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Conclusão 
O IPO-Lisboa modificou as suas práticas, procedi-

mentos, circuitos e alguma infraestrutura para se adaptar 
às exigências desta pandemia e responder às necessidades 
dos doentes e profissionais.

Com a chegada do Outono/Inverno, das habituais infe-
ções respiratórias e da gripe sazonal, é previsível que se criem 
maiores constrangimentos na triagem de doentes suspeitos 
ou infetados com SARS-CoV-2 e que o processo de reorga-
nização e de adaptação se mantenha. É um processo dinâ-
mico de avaliação diária, onde a revisão dos procedimentos e 
dos circuitos tem que se ajustar às necessidades da Instituição. 

Para garantir a manutenção da capacidade de trata-
mento, a proteção dos doentes oncológicos e dos profissio-
nais de saúde, torna-se importante a adaptação do plano 
de contingência institucional de modo a englobar todas as 
circunstâncias previsíveis, o que pode vir a criar constran-
gimentos aos quais a Instituição terá de se adaptar conti-
nuamente para superar todas as adversidades que surjam. 

Perante os desafios impostos pela pandemia por 
COVID-19, a Instituição procurou manter o foco assis-
tencial que a distingue nos tratamentos dos doentes onco-
lógicos. Apesar do distanciamento imposto pelo vírus, 
procurou acolher os doentes e os seus familiares na gestão 
dos cuidados, criando e melhorando as metodologias de 
trabalho já existentes, não perdendo a sua matriz humani-
zadora que identifica a Instituição. Apesar das dificulda-
des sentidas, do medo e do receio sentido por todos, auxi-
liou os seus profissionais e os seus doentes, promovendo 
segurança, qualidade e cuidados centrados no doente. 

Quanto aos seus profissionais, adotou medidas que 
visassem a promoção da segurança, disponibilização de 
o equipamento de proteção individual ajustado às suas 
funções, e a adoção de medidas gerais de proteção como 
o distanciamento social, o uso de máscara cirúrgica de 
forma contínua e o aumento da disponibilização de meios 
para a higienização das mãos mais frequente. Mesmo nos 
períodos mais difíceis, face à escassez de recursos, tudo fez 
para garantir segurança e apoio aos seus, para garantir a 
prestação e a continuidade dos cuidados. 

A vivência diária do Gabinete de Crise e da sua equipa 
multidisciplinar contribuiu para uma melhor compreen-
são da Instituição como um todo, fomentando a proxi-
midade entre elementos, o que ajudou a unir as múltiplas 
equipas da Instituição.
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