
MEDIÇÃO DE VALOR EM ONCOLOGIA
da teoria à prática

CURSO FORMAÇÃO AVANÇADA





O QUE ESPERAR?

DESAFIO(S)

○ Contexto atual da saúde: volume vs va-
lor;

○ Importância da gestão de saúde basea-
da em valor;

○ Desenvolvimento de competências na 
área da inovação, criação e medição de 
valor.

OBJETIVO(S)

○ Explorar a aplicação prática dos concei-
tos da criação de valor em saúde;
 
○ Dotar os participantes de conhecimen-
to indispensável para compreenderem a 
necessidade, exequibilidade e potenciali-
dade de desenvolver investigação na área 
dos resultados em saúde, em contexto de 
Real World Data (RWD);
 
○ Conhecer os tipos de instrumentos de 
medição de resultados em saúde, incluin-
do Patient Reported Outcomes (PROs);

○ Identificar e compreender os  recursos 
disponíveis para a investigação em Out-
comes Research (e.g. registos e outras 
bases de dados relevantes em saúde);

○ Perceber a importância da afetação de 
custos para a medição de valor;

○ Perceber a importância da investigação 
centrada no doente na tomada de deci-
são clínica.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

○ Executivos;

○ Gestores;

○ Médicos;

○ Enfermeiros;

○ Farmacêuticos; 

○ Data managers;

○ Outros profissionais de saúde.
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PROGRAMA

○ Desafios atuais dos sistemas de saúde
○ Modelos de gestão de saúde baseada na criação de 
valor - Value based Healthcare (VBHC)

3 Em que consiste o paradigma VBHC? 
3 O que é valor em saúde?
3 Quais são as vantagens do VBHC? Por que razões o 
VBHC é uma melhor opção?
3 Qual o papel da medição de valor na estratégia da 
organização?
3 Unidades Práticas Integradas: modelo e cultura 
organizacional - prestação de cuidados de saúde em 
diferentes especialidades de forma integrada.

Dra. Claúdia Vaz Dr. Filipe Costa

MÓDULO I: Introdução ao paradigma cuidados de saúde baseados em 
valor 

○ VBHC: Como implementar?
 

3 Condições essenciais – pré-requisitos
3 A necessidade de envolvimento de toda a organização 
na transformação para o VBHC
3 Liderança, cultura e ética organizacional
3 A implementação do VBHC na organização e como mo-
nitorizar

○ Financiamento da Saúde: Volume vs Valor
○ Modelos de pagamento de cuidados de saúde 
○ Melhoria da eficiência de processos e implementação 
de novas metodologias de reembolso

MÓDULO II: A medição do valor em cuidados de saúde
Eng.º João Leal
○ Impacto das inovações tecnológicas e os seus de-
safios na prestação de serviços de saúde: Big data & 
Analytics

○ Importância das tecnologias e dados disponíveis:

3 fontes de dados e sistemas de registo clínico
3 tipo de dados e semântica em saúde
3 recolha de dados
3 armazenamento de dados
3 analítica de dados

Prof.ª Doutora Ana Londral
○ Como medir valor em saúde?
○ Resultados que importam aos doentes 
○ A importância da Investigação centrada no doente 
para a tomada de decisão
○ Standard-sets da ICHOM: o que são e como podem 
ser implementados?
○ Importância da recolha e análise de Real World Evi-
dence (RWE) para a saúde baseada em valor
○ Contratualização baseada em valor - estratégias ino-
vadoras de partilha de risco

MÓDULO III: Resultados e experiências reportados pelos doentes
Dr. Filipe Costa
○ Patient Reported Experience Measures (PREMs) – 
instrumentos e formas de medição 

○ Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) – 
instrumentos e formas de medição

○ Modelos de medição de PROMs

○ Medição da Qualidade de Vida Relacionada com a 
Saúde (QVRS)

○ Casos práticos

Dra. Patrícia Redondo
○ Implementação de circuito num hospital para avaliação 
da QVRS
○ Benefícios esperados para os doentes, profissionais, 
o SNS, outros pela implementação de um circuito desta 
natureza
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○ Importância dos estudos de RWE – visão da consul-
toria

○ Redes Internacionais de geração de evidência em 
Outcomes 

○ Como implementar uma unidade de Outcomes 
Research num hospital
○ Estudos observacionais de RWE 
○ Principais linhas orientadoras para levar a cabo um es-
tudo de Outcomes Research 

○ Importância da Investigação em Outcomes Research 
(RWD/RWE)

○ Desenhos de estudos e tipos de outcomes
○ Compreensão dos modelos de aprovação, questões 
éticas, reguladoras e legais

○ Importância dos estudos de RWE como suporte à prá-
tica clínica

○ Importância dos estudos de RWE – visão da indústria 
farmacêutica

MÓDULO IV: Investigação em Outcomes Research
Prof.ª Doutora Carmen Jerónimo

Dra. Teresa Monjardino

Dra. Marta Soares/Dra. Joana Bordalo e Sá

Dra. Filipa Bernardo

Dra. Inês Moital

Dra. Patrícia Redondo

Eng.ª Joana Sousa
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Moderador: Eng.ª Salomé Azevedo
Mesa-redonda com o painel

Discussão: As metodologias de custeio estão alinha-
das para a medição de valor?

3 Desafios da medição de custos em saúde
3 Identificação de oportunidades de melhoria

MÓDULO V: Medição do custo em VBHC
Eng.ª Salomé Azevedo
○ Metodologias de análise de custos em saúde

Moderador: Eng.ª Salomé Azevedo
Painel convidado: Dra. Fernanda Oliveira (ARS Norte), 
Dr. Filipe Costa (Luz Saúde), Dra. Cláudia Ricardo (Ro-
che), Eng.ª Joana Sousa (Moai Consulting).

Abordagens individuais sobre as metodologias de cus-
teio atuais e se a afetação de custos está ou como deve-
rá estar alinhada para a medição de valor e como poderá 
contribuir para a medição de resultados: apresentação 
de casos práticos.

I Parte (90m)

II Parte (90m)

III Parte (60m)

MÓDULO VI: Criação de valor em equipa combinando metodologias e 
estratégias colaborativas para ideação e desenvolvimento de projetos

Eng.ª Sónia Franco

○ Alinhamento da equipa envolvida no propósito da cria-
ção de valor e na visão do futuro

○ Transformação de ideias em projetos, tendo como ins-
piração os conceitos aprendidos no curso e a experiên-
cia de todos os participantes

○ Aplicação estruturada de ferramentas centradas nas 
necessidades e objetivos garantindo a discussão eficaz 
e produtiva

○ Mapeamento de facilitadores e desafios

○ Concretização de ideias, obtenção de soluções e con-
sensos

○  Identificação de prioridades e prazos de atividades



FORMADORES

É diretora do Laboratório Colaborativo Value for Health CoLAB. Lidera 
projetos de investigação e inovação na área de transformação digital e valor 
em saúde. Nas suas atividades, dá prioridade a relações colaborativas e 
interdisciplinares, com foco em ferramentas e métodos de aplicação em 
contextos reais da Saúde, envolvendo equipas clínicas, doentes e cidadãos 
em geral. É mentora e perita no EIT Health Innostars. É licenciada em 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, pelo Técnico. Tem o grau de 
Doutor em Ciências Biomédicas/Neurociências, pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa. É certificada em VBHC Green Belt pelo Value-
based Healthcare Center Europe.

Ana Rita Londral

Bióloga de formação, é a atual Diretora do Centro de Investigação (CI-
IPOP), Coordenadora do Grupo de Epigenética e Biologia do Cancro, e 
Coordenadora Científica do Biobanco do IPO Porto. No Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto é também Diretora do 
Mestrado em Oncologia e Professora Catedrática Convidada. Até à data 
já foi autora/co-autora de mais de 246 publicações científicas (H-index 
48; Web of Science 2/2022). Os principais temas em que trabalha são no 
desenvolvimento de novos biomarcadores epigenéticos para deteção de 
cancro em biópsias líquidas; na descoberta de novos fármacos baseados na 
modelação epigenética; na relação entre a epigenética e a imuno-oncologia; 
e na contribuição dos ncRNAs para a transformação maligna.

Carmen Jerónimo

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora; 
Especialização em Marketing pelo Programa de Executivos do INSEAD. 
Atualmente é a Diretora de Acesso e Relações Institucionais da Roche 
Farmacêutica e Química. Teve responsabilidades na área do Planeamento 
Estratégico, Estudos de Mercado e de Recursos Humanos. Tem interesse 
pelas áreas de gestão, valor em saúde e liderança no feminino.

Cláudia Ricardo

Entrou na Roche Diagnostics International em 2019 como Global Value-
Based HealthCare Lead, tornando-se Global Head of Market Access 
& Health Policy CPS em Julho de 2020. No decorrer desse período, 
foi responsável por gerar um impulso suficiente para desencadear nas 
diferentes regiões fortes atividades de transformação ligadas à saúde, 
inspirando a organização em geral e as equipes de liderança. Em outubro de 
2021, passou para o Business Innovation Office da Roche como Business 
Innovation Director.
Antes de ingressar na Roche, trabalhou como Business Development Director 
no ICHOM durante 2 anos, com sede em Londres, onde foi responsável 
por liderar grandes consórcios como All.Can, mas também liderando a 
implementação de standard sets ICHOM em diversos prestadores de 
cuidados de saúde.
Doutorou-se em Engenharia Biomédica pela Universidade do Minho em 
2003 e tem uma carreira global de aproximadamente 20 anos na área da 
saúde que a levou a viver em cinco países e três continentes. Atualmente 
vive na Suíça com a sua família.

Cláudia Vaz
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Licenciada em Gestão de Empresas e Pós-Graduada em Gestão de Hospitais 
e Serviços de Saúde. Frequentou diversos cursos de especialização, 
nomeadamente o Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, a 
Unidade Curricular de Economia e Política de Saúde da ENSP e a Formação 
Avançada em Governação e Políticas Públicas em Saúde.
Exerceu funções de Assessora Técnica no Hospital S. João, Hospital de S. 
Pedro, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Administração Regional de 
Saúde do Norte. Nesta última instituição exerceu funções de Diretora no 
Departamento de Gestão e Administração Geral entre dezembro de 2013 e 
maio de 2015 e no Departamento de Contratualização de 2007 a 2011 e 
desde fevereiro de 2018 até à presente data.

Fernanda Oliveira

Licenciada em Biologia (Universidade de Lisboa) e tem uma pós-graduação 
em Medicina Farmacêutica (Universidade de Aveiro).
Foi investigadora no Laboratório de Imunologia Celular na Faculdade de 
Medicina, Lisboa (1996-1999). Trabalha em investigação clínica há 21 
anos. Desempenhou na Eurotrials, Consultores Científicos (2001-2014) 
funções de Monitora, Gestora de projeto e Diretora Global da área de 
Inovação e I&D. Estagiou 1 ano no Departamento de Biomarcadores NORD 
no centro de inovação da Roche em Basileia. Foi consultora de I&D para 
Roche Portugal e Startups (2016-2018). Integrou a AstraZeneca em 2018 
onde desenvolveu o Departamento de Geração de Evidência Local com 38 
projetos.

Filipa Bernardo

Diretor de VBHC Luz Saúde, Professor Assistente na Nova SBE em 
Gestão, Coordenador da Pós Graduação de gestão em Saúde da nova SBE 
Executivos.
As suas áreas de interesse e de investigação prendem-se com a o conceito 
de value based healthcare, gestão da saúde, teoria das organizações, 
gestão de operações, medição de outcomes, benchmark e database, 
análise bioestatistica, análise de custos e melhoria de processos nas 
organizações. Liderou e realizou vários projetos nacionais, e internacionais 
na área da value based healthcare em múltiplos modelos de financiamento 
internacional de domínio público ou privado, como exemplo: MD Anderson 
Câncer Center. É investigador e membro do Health Economics and 
Management Knowledge Center da Nova SBE liderado pelo Prof Pedro 
Pita Barros. É Doutorado em Gestão na Nova SBE. Tem ainda um MBA e 
um Mestrado em Gestão em Saúde. Distinguido com o Merit Award of 
2019 International Hospital Federation in Patient-centered Care com o 
projeto de Value Based Healthcare, e convidado para múltiplas palestra e 
conferências internacionais sobre a implementação de modelos de Value 
Based Healthcare.

Filipe Costa

Doutorada em Farmacologia pela Universidade Autónoma de Barcelona. 
Iniciou o seu percurso profissional em consultoria científica onde foi 
responsável pela área de Estudos Clínicos e Medical Writing. Na indústria 
farmacêutica trabalhou na área de Medical Affairs e Avaliação Económica, 
estando atualmente a trabalhar na área de Real World Evidence em 
Oncologia. Colabora desde 2007 como formadora em contexto de formação 
pós-graduada em investigação clínica em instituições académicas e em 
cursos de formação de curta duração em parceria com Instituições de Saúde 
e Sociedades Científicas. Participa desde 2018 no grupo de trabalho do 
projeto PaRIS, na qualidade de representante da EFPIA.

Inês Moital
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CEO da MOAI Consulting. Engenheira Biomédica pela FCT-UNL, com 
14 anos de experiência em consultoria de gestão. Iniciou o seu percurso 
na Accenture mas nos últimos 10 anos esteve focada na área da saúde, 
primeiro na IQVIA - onde assumiu funções de gestão da área hospitalar - 
e nos últimos dois anos na empresa que lidera, a MOAI Consulting, onde 
trabalha com todos os stakeholders do sector da saúde.
Possui um Mestrado Executivo em Gestão pela UCP e é atualmente discente 
no Curso de Especialização em Administração Hospitalar da ENSP-NOVA.

Joana Sousa

É médica  consultora em Oncologia Médica, Assistente Graduada do Serviço 
de Oncologia Médica do IPO Porto, onde coordena o Internato Médico. 
Tem o Mestrado em Medicina e Oncologia Molecular e é docente externa 
do ICBAS-UP. Tem experiência em investigação clínica, ensaios clínicos e 
estudos da vida real. Conta com várias publicações de artigos científicos, 
capítulos de livros e trabalhos em congressos internacionais e nacionais. 
Pertence ainda ao Colégio de Oncologia Médica da Ordem dos Médicos. 
Adicionalmente tem experiência de Voluntariado Médico, tendo integrado 
equipas de trabalho Líbano com refugiados, Índia e Guiné-Bissau.

Joana Bordálo e Sá

Mestre em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico 
(Universidade Lisboa), Formação em Desenho Avançado e Implementação 
de Financiamento com base em modelos de Case-Mix (PCSI) e Pós-
Graduação em Gestão de Informação e Business Intelligence para a Saúde 
(Nova IMS). Com um percurso profissional sempre relacionado com área de 
Saúde e Business Intelligence, com uma primeira experiência nos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde como Analista e Gestor de Projetos 
relacionados com informação clínica, codificação clínica, recursos humanos 
e informação financeira.
Hoje em dia exerce como Gestor de Data Analytics e Value Based 
Healthcare para a CUF, sendo responsável pela eficiência e gestão de 
iniciativas relacionadas com Gestão de Informação e Analytics, Value 
Based Healthcare e Codificação Clínica (nos serviços partilhados, com 
responsabilidade em todos os Hospitais e Clínicas do grupo).
Mantém um papel ativo na ligação entre os stakeholders do Mercado da 
Saúde e as Universidades (coordenador de projetos, co-orientação de teses 
de mestrado e orador convidado).

João Leal

Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto. Especialista em Oncologia Médica e Médica no IPO Porto desde 
2003. Foi responsável pela Coordenação do Internato Médico do Serviço 
de Oncologia Médica (maio/2005 – janeiro/2012) e adjunta da Direção do 
Internato Médico (dezembro/2006 - setembro/2013). Responsável pela 
área médica da Unidade de Sarcomas do IPO (janeiro/2005 - maio/2017). 
Coordenadora da Unidade de Pulmão do IPO (janeiro/2012 – junho/2019). 
Coordenadora Nacional das Normas de Orientação Clínica de Pulmão pela 
DGS em abril/2013. Diretora Clínica do IPO Porto desde junho/2019.
Possui o Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) e 
desempenha funções de gestão, docência e investigação. 
Investigadora principal e co-investigadora em diversos ensaios clínicos de 
fase II e III, bem como estudos observacionais de avaliação de resultados 
em saúde.
Co-autora de várias publicações científicas nacionais e internacionais.

Marta Soares
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Gestora, trabalha há 15 anos no setor da saúde. 
Mestre em Gestão e Pós-Graduada em Gestão e Administração Hospitalar. 
Possui o Curso Executivo Outcomes Measurement and Valuation of HTA 
da Universidade de York e o Curso Business Analytics da Católica Porto 
Business School.
Diretora do serviço Outcomes Research Lab do IPO Porto, exercendo funções 
na Instituição desde 2016. Tem participado em vários projetos nacionais 
e internacionais na área da Oncologia, VBHC e Outcomes Research. Co-
autora de várias publicações científicas nacionais e internacionais. Tem 
experiência profissional como formadora e palestrante na área da medição 
de resultados em saúde.  
Participante da 2ª edição do Health Parliament Portugal. Membro do 
grupo de trabalho Value-Based Healthcare (APAH). Membro do grupo 
de investigação “Management, Outcomes Research and Economics in 
Healthcare” (IPO Porto).

Patrícia Redondo

É responsável pela área de avaliação de valor e saúde digital no VOH.
CoLAB. É aluna de doutoramento em Engenharia e Gestão, do Instituto 
Superior Técnico. Investiga o desenvolvimento de sistemas de saúde 
digitais robustos e eficientes que permitem a avaliação de valor em saúde. 
Foi deputada no Health Parliament Portugal, em 2020/21. Foi assistente de 
investigação na Católica-Lisbon SBE, onde lecionou Gestão de Operações 
e Estratégia Tecnológica. Estagiou na Carnegie Mellon University. Obteve o 
grau de Mestre em Engenharia Biomédica, pelo Instituto Superior Técnico. 
É certificada em VBHC Green Belt pelo Value-based Healthcare Center 
Europe.

Salomé Azevedo

Consultora estratégica na Roche Diagnósticos Portugal e integra uma equipa 
internacional de consultores. Trabalha com instituições de saúde, apoiando-
as na definição e implementação da sua estratégia de forma colaborativa, 
eficiente e sustentável, suportando as suas equipas na gestão da mudança.
Engenheira Física de formação, iniciou o seu percurso como especialista de 
Workflow&IT e possui anos de experiência na implementação de soluções de 
automação laboratorial e gestão de projetos. Desde 2010, como consultora 
tem apoiado inúmeras equipas na área da saúde no desenvolvimento de 
projetos de melhoria operacional e organizacional, através de metodologias 
como lean, agile ou design thinking.

Sónia Franco

Investigadora Júnior do Grupo de Epidemiologia do Cancro - Centro de 
Investigação do IPO Porto.
Licenciatura em ciências da nutrição e alimentação (2008), mestrado em 
saúde pública (2012) e doutoramento em saúde pública pela Universidade 
do Porto (2019).
Integração de projetos nacionais e internacionais que monitorizam a 
eficácia, eficiência, segurança e custos associados a novos tratamentos 
oncológicos e o seu impacto na qualidade de vida dos doentes, utilizando 
dados reais de registos oncológicos clínicos e populacionais.
Outros interesses de investigação: estudo de características 
socioeconómicas, demográficas, comportamentais e ambientais que 
interagem na produção de resultados de saúde em indivíduos e nas 
populações.

Teresa Monjardino
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INFORMAÇÕES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

São admitidos até um máximo de 30 alunos por edição

Número mínimo de participantes: 17 alunos

INVESTIMENTO 
€300 por módulo

€1200 mediante inscrição na totalidade dos módulos 
○ Possibilidade de inscrição por módulo
○ Módulo VI só possivel efetuar após frequentar a 
totalidade dos módulos
○ Pagamento por transferência bancária

DURAÇÃO

24 horas (4 horas por módulo)

1ª Edição: 

09/09/2022 a 14/10/2022

FORMATO/HORÁRIO

Presencial

Sexta-feira | 14h00-18h00 

IDIOMA

Português 

LOCAL

Sala Multiusos da Escola Portuguesa de Oncologia do 
Porto - IPO Porto 

Notas:

Curso com gravação das sessões possibilitando a vi-
sualização posterior.

Critério de seleção mediante avaliação e análise do 
processo de candidatura e, se considerado necessá-
rio, entrevista individual.

Apresentação candidaturas:
01/06/2022 a 30/06/2022

Divulgação dos resultados até 15 dias antes do início 
do curso para o endereço eletrónico indicado pelo can-
didato.

ENTIDADES PARCEIRAS

2ª Edição:

21/10/2022 a 25/11/2022 

MÓDULOS DATA
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MÓDULOS DATA

Introdução ao VBHC

A medição do valor em cuidados de saúde

Resultados reportados pelos doentes

Investigação em outcomes research

Medição do custo em VBHC

Ideação e desenvolvimento de projetos

Introdução ao VBHC

A medição do valor em cuidados de saúde

Resultados reportados pelos doentes

Investigação em outcomes research

Medição do custo em VBHC

Ideação e desenvolvimento de projetos

21/10/2022

28/10/2022

04/11/2022

11/11/2022

18/11/2022

25/11/2022

09/09/2022

16/09/2022

23/09/2022

30/09/2022

07/10/2022

14/10/2022

https://epop.ipoporto.pt/curso/valoremoncologia/
https://epop.ipoporto.pt/curso/valoremoncologia/
https://epop.ipoporto.pt/curso/valoremoncologia/
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