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CLÍNICA DE
RISCO FAMILIAR

O QUE É O RISCO FAMILIAR?
Existem famílias com agregação familiar de cancro que podem corresponder a
síndromes hereditárias. Embora esses casos não sejam frequentes, devem ser
identificados, pois permitem estratégias de prevenção nos indivíduos ainda não
afetados.
O QUE É A CLÍNICA DE RISCO FAMILIAR (CRF)?
A CRF é uma unidade do IPO Lisboa onde são avaliados os utentes com cancro e/ou
história familiar de cancro, para determinação do risco familiar. Apenas os casos de
síndromes hereditárias são seguidos regularmente.
A Clínica tem uma equipa multidisciplinar residente, constituída por médicos
(gastrenterologistas, oncologistas, dermatologistas e geneticista), enfermeiros e
secretárias.
Este grupo articula-se com a Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular
(UIPM) do IPO para a realização de diagnóstico genético e com todas as
especialidades necessárias para o seguimento dos utentes.
QUE CONSULTAS EXISTEM NA CRF?
Risco Familiar de Cancro de Mama, Ovário e Próstata
Risco Familiar de Cancro do Cólon e Reto
Risco Familiar de Melanoma
Genética

QUAIS OS OBJETIVOS DAS CONSULTAS?
Reduzir a incidência e a mortalidade por cancros da mama, ovário, próstata,
melanoma, cólon e reto em famílias com risco aumentado para estes tumores,
recorrendo à aplicação de programas de rastreio e de vigilância específicos.
QUEM TEM INDICAÇÃO PARA CONSULTA NA CRF?
Se tiver cancro, se na sua família existir agregação familiar de cancro ou casos de
cancro em idade jovem deve falar com o seu médico assistente. Os critérios de
referenciação às consultas da CRF estão disponíveis no site do IPO Lisboa.
COMO ACEDER ÀS CONSULTAS?
O acesso é realizado por referenciação do médico assistente (médico de família, do
IPO ou de outras instituições de saúde). Para esclarecimento de dúvidas entre em
contacto com a CRF por e-mail ou por telefone.
CONTACTOS / HORÁRIOS / LOCALIZAÇÃO
217 249 019 | Fax 217 249 039

@ secretariado_risco.familiar@ipolisboa.min-saude.pt
RiscoFamiliar@ipolisboa.min-saude.pt

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

2ª, 4ª e 6ª feira - 8h às 17h
3ª e 5ª feira - 8h às 18h
Pavilhão Central - 3º piso
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