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Síntese do Projeto:

Projeto apresentado no âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa para 

aquisição de um conjunto de equipamentos de tecnologia avançada, essenciais para o 

bom funcionamento do IPOLFG, assegurando a modernização tecnológica nas áreas de 

diagnóstico e terapêutica altamente especializadas em oncologia, permitindo a 

prestação de cuidados efetivos com qualidade e em tempo adequado. 

O investimento visa o reforço de meios em áreas essenciais da atividade diária do 

IPOLFG, nomeadamente cirurgia, radioterapia, terapêutica e diagnóstico endoscópico, 

biologia molecular e diagnóstico por imagem e laboratorial. Foram definidas as seguintes 

ações prioritárias: 

?Modernização tecnológica de laboratórios e da Unidade de Transplante de Medula

?Unidade de Endoscopia Avançada (gastrenterologia, pneumologia e 

otorrinolaringologia)

?Requalificação e modernização tecnológica do Bloco Operatório 

?Aquisição de equipamento para realização de radioterapia externa (acelerador linear)

?Aquisição de equipamento de tomografia computorizada (TAC)  

A introdução de novas metodologias e de processos de diagnóstico mais sensíveis vão 

permitir uma maior rapidez e fiabilidade diagnóstica, garantindo a qualidade dos 

tratamentos prestados e o tratamento de mais doentes, com menos custos e menos 

comorbilidades, podendo estes beneficiar de novos cuidados. 

Devido ao aumento da prevalência da doença oncológica e ao acréscimo de procura 

especifica do IPOLFG, regista-se um aumento do movimento assistencial, pelo que a 

atualização, reforço e modernização de meios tecnológicos é imprescindível para o 

Instituto cumprir a sua missão. 

Centro de Medicina de Precisão IPOLFG
Modernização e Inovação Tecnológica 
em Unidades de Diagnóstico e Tratamento 

Custo total elegível 
8 841 360,68 €

Apoio financeiro da União Europeia
4 420 680,34 €

Apoio financeiro público nacional 
4 420 680,34 €

Período de execução 
Março 2017 – Fevereiro 2019
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Síntese do Projeto:

A aquisição deste equipamento é essencial ao bom funcionamento do IPOLFG, assegurando 

a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada na área 

da oncologia, permitindo a prestação de cuidados com qualidade, eficiência e em tempo 

adequado. O apetrechamento tecnológico do Serviço de Medicina Nuclear permitirá 

aumentar a capacidade de resposta do serviço para os doentes já seguidos no IPOLFG e 

para novos doentes e permite reforçar significativamente o apoio a doentes referenciados 

por outras unidades de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

O Serviço de Medicina Nuclear ficará equipado com um equipamento altamente 

diferenciado, moderno e adequado às necessidades nesta área, esperando-se uma resposta 

mais rápida, um maior número de exames realizados e a diminuição da lista de espera, com 

mais segurança para os doentes e uma resposta mais adaptada do IPOLFG às solicitações. 

O IPOLFG articula-se com as outras instituições do SNS, podendo destacar-se o protocolo 

com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, e tem a responsabilidade de assegurar o diagnóstico 

e tratamento de tumores, independentemente da sua incidência, em particular dos que 

exigem tecnologia e/ou técnicas mais complexas e diferenciadas. O Instituto desenvolve 

ainda trabalho noutras áreas, como a cardiologia nuclear, a neurologia nuclear, a nefrologia 

nuclear, além dos exames pediátricos. 

O Serviço de Medicina Nuclear do IPOLFG foi o primeiro serviço do país a desenvolver e 

implementar um trabalho essencial para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento do 

cancro numa lógica de multidisciplinariedade com outros serviços.  Abrange todas as áreas 

da medicina nuclear e presta serviços de saúde nas áreas de diagnóstico e terapêutica com 

radionuclídeos e radiofármacos. Em 2010, o serviço possuía três equipamentos, em 2015 

tinha apenas dois. Mesmo assim, graças ao aumento do número de horas diárias              

de trabalhos dos profissionais de saúde, tem conseguido manter o número de exames 

realizados.

Centro de Medicina de Precisão IPOLFG
Tecnologia Avançada 
em Imagem Tomográfica de Medicina Nuclear

Custo total elegível 
821 025,00 €

Apoio financeiro da União Europeia
410 512,50 €

Apoio financeiro público nacional 
410 512,50 €

Período de execução 
Junho 2017 – Dezembro 2017
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