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ESTADO DA NAÇÃO

A
lda, de 53 anos, está a 

fazer uma biopsia de 

aspiração por vácuo no 

IPO de Lisboa — exame 

usado nos casos em 

que existem pequenas 

calcifi cações que lançam a suspeita 

de um cancro de mama. Ao fi m de 

duas semanas, terá os resultados 

da análise. O médico radiologista 

Jorge Ferreira explica-lhe o que vai 

fazer. “A agulha entra, vai ouvir uns 

barulhos estranhos” provocados 

pela aspiração do material para 

análise. O exame não dura mais 

de 20 minutos. Sabe que as 

probabilidades de um resultado 

positivo são altas. Associa o IPO 

“ao melhor”, mas também não 

esconde que “assustam” as notícias 

sobre tempos de espera. “Não 

tenho razão de queixa”, resume, 

explicando que foram três semanas 

entre o médico de família lhe dizer 

para ir para o IPO e ser atendida. 

“A dona Alda é o exemplo do SNS a 

funcionar bem”, diz Jorge Ferreira. 

Só na área da mama o serviço 

de radiologia fez 16.208 exames 

no ano passado. Mais de seis mil 

foram mamografi as e outras tantas 

ecografi as. As grandes taxas de 

sobrevivência, a segurança que as 

pessoas sentem em ir ao IPO e os 

cerca de mil novos casos por ano 

de cancro da mama levam a que as 

solicitações excedam a capacidade 

de resposta. “A solução é transferir 

as doentes com mais de cinco 

anos sem sinal da doença para os 

cuidados de saúde primários”, diz 

Jorge Ferreira, que tem na mão 

folhas com o registo dos exames 

que não vão conseguir fazer: 400 

em Abril, mais de 300 em Agosto e 

outros tantos em Setembro. “A TAC 

e a RM também têm difi culdades 

de agendamento.” 

O serviço está bem equipado, 

Hoje, o tempo médio de espera para uma cirurgia no IPO é de 103 dias

RUI GAUDÊNCIO

No IPO, “temos de fazer das tripas coração”

Anualmente, chegam ao IPO de Lisboa seis mil novos casos de cancro. A unidade está em remodelação, 
mas os desafi os passam também por assegurar os recursos humanos para atender todos os doentes

concentrar todo o ambulatório. 

Estes projectos vão ajudar na 

capacidade de resposta, mas não 

funcionam sem recursos humanos. 

A solução é, diz Francisco Ramos, 

“insistir para que as autorizações 

venham e venham em tempo para 

as situações mais importantes e 

que difi cultam o funcionamento 

do hospital”. Dá o exemplo da 

farmácia, que sofreu uma redução 

de 12 para seis técnicos.

Renovada em 2012, a farmácia 

fez, no ano passado, a preparação 

de mais de 37 mil tratamentos de 

quimioterapia. Os tratamentos 

passam por todo um processo de 

verifi cação em cadeia até chegar 

ao doente. “Um tratamento de 

‘quimio’ demora uma hora a sair”, 

explica o director do serviço, 

Melo Gouveia, afi rmando que 

a segurança nunca pode ser 

comprometida. Se perderem 

recursos humanos e o efeito do 

novo horário das 35 horas for 

grande, o impacto far-se-á sentir 

precisamente no tempo que o 

tratamento demorará a sair.

É também aqui que é tratada 

toda a medicação que vai para 

o internamento e separada por 

doente. Se faltarem técnicos de 

farmácia, este é um dos trabalhos 

que podem fi car comprometidos, 

sobrecarregando os enfermeiros 

que estão nos pisos, prossegue.

Em 2017, o IPO fez perto de 

sete mil cirurgias, menos do que 

no ano anterior. As greves e os 

problemas estruturais explicam 

as difi culdades. Para este ano 

prevê-se que sejam menos ainda, 

por causa das obras no bloco 

operatório. A 31 de Março, o IPO 

tinha 1282 doentes inscritos na lista 

para cirurgia. O tempo médio de 

espera era de 103 dias (nem todas 

as operações são oncológicas) e 60 

doentes esperavam havia mais de 

um ano pela operação.

Reportagem
Ana Maia

amaia@publico.pt

TAC. Com mais recursos humanos, 

em vez de dois turnos teria três. 

Para resolver os actuais atrasos 

vão “contratualizar 1500 exames a 

realizar fora até ao fi nal do ano”.

Todos os anos, o IPO de Lisboa 

recebe uma média de seis mil 

novos doentes com cancro e 

faz o seguimento de 57 mil. 

Que difi culdades enfrenta? 

“Provavelmente as mesmas 

que todos os hospitais”, diz 

o presidente do conselho de 

administração, Francisco Ramos. 

Fala de um regresso “a um 

modelo pré-histórico” típico da 

administração pública “que é uma 

centralização da gestão que está 

longe de ser uma boa prática”.

Diz que gerir um hospital será 

sempre difícil e que quem está 

à frente “tem de fazer das tripas 

coração e tentar ir à procura 

de soluções”. Administradores 

e directores clínicos estão a 

fazer tudo para defender o SNS, 

sublinha. E deixa uma palavra de 

apreço aos seus profi ssionais, que 

“têm respondido de forma estóica 

em muitas situações”.

O IPO tem quatro obras em 

curso: bloco operatório, serviço 

de sangue, unidade de transplante 

de medula (que vai passar de sete 

para 12 quartos) e radioterapia. 

Melhoraram o internamento, 

a rede informática, o sistema 

de água e a rede eléctrica. E 

vão entrar em obras o serviço 

de anatomia patológica e o 

hospital de dia para adultos. 

Este ano, o investimento deve 

chegar aos 16,8 milhões de euros. 

Grande parte resulta de fundos 

comunitários. Em carteira está 

ainda a construção do edifício para 

mas faltam recursos humanos e 

foi preciso encontrar soluções 

como um self-service — este por 

sugestão de um doente — para 

a toma da preparação para as 

TAC. José Venâncio, director do 

serviço, lamenta que não tenha 

sido possível nos últimos anos 

fi carem alguns dos médicos que 

formaram. “Se tivéssemos mais 

pessoas, não havia lista de espera.” 

E dá um exemplo: em cada turno 

de seis horas consegue fazer 30 

FICHA
2017
Total de doentes internados:  12.431
Total de consultas médicas:  260.394
Total de cirurgias:  6921
Total de funcionários:  1874
Custos operacionais:  138.560.776,77 €
Fonte: IPO de Lisboa e Portal do SNS
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