


LISBOA-06-4842-FEDER-000015 

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: 

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

Ÿ Unidade de Endoscopia Avançada (gastrenterologia, pneumologia e 

otorrinolaringologia)

Ÿ Requalificação e modernização tecnológica do Bloco Operatório 

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

Ÿ 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



LISBOA-06-4842-FEDER-000022 

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



LISBOA-06-4842-FEDER-000033 

Síntese do Projeto:

Aquisição de sequenciadores de nova geração e de Sanger, de um equipamento para 

quantificação das amostras para NGS, e a automatização, com recurso a equipamento 

robotizado de suporte aos sequenciadores, contribuirão, no seu conjunto para incrementar a 

capacidade de análise e de resposta da Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular 

(UIPM), de uma forma sustentável. 

A integração destas abordagens possibilitará um diagnóstico genético precoce mais rápido 

e mais abrangente, em mais famílias com formas hereditárias de cancro, possibilitando 

assim o seu aconselhamento genético, a definição de estratégias apropriadas de vigilância 

clínica e podendo ainda contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas que poderão levar a uma redução da mortalidade associada. 

As tecnologias de sequenciação, aliadas à caracterização clínica e anátomo-patológica, 

permitirão analisar biomarcadores tumorais de diagnóstico, de prognóstico e de resposta à 

terapêutica, e selecionar os doentes que poderão beneficiar de tratamentos com drogas 

específicas, de modo a orientar para uma terapêutica de precisão e uma atitude clínica mais 

adequada para o doente. Estas tecnologias permitirão também utilizar menores 

quantidades de amostra, cuja colheita poderá ser feita através de metodologias menos 

invasivas (biópsia, DNA/células circulantes), fornecendo informação sobre as alterações 

detetadas em células tumorais, para monitorização da doença residual e da resposta à 

terapêutica. 

É também esperado que o desenvolvimento tecnológico da UIPM e a sua aplicação em 

projetos de investigação possam contribuir para clarificar os mecanismos moleculares e 

celulares envolvidos na tumorigénese, tendo em vista a identificação de novos genes 

responsáveis por formas familiares de cancro e a identificação de novos biomarcadores 

tumorais e desenvolvimento de novas terapêuticas para formas mais agressivas de cancro. 

A inovação tecnológica preconizada para a UIPM, só produzirá os resultados pretendidos se 

considerada no seu conjunto. O sequenciador de Sanger e o sequenciador de nova geração 

realizam sequenciações com recurso a diferentes tecnologias e metodologias, com 

capacidades analíticas e sensibilidades distintas, que se complementam, e cuja utilização 

será rentabilizada por um equipamento robotizado para automatização dos protocolos de 

sequenciação e por um sistema com elevada capacidade de análise e quantificação de 

ácidos nucleicos para sequenciação.

Centro de Medicina de Precisão IPOLFG
Inovação tecnológica em diagnóstico genético-molecular e radiologia 
de intervenção (Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular)



O processo de modernização da UIPM inclui ainda a aquisição de um PCR digital que irá 

permitir a deteção e quantificação rápida de alterações moleculares, mesmo pouco 

abundantes a nível celular (<0,1%), o que torna esta técnica ideal para o estudo de biópsias 

líquidas, sendo fundamental para a denominada medicina de precisão, à qual se atribui cada 

vez maior importância no tratamento do cancro. 

Desta forma, o PCR digital permite monitorizar, de forma não invasiva, a eficácia do 

tratamento, uma vez que permite quantificar de forma absoluta, sensível e precisa, 

alterações moleculares que são alvo desse tratamento.

 

Para além da sua utilidade clínica torna-se uma ferramenta de extrema utilidade a nível 

investigacional na identificação de biomarcadores de prognóstico e de resposta à 

terapêutica.

Custo total elegível 
520 410,00€

Apoio financeiro da União Europeia
260 205,00€

Apoio financeiro público nacional 
260 205,00€

Período de execução 
Janeiro 2018 – Outubro 2018
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