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resumo: A doença oncológica pode acarretar uma multiplicidade de sintomas passíveis de causar 
sofrimento e afetar profundamente a qualidade de vida (QoL). A monitorização sistemática de Pa-
tient-Reported Outcomes (PRO’s) permite avaliar sintomas, conhecer a perceção do doente sobre o 
impacto da doença e respetivo tratamento na recuperação da sua qualidade de vida, visando garantir 
a prestação de cuidados adequados às necessidades do doente oncológico. Este projeto-piloto visa 
avaliar a exequibilidade e o impacto da incorporação de colheita de PRO’s pela Equipa de Enfermagem 
Oncológica num Serviço de Oncologia Médica, recorrendo a uma App Hospitalar. A utilização de ins-
trumentos tecnológicos de informação disponíveis para a automatização de recolha de dados e a sua 
análise em tempo real pretende criar modelos de cuidados assistenciais integrados, direcionados e de 
proximidade, que coloquem o doente como interveniente ativo nas tomadas de decisão, no decurso 
do tratamento e acompanhamento da sua doença oncológica.
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abstract: A cancer diagnosis may bring multiple symptoms amenable to deeply affect quality of life 
(QoL). Systematic monitoring of patient-reported outcomes (PRO’s) allows to evaluate symptoms, to 
understand the patient’s perception about the impact of the disease and its treatments and to evaluate 
the effectiveness of implemented interventions. All these are essential steps to ensure that quality care 
adapted to patients’ needs and preferences is provided. This pilot project intends to evaluate the feasibility 
and impact of PRO’s collection by the Oncology Nursing team in a Medical Oncology Unit, using an Hospital 
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Introdução 
O cancro é a segunda causa de morte em Portugal 

e a que mais aumentou nos últimos anos (International 
Agency for Research on Cancer - World Health Orga-
nization, 2018). Viver com uma doença oncológica acar-
reta um profundo impacto na pessoa e na sua família, com 
necessidade de reajustes constantes, pela vivência emi-
nentemente de cuidados hospitalares. Adicionalmente, a 
doença acarreta sintomatologia diversa e complexa que, 
a par dos tratamentos e possíveis efeitos secundários, é 
capaz de produzir sequelas profundas e duradouras nas 
várias dimensões de vida da pessoa (Zimmermann et al., 
2011). 

A Sociedade Americana de Oncologia Médica 
(ASCO) e a Sociedade Europeia de Oncologia Médica 
(ESMO), tal como a Associação de Enfermagem Onco-
lógica Portuguesa (AEOP), definem a atenção à quali-
dade de vida e ao controlo sintomático como aspetos 
fundamentais e definidores da qualidade do tratamento 
oncológico, devendo os cuidados de suporte ser presta-
dos em todas as fases da doença oncológica (Ferris et al., 
2009; Cherny et al., 2003). 

Os doentes oncológicos são considerados um grupo 
populacional de elevado risco e vulnerabilidade, o que 
obriga a uma abordagem individualizada e um ajuste de 

recursos, carecendo de uma organização dos Serviços de 
Saúde que, a par da inovação diagnóstica e terapêutica, 
desenvolva estratégias de intervenção rápidas e centradas 
nas necessidades do doente.

Segundo o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012 – 
2016 e sua revisão e extensão a 2020, o acesso aos cui-
dados de saúde pressupunha a obtenção de cuidados de 
qualidade necessários e oportunos que respondessem a 
necessidades locais (Ministério da Saúde, 2016). As linhas 
estratégicas a divulgar no Plano Nacional para a Segu-
rança dos Doentes, 2021-26 pressupõem um aumento da 
segurança da prestação de cuidados de saúde. Assim, e 
tendo presente que o foco é o doente, há necessidade de 
desenvolver e implementar ações que promovam a litera-
cia em saúde, a capacitação e o envolvimento do doente, 
para que, em parceria com os profissionais de saúde, sejam 
ambos promotores de uma cultura de segurança na pres-
tação de cuidados. Delinear projetos enquadrados numa 
estratégia de melhoria de acesso aos cuidados por parte 
de uma população vulnerável, com vista à potenciação da 
qualidade de vida, promovendo a proximidade entre o 
doente a família e os profissionais de saúde, leva ao desen-
volvimento de um programa de acompanhamento indi-
vidualizado em que o doente é o principal interveniente 
na sua situação de saúde. O uso de tecnologias facilitado-

App. The utilization of web-based instruments tools allows for automatic and real-time data collection and 
analysis, consenting the design of integrated models of care that are adapted and reactive to patient’s 
needs, therefore placing the patient as an active intervenient in the decision-making process throughout 
the disease trajectory.
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abstracto: Un diagnóstico de cáncer puede causar una multiplicidad de síntomas que pueden causar 
sufrimiento y afectar profundamente la calidad de vida. El seguimiento sistemático de los Resultados 
Informados por el Paciente (Patient Reported Outcomes - PRO’s) permite la evaluación de los síntomas, 
el conocimiento de la percepción del paciente sobre el impacto de la enfermedad y su tratamiento en 
la recuperación de su calidad de vida, con el fin de asegurar la prestación de cuidados adecuados a las 
necesidades del paciente oncológico. Este proyecto piloto tiene como objetivo evaluar la factibilidad y el 
impacto de la incorporación de la colección de PRO por parte del equipo de Enfermería de Oncología en un 
Servicio de Oncología Médica, utilizando una App Hospitalaria. El uso de las herramientas tecnológicas 
de información disponibles para la automatización de la recolección de datos y su análisis en tiempo real 
pretende crear modelos de atención integrada, focalizada y de proximidad, que coloquen al paciente como 
actor activo en la toma de decisiones, durante el tratamiento y seguimiento de su enfermedad oncológica.
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