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Mesa-redonda

Registos cĺınicos

Resumo: Os registos cĺınicos são a memória de um médico! Permitem arquivar as impressões sub-
jetivas e os dados objetivos, servindo de suporte cĺınico e legal e constituem uma base indispensável
no processo de formação e investigação em Medicina.
Os médicos têm procurado encontrar uma forma organizada e racional de executar os seus registos.
De facto só um registo organizado pode ser considerado um documento cient́ıfico.
Torna-se necessária uma codificação dos registos, o seu armazenamento em suporte digital e uma
fácil atualização desta informação (e um update dinâmico e amigável da informação).
Na área da Oncologia, o Registo Oncológico é fundamental para inferir sobre, por exemplo, as taxas
de incidência e de mortalidade nos diversos segmentos da população.
A base de dados de um doente oncológico é inicialmente decorrente do primeiro contacto entre o
doente e a instituição, incluindo quatro itens: história da doença atual, história passada (pessoal,
familiar, social), revisão por sistemas e exame f́ısico.
Nesta mesa redonda pretende-se discutir, entre outros, os seguintes tópicos:

• Podemos ir mais longe na recolha de dados com o objetivo de se conseguir caracterizar o doente
oncológico nas mais diversas vertentes, nomeadamente a ambiental, espacial, económica e
socio-cultural?

• Poderemos, de alguma maneira, seguir o doente oncológico mesmo quando este passa de um
sistema para outro? Por exemplo ambulatório para internamento ou vice-versa?

• Para obter mais informação, nomeadamente sociocultural, é necessário o consentimento do
doente? Qual o papel do profissional de saúde nesta questão? Qual o papel do estat́ıstico?

• Como integrar modelos estat́ısticos nas plataformas informáticas para ajudar na tomada de
decisão? Nomeadamente para o conhecimento das tendências de evolução da prevalência e
incidência das neoplasias?
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Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, fpina@med.up.pt

• Pilar Gayoso-Diz
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• Cećılia Azevedo
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