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Um Instituto com

O Instituto é um centro oncológico multidisciplinar de referência
para a prestação de serviços de saúde no domínio da oncologia,
com actividade abrangente nas áreas de investigação, ensino,
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e continuidade
de cuidados, assegurando, a cada doente, cuidados que
correspondam às suas necessidades, de acordo com as melhores
práticas clínicas e uma eficiente utilização dos recursos
disponíveis, conforme o primado: “ o doente em primeiro lugar”.
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A prossecução da missão do Instituto prolonga-se através da
articulação com as demais instituições e serviços do SNS, tendo
em consideração o Plano Oncológico Nacional e a Rede de
Referenciação Hospitalar.
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O Instituto articula-se, de igual forma, com os Institutos de
Oncologia de Coimbra e do Porto, através da Comissão
Coordenadora, nos termos da legislação em vigor.
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Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa
Tel. Geral: 217 229 800
Website: www.ipolisboa.min-saude.pt
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Aos familiares e amigos

respeito

pela

dignidade

! O doente internado tem direito a ser

tratado com respeito, independentemente das suas convicções culturais,
filosóficas e religiosas.
! O doente internado tem direito a receber

os cuidados apropriados ao seu estado de
saúde, no âmbito dos cuidados
preventivos, curativos, de reabilitação,
terminais e paliativos.
! O

doente internado tem
continuidade dos cuidados.

ao doente internado

IPO de Lisboa

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

tratado no
humana.

direito

à

! O doente internado tem direito a ser

informado acerca dos serviços de saúde
existentes, suas competências e níveis de
cuidados.
! O doente internado tem direito a ser

informado sobre a sua situação de saúde.
! O doente internado tem direito a obter

uma segunda opinião sobre a sua situação
clínica.
! O doente internado tem direito a dar ou

recusar o seu consentimento, antes de
qualquer acto clínico ou participação em
investigação ou ensino.
! O

doente internado tem direito à
confidencialidade de toda a informação
clínica e elementos identificativos que lhe
respeitam.

! O doente internado tem direito de acesso

aos dados registados no seu processo
clínico.
! O

doente internado tem direito
privacidade na prestação de todo
qualquer acto clínico.

à
e

! O doente internado tem direito, por si ou

por quem o represente, a apresentar
sugestões e reclamações.
! O doente internado tem direito à visita dos

seus familiares e amigos.
! O doente internado tem direito à sua

liberdade individual.

“O doente em primeiro lugar”

O regime legal de defesa do consumidor (Lei
n.º 24/96, de 31 de Julho) prevê também o
direito à qualidade dos bens e serviços e o
direito à protecção da saúde e segurança
física

Notas

Ao doente internado

Este guia reúne as informações mais importantes
para o ajudar nesta fase do seu tratamento, leia-o
com atenção. É natural que tenha dúvidas, não
hesite em as esclarecer junto dos enfermeiros que
terão todo o gosto em o auxiliar.

Tenha presente que todos os profissionais da
Instituição têm por missão ajudá-lo e é nosso
objectivo prestar serviços de qualidade e
referência, pelo que poderá contar com todo o
nosso saber e disponibilidade. Nós contamos com a
sua colaboração.

O Conselho de Administração

Lar de Doentes
Casa Mortuária
Pavilhão de Medicina Nuclear
Pavilhão "do Rádio"
Pavilhão 13
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa - Pólo Francisco Gentil
Pavilhão Lions
Liga Portuguesa Contra o Cancro
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Entrada Principal
Entrada Praça de Espanha
Entrada de Emergência - Sete-Rios
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O funcionamento do Instituto tem por base a
responsabilidade na gestão e a qualidade e eficiência na
prestação dos cuidados de saúde.
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O IPO de Lisboa conta, para o desenvolvimento da sua
missão, com profissionais qualificados, competentes e
especializados. Na procura constante do mais elevado nível
na oferta de serviços, o Instituto tem-se vindo a dotar dos
equipamentos mais adequados à prossecução dos seus
objectivos e a tomar medidas no sentido de que a sua
actividade obedeça a procedimentos actuais e
reconhecidamente eficientes.

MAPA DO IPO DE LISBOA

Ao longo da sua actividade, o IPO de Lisboa tem-se afirmado
como uma unidade hospitalar de referência, na sequência
do acréscimo das suas responsabilidades assistenciais, da
investigação e do ensino, sendo que as suas realizações
podem ser testemunhadas através do legado de muitos
profissionais que por aqui passaram e pelos doentes que
aqui foram acompanhados.
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Orgulhoso da sua história, o IPO de Lisboa tem vindo a
melhorar constantemente o nível de qualidade dos serviços
de saúde que presta e a apostar na sua modernização.

Pavilhão Central
Pavilhão Fernando Santos
Pavilhão de Medicina
Unidade de Investigação em Patologia Molecular (UIPM)
Pavilhão de Informática e Gestão de Instalações e Equipamentos
Pavilhão Administrativo
Pavilhão de Radioterapia
Unidade de Psicologia
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A criação do Instituto “(…) com os grandes objectivos da
investigação, do ensino e da assistência a doentes
oncológicos, 60 anos antes das definições e orientações
emanadas pela União Internacional Contra o Cancro e
Organização de Saúde, no mesmo sentido”, assumiu um
pioneirismo que hoje se procura honrar.
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O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, E.P.E., é a actual designação de uma organização
com nove décadas de tradição no tratamento de doentes
com cancro e na investigação e ensino em Oncologia.
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História

Não hesite em expor as suas dúvidas ou problemas. A
continuidade dos cuidados após a alta é importante para a
sua recuperação, pelo que o seu esclarecimento e
colaboração são fundamentais, particularmente no que se
refere à terapêutica e hábitos de vida adequados à sua
situação.

APÓS A ALTA
! No caso de necessitar de assistência antes da consulta

marcada contacte as consultas externas (como indicado
no cartão que lhe foi entregue ao ter alta).

No âmbito do seu projecto de melhoria contínua, o
Instituto encontra-se, também, a requalificar as suas
instalações, para proporcionar um maior conforto aos seus
utentes.
Adicionalmente e de acordo com a visão do doente como
um todo e com a preocupação do Instituto na
humanização dos cuidados, pode ainda contar com um
conjunto de recursos que, transversalmente, estão
disponíveis ao longo do seu acompanhamento no
Instituto:

!

Psicologia

! O IPO de Lisboa dispõe também de um Serviço de

!

Psiquiatria

Assistência Domiciliária, com capacidade limitada, a
funcionar na cidade de Lisboa, para situações de
dependência.

!

Serviço Social

!

Lar de Doentes

!

Gabinete do Utente

! Poderá recorrer ao Centro de Saúde ou Hospital mais

próximo (que deverão contactar o IPO de Lisboa).
! Se necessitar de tratamentos que sejam diários e que só

possam ser efectuados neste Instituto, poderá usufruir
do alojamento no Lar de Doentes do IPO de Lisboa.

O IPO de Lisboa é, hoje, um centro oncológico
multidisciplinar de referência para a prestação de serviços
de saúde no domínio da oncologia, com actividade
abrangente nas áreas de investigação, ensino, prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e continuidade de
cuidados, assegurando, a cada doente, cuidados que
correspondem às suas necessidades, de acordo com as
melhores práticas e uma eficiente utilização dos recursos
disponíveis, conforme o primado:

“O doente em primeiro lugar”

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Não se esqueça que as enfermarias são locais de trabalho
de pessoal médico, de enfermagem e auxiliares e de
descanso para os doentes e que as visitas deverão
respeitar este facto.

NO DIA EM QUE VIER PARA SER INTERNADO DEVE
TRAZER:
! O Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão /Passaporte
! Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde
! Se tem subsistema de saúde deve trazer o cartão

respectivo
! O cartão pessoal de inscrição no IPO de Lisboa
! Radiografias, análises ou outros resultados de exames

que tenha em seu poder
! Lista de medicamentos que toma habitualmente

Assim, colabore connosco e peça às suas visitas
que:
! Sigam as instruções dadas pelo pessoal de serviço.
! Respeitem a privacidade dos outros doentes.
! Colaborem com o pessoal do serviço, quando por

necessidade sua ou dos seus companheiros de quarto, a
visita tiver de ser interrompida para a realização de
qualquer tratamento.
! Leiam o folheto informativo para as visitas.

VESTUÁRIO E ARTIGOS DE USO PESSOAL:
! A roupa que trouxer vestida poderá ficar guardada no

serviço.
! No Hospital poderá usar a sua roupa (camisa de dormir,

pijama, roupão, chinelos e até mesmo almofada e
toalhas). Neste caso deverá ter um familiar ou amigo
que garanta a respectiva manutenção e substituição.
! Deverá trazer: os seus artigos de higiene pessoal

(sabonete, escova e pasta de dentes, pente, máquina de
barbear ou “gilette”), livros e revistas.

ALTA
A sua alta é prevista pelo médico que o assiste e que
combinará consigo e com a sua família o dia e hora de
saída do Hospital.
O assistente administrativo regulariza as formalidades
administrativas necessárias e entregar-lhe-á o seu cartão
pessoal com a marcação de nova consulta.
Para a resolução de problemas e dúvidas conte, em cada
serviço, com a colaboração do Assistente Social e do
Enfermeiro Chefe.
Ser-lhe-á entregue, antes da alta, um relatório do médico
e do enfermeiro que cuidou de si, com a terapêutica e os
cuidados que devem ser continuados em casa ou no
serviço de saúde onde continuará a ser seguido.

VISITAS
Dê aos seus familiares e amigos o endereço correcto da
Instituição, incluindo o serviço e o número da cama. Pode
destacar, para o efeito, os cartões no final deste Guia.
Os seus familiares e amigos irão desempenhar um papel
importante durante o seu internamento, contribuirão para
que se sinta mais acompanhado e proporcionar-lhe-ão
momentos agradáveis.
Poderá receber visitas dos seus familiares e amigos, todos
os dias.
Os horários das visitas são flexíveis, variando de acordo
com os serviços, pelo que deverá informar-se do horário e
organização das visitas no seu serviço.
Contudo, poderá estar acompanhado por um familiar,
usufruindo dos horários alargados disponíveis em vários
serviços. Informe-se junto dos Enfermeiros.
Quando não puder ou não quiser receber visitas, a sua
família poderá obter informações, pessoalmente ou pelo
telefone, através dos enfermeiros do serviço. Só serão
dadas informações sobre o seu estado de saúde, desde
que o autorize.
Embora a família e os amigos possam ser muito
importantes para si, não esqueça que o repouso também
faz parte do seu tratamento. As visitas muito longas ou
muito frequentes podem cansá-lo.

DINHEIRO E OBJECTOS DE VALOR:
Não nos podemos responsabilizar pelos objectos de valor
que permaneçam na enfermaria. Por isso aconselhamo-lo
a não trazer muito dinheiro nem objectos de valor.
Se os trouxer, agradecemos que providencie o seu reenvio
para casa.
Na impossibilidade, deverá entregá-los na altura da
admissão ao enfermeiro chefe ou responsável do serviço.
Ser-lhe-á dada uma cópia da guia de espólio dos valores
depositados, que lhe serão devolvidos no dia da alta.
Se tiver óculos ou prótese dentária acondicione-os em
caixa própria ou peça ao seu enfermeiro para os guardar.
Não os deixe enrolados em lenços de papel ou
compressas, pois podem inadvertidamente ir para o lixo
ou na roupa suja para a lavandaria.
Todas as situações não previstas neste item regem-se pelo
Regulamento de Espólios do IPO de Lisboa, EPE, nos
termos aí estipulados.

ALIMENTAÇÃO
O seu regime alimentar poderá fazer parte do seu
tratamento. Respeite as indicações do médico, dos
enfermeiros e do dietista, devendo informá-los dos
alimentos de que não gosta.
Não receba qualquer alimento do exterior que não se
enquadre neste regime.
As refeições são servidas no seguinte horário:
Pequeno-Almoço: 09h00

Almoço: 12h30

Lanche: 16h00

Jantar: 19h00

Ceia: 21h30
Pode trazer consigo o seu telemóvel, mas faça uma
utilização adequada do mesmo, com respeito pelos outros
doentes; evite conversar em voz alta e diminua, tanto
quanto possível, o volume do toque do equipamento.

Sempre que puder, tome as refeições no refeitório. É mais
agradável para si e facilita o funcionamento do serviço.

SEPARAÇÃO DE LIXOS

PREVENÇÃO DA INFECÇÃO

A protecção do ambiente, a promoção da higiene e o
controlo da infecção hospitalar exigem que sejam
cumpridas determinadas regras na separação dos lixos
dentro do hospital.

O controlo das infecções hospitalares é um objectivo
prioritário no Instituto.

Para que essas regras sejam cumpridas é necessário que
todos colaborem neste processo.

Assim, deve proceder da seguinte forma:

Uma das medidas mais importantes no controlo da
infecção hospitalar é uma boa higiene pessoal e a lavagem
correcta das mãos, pelo que solicitamos a sua colaboração
e de todos os visitantes. Para o efeito, poderá utilizar os
dispensadores de desinfectante que estão disponíveis por
todo o IPO e nas enfermarias, bem como o sabão que
encontra nas casas de banho.

! Colocar em saco preto todo o lixo não contaminado com

líquidos orgânicos, tal como:
!

Papéis, embalagens
alimentares, etc.

SAÍDAS DE FIM-DE-SEMANA
e

invólucros,

restos

! Colocar em saco branco todo o lixo contaminado com

líquidos orgânicos, tal como:
!

Pensos, compressas ou algodões provenientes de
feridas ou sujos de sangue.

Poderá informar-se sobre a possibilidade de passar fins de -semana e feriados em casa, desde que o seu médico
concorde.
Não saia, contudo, sem o enfermeiro lhe dar todas as
indicações sobre o que deverá fazer (tratamento,
alimentação, medicação e repouso) enquanto estiver
ausente.

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES
A fim de tornar mais agradável a sua permanência no IPO,
o serviço proporciona-lhe algumas formas de distracção:
! Televisor, normalmente colocado no refeitório. Em

alguns serviços existe 1 em cada enfermaria.
! Jogos vários. Poderá também trazer os seus preferidos.

Todas as religiões são respeitadas.
Pode pedir a presença do Ministro da sua religião sempre
que o deseje, através de um enfermeiro do serviço.
A Capela localiza-se no 7º. Andar do Pavilhão Central e
está aberta permanentemente. Um capelão católico visita
regularmente os serviços e celebra missa diariamente.

! Leituras. O serviço de voluntariado passará uma vez por

semana com o carro de leitura ( livros e revistas) no qual
poderá escolher o que preferir. Poderá ainda trazer os
seus se assim o desejar. Se for seu hábito fazer qualquer
espécie de trabalhos manuais (crochet, tricot, bordado,
etc.) poderá trazê-los também.

CORREIO
O correio é distribuído diariamente no serviço. Se quiser
escrever, os assistentes administrativos encarregam-se
do respectivo envio.

Deveres
do doente internado

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa
Tel. Geral: 217 229 800
Website: www.ipolisboa.min-saude.pt

! O doente internado tem direito a ser

tratado no respeito pela dignidade
humana.

! O doente tem o dever de zelar pelo seu

estado de saúde. Isto significa que
deve procurar garantir o mais completo
restabelecimento e também participar
na promoção da própria saúde e da
comunidade em que vive.
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa
Tel. Geral: 217 229 800
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! O doente tem o dever de fornecer aos

profissionais de saúde todas as
informações necessárias para obtenção de um correcto diagnóstico e
adequado tratamento.

! O doente tem o dever de respeitar os

direitos dos outros doentes.

Para mais informações, consulte
! O doente tem o dever de colaborar com

os profissionais de saúde, respeitando
as indicações que lhe são recomendadas e, por si, livremente aceites.

www.ipolisboa.min-saude.pt
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! O doente tem o dever de respeitar as

regras de funcionamento dos serviços
de saúde.

! O doente tem o dever de utilizar os

serviços de saúde de forma apropriada
e de colaborar activamente na redução
de gastos desnecessários
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