de orçamentos superior a
500.000€. O júri do concurso foi constituído por Manuel Teixeira, Diretor
do Centro de Investigação, Joaquim Abreu de Sousa, Diretor do Serviço de
Cirurgia Oncológica, Deolinda Pereira, Diretora do Serviço de Oncologia Médica e Luísa Carvalho, Diretora do Serviço de Radioterapia.
Tendo em atenção o regulamento do concurso e o financiamento disponível
para este ano (cerca de 155.000€), foram aprovados para financiamento os
seguintes projetos de investigação:
▶ C
 I-IPOP 67/2017: Needleless connector devices: Acute leukemia
patients, CLABSI and mucosal barrier injury microorganisms insight;
Investigador Principal: Ana Espirito Santo; Financiamento: 8.500,00€.
▶ C
 I-IPOP 68/2017: Correlative analysis of gene expression changes
and PD-L1 immunoexpression in non-small cell lung cancer; Investigador Principal: Ana Rodrigues; Financiamento: 6.666,67€.
▶ C
 I-IPOP 69/2017: Modelo biológico in vitro e preditivo de resposta à
Radioterapia no cancro da próstata de alto risco; Investigador Principal:
Carolina Ferreira; Financiamento: 6.050,00€.
▶ C
 I-IPOP 70/2017: Caracterização da dor e qualidade de vida em doentes oncológicos portugueses com metástases ósseas; Investigador
Principal: Claudia Vieira; Financiamento: 4.980,00€.
▶ C
 I-IPOP 71/2017: Ensaio clínico de fase II, não-randomizado, para
avaliar a eficácia e segurança da radioterapia de baixa dose em associação ao Rituximab, no tratamento de doentes com idade ≥ 65 anos e
linfoma folicular estadio III e IV; Investigador Principal: Dulcineia Pereira;
Financiamento: 13.000,00€.
▶ C
 I-IPOP 72/2017: Predição de acontecimentos adversos clinicamente
relevantes em idosos com cancro colo-retal ou cancro gástrico metastizado que vão iniciar tratamento paliativo sistémico; Investigador
Principal: Filipa Carneiro; Financiamento: 11.666,67€.
▶ C
 I-IPOP 73/2017: Unveiling patterns of rare cancers: obtaining evidence from clinical data based on rare forms of breast cancer; Investigador Principal: Inês Pousa; Financiamento: 9.940,00€.

▶ C
 I-IPOP 74/2017: Neoadjuvant immunotherapy in localized and locally
advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) expressing PD-L1; Investigador Principal: Júlio Oliveira; Financiamento: 15.165,00€.
▶ C
 I-IPOP 75/2017: Squamous cell carcinoma: diagnostic tools to discriminate between pulmonary primary tumor and metastasis from the
cervix; Investigador Principal: Marta Ferreira; Financiamento: 8.340,51€.
▶ C
 I-IPOP 76/2017: Construction of a clinical database in Breast Cancer
Unit of IPO Porto; Investigador Principal: Miguel Abreu; Financiamento:
9.940,00€.
▶ C
 I-IPOP 77/2017: Desafios na abordagem cirúrgica e anátomo-patológica do gânglio sentinela no carcinoma do colo e endométrio; Investigador
Principal: Mónica Pires; Financiamento: 6.727,37€.
▶ C
 I-IPOP 78/2017: Effectiveness and costs in oncology – Metastatic
gastric cancer, 2017 Audit; Investigador Principal: Nuno Sousa; Financiamento: 16.400,00€.
▶ C
 I-IPOP 79/2017: Definitive chemoradiotherapy response prediction
in esophageal carcinoma; Investigador Principal: Olga Sousa; Financiamento: 5.372,50€.
▶ C
 I-IPOP 80/2017: The potential role of MRI and biomarkers in the characterisation of prostate cancer; Investigador Principal: Rui Freitas; Financiamento: 17.000,00€.
▶ C
 I-IPOP 81/2017: Estados emocionais, sua modulação inflamatória e
fatores de resiliência e vulnerabilidade genéticas para a depressão em
doentes com carcinoma de mama; Investigador Principal: Susana Almeida; Financiamento: 6.300,00€.
▶ C
 I-IPOP 82/2017: ANXA1 and ARID1A as predictive biomarkers for
trastuzumab resistance in breast cancer; Investigador Principal: Susana Sousa; Financiamento: 8.906,10€.
O financiamento agora atribuído corresponde ao primeiro ano de execução
do projeto, podendo ser renovado nos projetos plurianuais mediante avaliação da progressão dos trabalhos.

40º ANIVERSÁRIO SERVIÇO
DE GASTRENTEROLOGIA

NATAL CELEBRADO
COM SHOWCOOKING

O serviço de Gastrenterologia celebrou em novembro o
seu 40.º aniversário, reforçando os maiores marcos da
sua história. O futuro e a evolução tecnológica
foram também temas abordados pelos
protagonistas desta sessão, que terminou com os parabéns a todos os
que contribuíram para que este
serviço seja uma referência nos
cuidados de saúde ao doente
oncológico. A cerimónia foi
muita participada e contou
com a presença dos antigos
diretores do Serviço.

O Chef estrela Michelin Pedro Lemos e o Barman Tiago
Castro estiveram no IPO-Porto, numa iniciativa que
pretendia celebrar o espírito natalício.
O Chef Pedro confecionou um arroz doce, reinventando a receita tradicional, e o Barman
Tiago criou um cocktail saudável (sem álcool) para os doentes e familiares. A ação
decorreu na entrada principal do Instituto
e contou com a colaboração da ESHT I
Escola Superior de Hotelaria e Turismo
do Politécnico do Porto.

NO PAÍS E NO MUNDO

PELA SUA SAÚDE

Proteja-se do frio!
Recomendações da Direção-Geral
da Saúde (DGS)
Em situações de frio intenso são produzidas alterações no organismo que
facilitam o aparecimento de doenças como a gripe e outras infeções respiratórias. Assim, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reforça a recomendação
para a vacinação contra a gripe, bem como a adoção das seguintes medidas,
para se proteger do frio:

Agasalhe-se
Manter o corpo quente é uma das formas mais adequadas de se proteger
contra o frio.

Mantenha a casa quente
Antes de entrar na estação mais fria do ano, é importante verificar se todos
os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados, assim
como o seu estado de limpeza.

Comunidade Solidária
O IPO-Porto celebrou um protocolo com a empresa Lavoro Europe que vai
dirigir uma campanha de angariação de fundos a favor do Instituto. A campanha incidirá sobre as vendas da gama Lavoro Woman.

Hidrate-se
Beber 1,5 litros de água por dia é tão importante como comer de forma adequada.

Mantenha-se atento aos sinais e sintomas, sobretudo se tiver
algum problema de saúde
Se necessário, contacte a linha gratuita SNS 24, através do número 808
24 24 24, ou o seu médico assistente. Em caso de emergência, ligue 112.

Foi mais um grande sucesso a terceira edição do 24 Horas 4 IPO. 105 bicicletas e mais de 1200 pessoas que se uniram para ajudar o IPO-Porto.
Esta edição realizou-se no Pavilhão Multiusos de Gondomar de 9 a 10 de
dezembro e contou com participações internacionais.

IPO acreditado pelo ESMO
O IPO-Porto foi acreditado pela European Society for Medical Oncology (ESMO) como Centro de
Referência em Oncologia Integrada e Cuidados Paliativos.
A ESMO é a maior organização profissional europeia
em oncologia médica e para
o IPO-Porto esta é mais uma
distinção que sublinha a qualidade dos cuidados de saúde
prestados pelo Instituto.
A acreditação foi recebida pelo
Dr. Júlio Oliveira, em Madrid, no Congresso Europeu da ESMO 2017, durante
a sessão comunitária integrada em Oncologia e
Paliativos.

Agenda de Eventos/Formações
26 e 27 DE JANEIRO
Breast Cancer Weekend
3 DE FEVEREIRO
3.as Jornadas de Enfermagem Ambulatório da Radioterapia
4 DE FEVEREIRO
Dia Mundial da Luta Contra o Cancro
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