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REGISTOS ONCOLÓGICOS DE BASE POPULACIONAL 

 Recolhem e tratam a informação de cada caso de cancro que 
ocorre na sua área de influência 
 
 
 Acompanham cada caso de cancro ao longo do tempo, desde o 
diagnóstico até ao óbito 



 Programas de rastreio de cancro 
 
 Planeamento da Rede de Referenciação Hospitalar em Oncologia 
 
 Planeamento dos recursos na área da oncologia  
 
 Investigação  Epidemiológica, dos resultados em Saúde e da efetividade da 
terapêutica 

DADOS FIDEDIGNOS DE BASE POPULACIONAL 
– incidência, prevalência e sobrevivência - 



• Deficiente qualidade da informação 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PASSADA 

• Escassa partilha da informação > Insuficiente contributo para a prática clínica 
 
• Pouco acesso à informação > Insuficiente contributo para o avanço do 
conhecimento 
 

 

> Não exaustividade e deficiente exatidão 



Na plataforma antiga:  Visão orientada à Instituição 

METODOLOGIA 



Na nova plataforma: Visão única do caso 

NOVA METODOLOGIA 



 
 

• Mais Qualidade 
 
• Mais Funcionalidade 

 
• Mais Atualidade 

 
• Melhores Dados  
 

 

Coerência de dados entre as várias fontes 
 

Atualização de dados a partir de outras fontes 
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METODOLOGIA 



• Facilitar o acesso à informação 
 

• Reduzir o tempo de busca da informação que se pretende melhorando 
assim a eficiência e a produtividade 
 
• Permitir o acesso integrado a diversos arquivos e bases de dados 

 
• Trocar informações entre os diferentes agentes da comunidade de forma 
global e eficiente 

Objetivos 

PORTAL ROR-SUL 



• Sistema de Informação Centralizado, Integrado e Estruturado > maior 
divulgação de conhecimentos e experiências de equipas e indivíduos 

 
• Instrumento de trabalho para registo, investigação, informação e 
comunicação > mais interatividade de conteúdos, maior mobilidade de 
utilização e melhor cumprimento dos objetivos 

 
• Instrumento de apoio à Prática Clínica contem informação de múltiplas 
fontes (internas e externas) 

PORTAL ROR-SUL 



• Tudo isto é possível porque a aposta foi: 
 

 > Criar uma Base de Dados com Informação de DIAGNÓSTICO, de TERAPÊUTICA e 
 de FOLLOW UP, por: 
 
 INTEGRAÇÃO de Dados Dispersos noutras Bases de Dados > Centralidade > CASO 

 
• Esta METODOLOGIA: 
 
 > Aumenta a eficiência do SISTEMA de INFORMAÇÃO, porque é uma  Base de 
 Dados em atualização constante/ diária; 
 
 > Melhora a QUALIDADE da INFORMAÇÃO; 
 
 > Permite Autogestão dos conflitos de dados > Maior responsabilização     
 dos profissionais 

INSTRUMENTO DE APOIO À PRÁTICA CLÍNICA 



• Resumindo, este instrumento de trabalho:  
 
 > é uma solução prática e eficiente que disponibiliza dados e informação 
 completa e integrada, anteriormente dispersa; 
 
 
 > permite uma melhoria da informação clínica disponível; 
 
 
 > garante indicadores de melhor qualidade para a prática clínica e a 
 investigação oncológica. 

INSTRUMENTO DE APOIO À PRÁTICA CLÍNICA 



Portal ROR-Sul, Registo de Cancro e 
  

Avaliação da Efetividade Terapêutica 





AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE TERAPÊUTICA 



DISPONIBILIZAÇÃO 
DE 

INFORMAÇÃO 


















