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Parceria Xerpa +   Sociedade Portuguesa de Cirurgia

Promover em conjunto a utilização pelos Internos de Cirurgia Geral de todo o país



Missão: ser o Xerpa dos Cirurgiões Gerais ao longo do seu percurso.

Inspirada nos xerpas (/sherpas), a etnia conhecida por guiar e auxiliar os
alpinistas no exigente caminho até ao topo dos Himalaias, a Xerpa propõe-
se a apoiar os médicos ao longo de todo o seu percurso formativo e

profissional, começando na fase mais crucial, o Internato Médico.

A Xerpa disponibiliza ao médico um modo simples de registar e monitorizar
toda a sua actividade, e um local de eleição para aceder a todos os
conteúdos formativos que lhe são relevantes, no momento certo.

Para que apenas tenha que se preocupar com aquilo que mais importa: a

sua formação e prática clínica.



A Equipa Xerpa

João Gancho Figueiredo, CEO

Coordenador Médico, CTT Correios Portugal

Faculdade Medicina Universidade de Lisboa

LinkedIn

João Ferreira, co-CTO

Médico de Família; Dpto. Informática, SPMS

Faculdade Medicina Universidade de Lisboa

LinkedIn

Gustaf Hultgren, co-CTO

Informática Médica, Inst. Karolinska

Faculdade Medicina Linkoping, Suécia

LinkedIn

A Xerpa foi fundada por uma equipa de médicos que partilham a vontade de colocar a tecnologia ao serviço dos 
médicos e do sistema de saúde. 

https://www.linkedin.com/in/joao-gancho-figueiredo-b26b9489/
https://www.linkedin.com/in/joao-rodrigo-ferreira/
https://www.linkedin.com/in/gustaf-hultgren-10457b182/


Coordenação Cirurgia Geral

Bernardo Maria

Cirurgia Geral, Hospital Santa Maria

Faculdade Medicina Universidade de Lisboa

Mafalda Sobral

Cirurgia Geral, Hospital Curry Cabral

Faculdade Ciências Médicas Universidade Nova de Lisboa

Responsáveis por adequar a Xerpa às necessidades da Especialidade, e por fazer a ponte com a comunidade de Cirurgia Geral



• Alojada na Cloud, não necessita instalação 
• Disponível em Desktop e Mobile, em qualquer lugar

Como funciona a app? (1)

• Templates padronizados 
• 3 grandes tipos de actividade:

• Assistencial: Cirurgias, Técnicas VÍDEO

• Científica: publicações, comunicações, etc

• Formativa: cursos, congressos, etc

Acesso

Registo de Actividade

• Ano de Internato, Especialidade, Hospital, Tutor

Perfil dos Utilizadores

• Hospital, Responsável de Estágio, Especialidade/Área, Período

Registo de Estágios

https://youtu.be/ltokAbNmEPI


Como funciona a app? (2)

Área “Learning” 

• Repositório organizado de conteúdos de terceiros

• De patrocinadores, sugeridos pela s Sociedades, etc

• Vídeos, artigos, webinars, etc

• Tabelas e estatísticas automáticas

• De acordo com o determinado pelo Colégio Especialidade

• Exportação organizada da Actividade Científica e Formativa

• Exportação de dados formato Excel

• Opção de personalização das estatísticas e tabelas

• Dados agregar: serviço, ano/período, estágio, patologia, etc

Relatórios e Estatísticas



Benefícios para os Internos | Esclarecimentos

• Registo simples de toda a actividade, em qualquer lugar

• Cirurgias, técnicas, cursos, congressos, publicações, posters, etc

• Anexar fotos / documentos

• Criação automática de todas as tabelas e estatísticas a integrar nos relatórios de estágio, anuais e finais

• Privacidade e Controlo sobre os seus dados

• Os registos não são visíveis a nenhum outro interno nem a qualquer entidade comercial

• Apenas poderão ser partilhados sob o seu consentimento com os seus tutores e responsáveis pela formação

• Sem qualquer custo de utilização

• Financiamento através de Patrocínios da app – Indústria Farmacêutica e de Dispositivos

• Patrocinadores não têm acesso aos dados registados



• Desenvolvida em total cumprimento com o Regulamento Geral de Protecção de Dados

• Não é um registo médico electrónico, e não o substitui

• Compromisso do utilizador em não registar dados pessoais identificadores dos doentes (nome, contacto, data nascimento, etc)

• Nº de Processo é o único dado pseudonimizados utilizado, utilizando as melhores práticas de segurança:

• Pela obrigatoriedade de atestar a veracidade dos dados no processo de avaliação no âmbito do internato médico

• Para ser possível registo de Complicações e Scores numa fase posterior ao primeiro registo

• Dados não são transmitidos ou vendidos a nenhuma instituição com fins comerciais

• Dados não são compartilhados com nenhum outro utilizador sem o consentimento

• Todos os dados registados pelo médico são da sua propriedade, podendo este descarregar os seus registos e apagar a sua conta

a qualquer momento

Protecção de Dados, Privacidade e Segurança
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