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51. INFORMAÇÃO DE BOAS VINDAS

1.
INFORMAÇÃO  

DE BOAS-VINDAS

Bem-vindo ao IPO-PORTO

A partir deste momento iniciou o seu processo de integração numa Instituição 
empreendedora, inovadora e líder de mercado.

O nosso Sucesso depende da Qualidade e Performance evidenciadas pelos 
nossos Colaboradores, pelo que é essencial começar desde já a potenciar o 
seu Talento e Criatividade.

Gostaríamos de lhe transmitir que nos orgulhamos de o ter como novo elemento 
da nossa Equipa, pois sabemos que estamos perante um profissional empreende-
dor e com vontade de atingir constantes e enriquecedores sucessos profissionais.

Agradecemos a sua preferência pela nossa Instituição e

DESEJAMOS-LHE O MAIOR SUCESSO PROFISSIONAL NO IPO-PORTO.
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2.
OBJETIVOS
DO MANUAL

Como novo Colaborador do IPO-PORTO recebe este documento que lhe ser-
virá de “Guia” do funcionamento do Instituto e o ajudará a mais rapidamente 
aprender e entender a nossa, que agora também é SUA, Organização.

Este pretende ser um instrumento formativo que vai contribuir, com empenha-
mento e criatividade, para o seu sucesso profissional.

Não se esqueça que um Colaborador informado, a comungar de uma forma 
positiva e criativa com a Organização onde está inserido, atinge mais facil-
mente os objetivos, impulsionando melhores resultados para ambos.

Leia atentamente este manual, complemente a leitura com a consulta dos docu-
mentos referenciados em cada capítulo, e coloque as dúvidas que venham a 
surgir ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos ou ao Responsável pelo 
Serviço onde vai desenvolver a sua atividade.
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3.
APRESENTAÇÃO

DO IPO-PORTO

3.1. APRESENTAÇÃO DO HOSPITAL

Decorria o ano de 1907 quando em Portugal 
se deram os primeiros passos na organização 
da luta contra o cancro. O entusiasmo com 
que a ideia foi recebida e acarinhada deveu-
-se, em grande medida, à dedicação, entu-
siasmo e clarividência do Professor Francisco 
Soares Branco Gentil, especialista de renome 
internacional, já então reconhecido na Europa 
e Estados Unidos, onde estagiou e se espe-
cializou em Oncologia. O Professor Francisco 
Gentil foi o grande dinamizador do Instituto 
Português para o estudo do Cancro, criado em 
1923 com sede provisória no Hospital Escolar 

de Santa Marta, em Lisboa. Anos mais tarde, 
o Instituto Português de Oncologia instala-se 
definitivamente na Palhavã, em Lisboa, ado-
tando, posteriormente, o nome do seu funda-
dor, o Professor Francisco Gentil.

Em 1967 foi criado o segundo centro do Insti-
tuto Português de Oncologia, em Coimbra, como 
resposta às necessidades sentidas no Centro 
do País, relativas à assistência oncológica.

Foi em abril de 1974 que o Centro do Porto 
do Instituto Português de Oncologia Fran-
cisco Gentil iniciou as suas funções, após um 
cuidado período de preparação de mais de 
dois anos. Muitas foram as pessoas ligadas 
à criação deste Centro, mas destacam-se os 
nomes de João dos Santos Ferreira, doador 
do terreno e artífice da criação no Porto do 
Instituto de Oncologia; José Guimarães dos 
Santos, primeiro Diretor; José Cardoso da 
Silva, primeiro Diretor Clínico; Maria Helena da 
Conceição Vicente, primeira Enfermeira Dire-
tora; António Henrique Pereira Alves, primeiro 
Administrador.

Prof. Francisco Soares 
Branco Gentil

Edifício principal  
do IPO-PORTO
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O Instituto Português de Oncologia Francisco 
Gentil, Centro Regional do Porto, tem-se vindo 
a distinguir ao longo dos anos pelo dinamismo 
e lugar cimeiro na qualidade com que acolhe e 
trata os doentes, pela atividade científica de 
alta credibilidade que desenvolve e pela quali-
dade do ensino que realiza na área da oncologia.

Pelo prestígio conquistado adquiriu dimensão 
internacional, sendo membro ativo da Euro-
pean Organization of Research and Treatment 
of Cancer (EORTC) e da OECI (Organisation of 
European Cancer Institutes).

Os tempos que se vivem nas áreas da biolo-
gia e genética trazem ao tema “cancro” novos 
conhecimentos e novas esperanças. São 
estas realidades que o IPO-PORTO vive com 
profundo empenho e entusiasmo, respon-
dendo aos novos desafios por forma a dar con-
tinuidade à promoção da qualidade em todos 
os níveis: da gestão ao ensino; do diagnóstico 
ao tratamento; da criação de novas estrutu-
ras à investigação científica de qualidade nas 
áreas da investigação de transferência e dos 
ensaios clínicos.

A procura de novas formas de gestão, mais 
adequadas aos novos desafios deste novo 
século e aparentemente mais consentâneas 
com a melhoria constante e progressiva da 
qualidade em todos os níveis de atuação, 
levou a que o IPO-PORTO solicitasse à tutela 
a sua integração no grupo dos hospitais com 
estatuto de sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos, o que veio a forma-
lizar-se através do Decreto-Lei nº 282/2002, 
de 10 de dezembro, que alterou a sua desig-
nação para IPOFG – CROP, S.A.

O Decreto-Lei n.º 233/2005 veio transformar 
as sociedades anónimas de capitais exclusiva-
mente públicos (S.A.) em Entidades Públicas 
Empresariais (EPE), a 1 de janeiro de 2006. 
A transformação, que visou uma melhor pres-
tação de cuidados de saúde, através da otimi-
zação dos recursos, veio dar ao IPO-Porto a 
sua designação atual: Instituto Português de 
Oncologia do Porto Francisco Gentil, Entidade 
Pública Empresarial (IPOPFG, E.P.E.).

3.2. MISSÃO

O IPO-PORTO tem por missão principal a 
prestação de cuidados de saúde hospitala-
res oncológicos à população, com a máxima 
qualidade, humanismo e eficiência. Faz parte 
ainda da sua missão desenvolver atividades 
de investigação, formação e ensino no domí-
nio da Oncologia.

3.3. VISÃO

O IPO-PORTO tem como visão ser um hospital 
de referência na área Oncológica, permitindo 
a acessibilidade e tratamentos em tempo 
oportuno, a todos os doentes.

Pretende também potencializar a investiga-
ção, a formação de novos técnicos especia-
lizados, acompanhando os progressos cien-
tíficos e técnicas no tratamento da doença 
oncológica, oferecendo assim uma medicina 
personalizada e humanizada.
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3.4. VALORES

No desenvolvimento da sua atividade, o IPO-
-PORTO e os seus Colaboradores regem-se 
pelos seguintes valores:
a)  Dignidade da Pessoa – o IPO-PORTO existe 

para servir as pessoas, sujeitos conscien-
tes e livres, iguais em direitos e deveres e 
com um valor pessoal insubstituível. Neste 
sentido, o IPO-PORTO, procurará pautar 
sempre a sua atuação pela defesa e pro-
moção dos direitos humanos, em particular 
do direito à saúde, no respeito pela pessoa;

b)  Responsabilidade Social – para o IPO-
-PORTO a responsabilidade social é con-
ciliar os princípios e boas práticas da 
prestação de cuidados com o interesse e 
melhoria da qualidade de vida do doente, 
de mobilização das energias de todos os 
Colaboradores, da ecologia humana e do 
interesse económico e social geral;

c)  Participação – o IPO-PORTO entende que 
a participação é um valor intrínseco da ati-
vidade humana e o único meio de a pessoa, 
enquanto cidadão, poder contribuir para o 
desenvolvimento e melhoria da Instituição, 
em todas as suas vertentes, organizacio-
nal, técnica, humana e social.

3.5. OBJETIVOS

O IPO-PORTO tem como objetivos estratégicos:

○  Centrar a atividade assistencial em torno do 
doente oncológico, utilizando os mais ele-
vados padrões técnicos e de acordo com o 
estado da arte;

○  Proporcionar medicina personalizada e 
humanizada;

○  Permitir acessibilidade fácil e proporcionar 
tratamentos em tempo oportuno a todos os 
doentes;

○  Elaborar e implementar planos de ação ten-
dentes a melhorar o diagnóstico precoce e a 
prevenção primária;

○  Acompanhar os progressos científicos e téc-
nicos no tratamento da doença oncológica;

○  Formar técnicos especializados em oncologia;
○  Promover a investigação básica, transla-

ção, clínica, epidemiologia e outras áreas da 
Oncologia.

3.6. CÓDIGO DE ÉTICA

A ética do IPO-PORTO deve definir-se pelas 
suas normas internas, ser capaz de traduzir 
os princípios com os quais os Colaboradores 
se identificam, de modo a que a sua prática 
seja uma rotina diária e não apenas uma mera 
declaração de boas intenções.

Ao tornar públicas as regras de conduta, o 
IPO-PORTO assume um compromisso com 
a sociedade civil, de acordo com a missão e 
valores institucionais. É uma tomada de cons-
ciência individual e coletiva.

Localização  
do IPO-PORTO
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O Código de Ética aplica-se a todos os Colabo-
radores do IPO-PORTO independentemente 
do seu vínculo profissional, sem prejuízo de 
outras disposições legais ou regulamentares 
aplicáveis, ou a que por inerência do exercício 
das suas funções, os mesmos estejam obri-
gados, bem como – com as necessárias adap-
tações – aos Colaboradores permanentes ou 
eventuais, mandatários, auditores externos e 
a outras pessoas que lhes prestem serviço a 
título permanente ou ocasional.

O Código de Ética está disponível no Portal Interno 
em: Administração > Geral > IPO-PORTO > Código 
de Ética

3.7. LOCALIZAÇÃO

O IPO-PORTO está situado no limite Norte da 
cidade do Porto, na freguesia de Paranhos, 
mais especificamente na Asprela. Este ocupa 
uma área de dez hectares, ficando junto à 
estrada exterior da Circunvalação. Com aces-
sos fáceis e facilidades de transporte para todo 
o país, principalmente para a Região Norte.

3.8. ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A principal área de influência do IPO-PORTO 
é delimitada pela Administração Regional 
de Saúde do Norte, que abrange a área do 
Douro Sul e Aveiro Norte. Todavia, dada a sua 
enorme diferenciação é Centro de Referência 
Nacional em várias áreas da Oncologia, aco-
lhendo assim, doentes e pedidos de interven-
ção de todo o território nacional.

3.9. ORGANIGRAMA

COMISSÃO ÉTICA ÓRGÃOS APOIO TÉCNICO SERV. AUDITORIA INTERNA

CONSELHO CONSULTIVOFISCAL ÚNICO

ÕRGÃOS APOIO ESPECIAL CONSELHO PEDAGÓGICO

BIBLIOTECA

CONSELHO CIENTÍFICO

INTERNATO MÉDICO

CENTRO DE FORMAÇÃO

C. QUALIDADE SEGURANÇA DO DOENTE ÓRGÃOS DIREÇÃO TÉCNICA

COMISSÃO FARMÁCIA TERAPÊUTICA

C. CONTROLO INFEC. HOSPITALAR

COMISSÃO MÉDICA

COMISSÃO ENFERMAGEM DIRECÇÃO CLÍNICA

COMISSÃO TÉCNICOS DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICA DIRECÇÃO ENFERMAGEM

COMISSÃO CATÁSTROFE

GOVERNAÇÃO CLÍNICA CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

EPOP- ESCOLA 
PORTUGUESA 

DE ONCOLOGIA DO PORTO

COMISSÃO RISCO HOSPITALAR RORENO

C. SEG. HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

SERVIÇO PLAN. APOIO GESTÃO

SERVIÇO INST. EQUIP. TRANSF.

SERVIÇO GESTÃO FINANCEIRA

SERVIÇO GESTÃO RECURSOS HUMANOS

SERVIÇO GESTÃO DOENTES

SERVIÇO AQUISIÇÃO E LOGÍSTICA

SERVIÇO GESTÃO HOTELEIRA

SERVIÇO S. O. GESTÃO RISCO GERAL

GABINETE RELAÇÕES PÚBLICAS

GABINETE QUALIDADE

GABINETE JURÍDICO

C. NORMALIZAÇÃO PROD. EQUIP.

UNID. HOSP. GESTÃO INSCRITOS CIRURGIA

EQUIPA GESTÃO DE ALTAS

EQUIPA INTRA-HOSPIT. S. C. PALIATIVOS

DEPARTAMENTO ANESTISIOLOGIA

DEPARTAMENTO CIRURGIA

DEPARTAMENTO IMUNO-HEMOTERAPIA

DEPARTAMENTO DE IMAGEM

DEPARTAMENTO DIAG. LABORATORIAL

DEPARTAMENTO MEDICINA

DEPARTAMENTO REDIOTERAPIA

SERVIÇOS AÇÃO MÉDICA

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS GESTÃO E APOIO LOGISTICO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA

SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

S. NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL

SERVIÇO FÍSICA MÉDICA

S. A. ESPIRITUAL E RELIGIOSA

SERVIÇOS DE APOIO ASSITENCIAL SERVIÇOS DE APOIO GERAL

CLÍNICA DE MAMA

CLÍNICAS PATOLOGIA

CLÍNICA DE DIGESTIVOS

CLÍNICA CABEÇA E PESCOÇO

CLÍNICA DE UROLOGIA

CLÍNICA DE GINECOLOGIA

CLÍNICA DE PULMÃO

C. PELE TECIDOS MOLES E OSSO

CLÍNICA HEMATO-ONCOLOGICA

C. SISTEMA NERVOSO CENTRAL

C. TUMORES ENDÓCRINOS

CLÍNICA PEDIÁTRICA
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4.
DIA-A-DIA

O seu dia no IPO-PORTO é regulado, na generalidade, por um 
conjunto de regras e normas de conduta que possibilitam a 
convivência e a prossecução dos nossos objetivos.

4.1. DADOS PESSOAIS

O Colaborador está obrigado a comunicar ao 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos a 
alteração/atualização dos seus dados pes-
soais, nomeadamente:
Cartão de Cidadão;
Cédula profissional (se aplicável);
Morada – postal e eletrónica;
Contatos Telefónicos;
IRS – estado civil e dependentes;
Dados bancários.

4.2. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Na qualidade de Colaborador do IPO-PORTO 
é-lhe fornecido um cartão de identificação, que 
o deverá acompanhar sempre, sendo pessoal 
e intransmissível. O cartão é propriedade do 
IPO-PORTO, devendo ser devolvido aquando 
da cessação do vínculo com a Instituição. O seu 
uso ilícito é passível de procedimento disciplinar.

Em caso de perda, inutilização ou dano que 
impeça a sua utilização, deverá ser efetuado 
um pedido de 2ª via no serviço de expediente.
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4.3. HORÁRIO DE TRABALHO

Entende-se por horário de trabalho a fixação do 
início e do termo do período de trabalho diário, 
bem como a dos intervalos de descanso diários.

O IPO-PORTO estabelece o horário de traba-
lho dos seus Colaboradores, de acordo com o 
normativo aplicável.

4.4. CONTROLO DE ASSIDUIDADE

A marcação de presença através do terminal 
eletrónico de ponto tem de ser efetuada ao 
iniciar e ao finalizar a prestação de trabalho, 
assim como ao iniciar e finalizar o intervalo 
para refeição (se aplicável), e ainda em qual-
quer situação em que se ausente do IPO-
-PORTO. Este registo pode ser feito em qual-
quer terminal de ponto, devendo, no entanto, 
dar preferência ao terminal que se encontra 
mais próximo do seu serviço.

O Colaborador poderá, em qualquer altura, 
ter acesso à informação relativa às suas mar-
cações através da aplicação web “Gestão de 
Horários” destinada à gestão da sua assidui-
dade. A aplicação está disponível no Portal 
Interno, após autenticação.

Nesta aplicação o Colaborador tem acesso ao 
seu horário mensal, ao seu mapa de férias e 
aos seus registos de presença. A marcação e 
alteração de dias de férias, a comunicação de 
faltas, a comunicação de anomalias ao horá-
rio previsto, e os pedidos de troca ao horário 
devem ser comunicados através da aplicação 
“Gestão de Horários”.

4.5. FALTAS

Falta é a ausência do Colaborador durante o 
período normal de trabalho diário a que está 
obrigado. As faltas podem ser justificadas ou 
injustificadas, podendo as primeiras ser com 
ou sem retribuição.

Consideram-se faltas justificadas as situa-
ções previstas na legislação em vigor.

4.6. COMUNICAÇÃO DE FALTAS

As faltas, quando previsíveis, serão obriga-
toriamente comunicadas ao seu superior 
hierárquico com a antecedência mínima de 5 
dias, podendo utilizar para o efeito a aplicação 
“Gestão de Horários”.

Quando imprevistas, as faltas deverão ser 
comunicadas ao superior hierárquico no mais 
curto espaço de tempo possível, o que deverá 
ser feito, sempre que possível, pelo próprio.

Até 5 dias úteis após a falta o Colaborador 
deverá entregar o respetivo comprovativo no 
Serviço de Expediente.

As ausências por doença deverão ser justifi-
cadas com documento válido para o efeito, 
nomeadamente o Certificado de Incapacidade 
Temporária para o Trabalho.

O Colaborador está obrigado a comunicar 
ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
sempre que regressa ao serviço em data ante-
rior ao término da justificação de ausência 
entregue.
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4.7. FERIADOS

São considerados feriados obrigatórios todos 
os que estão previstos no Código do Trabalho.

É feriado local o dia 24 de junho.

4.8. FÉRIAS

Ao Colaborador é garantido um período de 
férias de acordo com a lei em vigor e com o 
plano de férias que vier a ser aprovado pelo 
IPO-PORTO.

No ano da admissão, o Colaborador tem 
direito, após 6 meses completos de execu-
ção do contrato, ao gozo de 2 dias de férias 
por cada mês de duração de contrato, até ao 
máximo de 20 dias úteis.

A marcação e alteração de dias de férias deve-
rão ser comunicadas através da aplicação 
“Gestão de Horários” e terão de ser superior-
mente aprovada.

4.9. SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL

O colaborador tem direito ao pagamento do 
Subsídio de Férias e Natal nos termos da lei 
que estiver em vigor à data do seu pagamento. 
A exceção é feita no ano de admissão/demis-
são no qual o valor do subsídio corresponde 
ao proporcional dos meses completos traba-
lhados nesse ano.
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4.10. RETRIBUIÇÃO

A retribuição acordada no ato do recruta-
mento é definida no Contrato de Trabalho e 
poderá ser revista anualmente de acordo com 
os princípios definidos pela Administração.

A liquidação de todas as remunerações ou 
importâncias a receber é efetuada por trans-
ferência bancária para a conta que o Colabo-
rador indicar.

A título de subsídio de alimentação auferirá, 
por cada dia completo e efetivo de trabalho 
prestado, uma quantia de montante igual 
àquele em vigor no âmbito da Administração 
Pública, com o limite mensal de subsídio de ali-
mentação por dias úteis de trabalho.

O montante da retribuição estará à disposição 
do Colaborador no dia 25 de cada mês. 

O Colaborador, aquando da admissão, poderá 
indicar a conta de correio eletrónico para rece-
ber o recibo de vencimento ou poderá solicitar 
a sua impressão no Serviço de Expediente.

4.11. PRESTAÇÃO DE TRABALHO 
EXTRAORDINÁRIO/SUPLEMENTAR

O trabalho extraordinário bem como o trabalho 
normal prestado em dias e horas que dê lugar à 
perceção de suplementos remuneratórios será 
remunerado de acordo com o direito em vigor.

4.12. FARDAMENTO

Se as funções obrigam à utilização de far-
damento, o colaborador deverá consultar no 
Portal Interno, na área do “Serviço de Gestão 
Hoteleira”, os seguintes documentos:
○  1256: Regulamento de utilização de farda-

mento do IPO-PORTO;
○  1488: Regulamento de utilização de farda-

mento não personalizado do IPO-PORTO;
○  1254: Troca de fardamento na rouparia.
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4.13. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O IPO-PORTO aplica um sistema de avaliação 
de desempenho transversal a todos os Colabo-
radores de acordo com a legislação em vigor e 
estabelecido pelo Conselho de Administração.

O Colaborador poderá encontrar mais infor-
mação sobre a Avaliação de Desempenho no 
Portal Interno, em: Serviços de Apoio à Gestão 
> Serviço de Gestão de Recursos Humanos > 
Avaliação de Desempenho

4.14. DEVER DE SIGILO/CÓDIGOS 
DEONTOLÓGICOS

São consideradas sigilosas todas as informa-
ções e/ou dados que não sejam identificados 
como não sigilosas no momento em que são 
fornecidas ou divulgadas.

O Colaborador apenas será dispensado deste 
dever quando haja obrigação de prestação de 
depoimento em processo judicial, sem pre-
juízo do eventual direito de sigilo profissional, 
devendo sempre notificar o IPO-PORTO da 
eventualidade de qualquer revelação coer-
civa, imposta por autoridade judicial.

O Colaborador está sujeito, ainda, ao cumpri-
mento do correspondente Código Deontoló-
gico da sua carreira, nomeadamente os Médi-
cos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica. O não cumprimento desta obri-
gação é passível de procedimento disciplinar 
conforme previsto legalmente.

4.15. LEGISLAÇÃO APLICADA

O IPO-PORTO rege-se pelo seu Regulamento 
Interno, disponível no Portal Interno, e legislação 
aplicável às Entidades Públicas e Empresariais.

O Colaborador fica submetido à legislação 
privada do trabalho, do direito do trabalho pri-
vado comum, designadamente ao Código do 
Trabalho, aplicando-se ainda, para conforma-
ção das obrigações do Colaborador, todos os 
deveres a que se acham adstritos à legislação 
do trabalho em funções públicas.
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5.
APOIOS SOCIAIS E 

COMPLEMENTARES

5.1. REFEIÇÕES

O IPO-PORTO dispõe de um refeitório desti-
nado aos Colaboradores, localizado no Piso 
2 do Edifício de Cirurgia com o horário de 
funcionamento das 12h00 às 15h00 e das 
19h30 às 20h30 nos dias úteis, e das 12h00 
às 13h30 e das 19h30 às 20h30 aos fins-
-de-semana. Para além do refeitório, existe 
um Bar, no mesmo Piso, onde poderá fazer as 
refeições que desejar.

Existe, ainda, no Piso 2 uma sala de refeições 
livre que pode ser utilizada por todos os Cola-
boradores, durante todo o ano, no período das 
08h00 às 20h00.

5.2. VENDING

O IPO-PORTO dispõe de um conjunto de máqui-
nas de vending onde poderá adquirir produtos 
a preços reduzidos. Para isso, deverá adquirir 
no Serviço de Gestão Hoteleira uma chave 
onde, para além dos preços reduzidos, poderá 
usufruir de um desconto adicional de 15%.

5.3. PLANOS DE SEGUROS

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

A responsabilidade da reparação do dano 
resultante de acidente de trabalho está trans-
ferida para uma Companhia de Seguros junto 
da qual o IPO-PORTO é tomador de uma apó-
lice para o efeito. Pode consultar o número de 
apólice na minuta do contrato e no seu recibo 
de vencimento.
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5.4. PARCERIAS/ACORDOS

Os Colaboradores do IPO-PORTO podem usu-
fruir de várias parcerias/acordos estabeleci-
dos com empresas/entidades externas, que 
podem ser consultados no Portal Interno.

5.5. PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

Os Colaboradores do IPO-PORTO podem usu-
fruir do parque de estacionamento da Institui-
ção preenchendo para o efeito o Impresso nº 14, 
disponível no Portal Interno na área do Serviço 
de Gestão de Recursos Humanos. O Impresso 
deve ser entregue na Tesouraria e tem um custo 
de emissão que será devolvido aquando da 
entrega do respetivo cartão no SGRH.
Em caso de perda, inutilização ou dano que 
impeça o seu normal funcionamento, poderá 
ser efetuado um pedido de emissão de 2ª Via, 
com um custo de 5 euros, seguindo o procedi-
mento anterior.

○  Nunca, em caso algum, deixe objetos de 
valor à vista na sua viatura.

○  Confirme sempre que as portas estão tran-
cadas e os vidros totalmente subidos.

○  Estacione apenas nos locais autorizados.

Conheça o regulamento de utilização do 
parque de estacionamento bem como os 
custos associados publicados no Portal 
Interno, na área do Serviço de Gestão Hote-
leira, em Espaços Públicos, Parque de Esta-
cionamento. 

Cumpra as regras de estacionamento para 
segurança de todos.

5.6. SEGURANÇA

O IPO-Porto dispõe de um conjunto de profis-
sionais com funções de segurança e vigilância 
distribuídos de acordo com o quadro abaixo.

Posição Local Horário Período Contacto

1 Portaria Principal (Portão nº 1) 24 H / dia Todos os dias do ano 3470/7863

2 Portaria do Edifício B 06H00-02H00 Todos os dias do ano 7361

3 Portaria de S. Tomé 07H00-20H00 Todos os dias úteis 4412

4 Ronda geral 24 H / dia Todos os dias do ano 7867

5 Porta do Edifício E 07H00-18H00 Todos os dias úteis 5200/7361

6 Elevadores do Edifício A 08H00-22H00 Todos os dias do ano 3344

7 Elevadores do Edifício A 13H00-16H00 Fins-de-semana+Feriados 3344

8 Portaria do Edifício G 07H30-22H00 Todos os dias do ano 1550

9 Porta do Edifício F 07H30-21H00 Todos os dias úteis 7303

10 Porta do Edifício F 07H30-14H00 Sábados 7303

11 Portaria do SIRV 11H00-20H30 Fins-de-semana+Feriados 3317

Existem, ainda, câmaras de videovigilância, devidamente enquadradas por autorização da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados.
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○  Afixação da sinalização de segurança nos 
locais de trabalho.

○  Análise dos acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais.

○  Análise das notificações de risco.
○  Recolha e organização dos elementos esta-

tísticos relativos à Segurança no Trabalho e 
Gestão de Risco Geral no IPO Porto.

○  Coordenação de auditorias internas de segu-
rança sobre o grau de controlo dos riscos e 
sobre a observância das normas e medidas 
de prevenção nos locais de trabalho.

○  Participação em projetos de investigação 
no âmbito da SST e Gestão de Risco Geral.

 
Confidencialidade
O Gab.ST&GRG atua segundo o Código 
Internacional de Ética para os Profissionais 
de Saúde Ocupacional e toda a informação 
e dados relativos aos Colaboradores está 
sujeita a sigilo profissional.

 
Trabalhe com segurança e saúde.

5.7. GABINETE DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO E GESTÃO DE RISCO 
GERAL (GAB. ST&GRG)

O Gab.ST&GRG tem como missão promover 
e manter a saúde física e mental de todos os 
colaboradores do IPO-PORTO, através da ação 
combinada e complementar de atividades de 
promoção da saúde e prevenção de riscos. Na 
organização dos meios de prevenção, o Gab.
ST&GRG tem em conta não só os colabora-
dores, como também terceiros suscetíveis de 
serem abrangidos pelos riscos da realização dos 
trabalhos, quer nas instalações quer no exterior.

Atividades prestadas pelo Gab.ST&GRG

○  Informação técnica, na fase de projeto e de 
execução, sobre as medidas de prevenção 
relativas às instalações, locais, equipamen-
tos e processos de trabalho.

○  Identificação e avaliação dos riscos para a 
segurança e saúde nos locais de trabalho e 
controlo periódico dos riscos resultantes da 
exposição a esses agentes. 

○  Planeamento da prevenção, integrando, a 
todos os níveis e para o conjunto das ativi-
dades da Instituição, a avaliação dos riscos 
e as respetivas medidas de prevenção.

○  Elaboração de um programa de prevenção 
dos riscos profissionais.

○  Informação e Formação sobre os riscos de 
SST e Gestão de Risco Geral, bem como 
para as medidas de proteção e prevenção.

○  Organização dos meios destinados à pro-
teção e prevenção, coletiva e individual, e 
coordenação das medidas a adotar em caso 
de perigo grave e iminente.
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VACINAÇÃO
Os Colaboradores do IPO-PORTO devem 
conhecer o seu estado imunológico de modo 
a evitar determinadas doenças, e caso sejam 
suscetíveis, receber imunização protetora. 

O Gab. MT aconselha as seguintes Imunizações:
○ Hepatite B;
○ Anti-tetânica;
○ Gripe.

RASTREIO AUDIOLÓGICO E VISUAL
O Rastreio Audiológico e Visual tem como 
objetivo registar o controlo da função auditiva 
e visual dos Colaboradores.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM  
PSICOLOGIA DA SAÚDE OCUPACIONAL
O Atendimento Individual em Psicologia da 
Saúde Ocupacional funciona como um apoio 
e suporte personalizado aos Colaborado-
res, cujo ambiente psicossocial do trabalho 
se encontre perturbado e que consequente-
mente afete psicologicamente os profissio-
nais. O atendimento individual é mais uma 
técnica de identificação de riscos psicosso-
ciais, utilizada pela Psicologia da Saúde Ocu-
pacional, através da qual os Colaboradores, 
expondo a sua situação, recebem apoio e 
acompanhamento profissional.

 
Confidencialidade
O Gab. MT atua segundo o Código Inter-
nacional de Ética para os Profissionais de 
Saúde Ocupacional, e toda a informação 
e dados relativos aos Colaboradores está 
sujeita a sigilo profissional.

5.8. GABINETE DE MEDICINA  
DO TRABALHO (GAB. MT)

VIGILÂNCIA MÉDICA  
E SAÚDE NO TRABALHO
O Gab. MT efetua exames médicos que per-
mitem verificar a aptidão física e psíquica de 
cada colaborador para o exercício da sua pro-
fissão, assim como as implicações das condi-
ções dos locais de trabalho na sua saúde.

Os exames médicos disponibilizados pelo 
Gab. MT são obrigatórios e podem ser:

○ Exames de Admissão;
○ Exames Periódicos;
○ Exames Ocasionais;
○ Exames por Mudança de Posto de Trabalho;
○ Exames a Pedido do Superior Hierárquico;
○ Exames a Pedido do Colaborador.

ATENDIMENTO DE QUEIXAS DE SAÚDE 
RELACIONADAS COM O TRABALHO
Sempre que existirem queixas de saúde rela-
cionadas com o trabalho, o Colaborador deve 
comunicar ao Gab. MT para investigação do 
nexo causal e elaboração de Relatórios e Pare-
ceres de Saúde sobre os problemas detetados 
(individuais ou de grupo), com relevância para 
a saúde dos Colaboradores e a sua relação 
com a atividade profissional.
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6.
COMUNICAÇÃO

INTERNA

6.1. MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
INTERNA

○  Intranet:  
http://portal.ipoporto.min-saude.pt/

○  Boletim Normativo
○  Boletim Informativo
○  IPO NEWS

A comunicação entre Serviços é feita através 
de envelopes internos e respetivos protocolos 
de entrega, ou através da conta de correio ele-
trónico, criada pelo Serviço de Informática, atri-
buída a todos os Colaboradores do IPO-PORTO.

6.2. PORTAL INTERNO

Toda a informação e legislação constante 
neste manual poderá ser consultada e apro-
fundada no Portal do IPO-PORTO.

Aqui poderá aceder a diversos links, nomea-
damente o da Administração, Direção Clínica, 
Direção de Enfermagem, Serviços de Apoio à 
Gestão, Escola Portuguesa de Oncologia do 
Porto (EPOP), onde pode encontrar políticas 
e procedimentos orientados para a atividade 
profissional. A atribuição de acesso à área pri-
vada é fornecida pelo Serviço de Informática.
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7.
NORMAS E  

PROCEDIMENTOS

7.1. ACIDENTES DE TRABALHO

No decorrer do desempenho normal das ativida-
des diárias dos Colaboradores do IPO-PORTO 
podem ocorrer acidentes de trabalho.

Essas situações devem ser participadas em 2 
dias úteis (48 horas), em impresso próprio, ao 
Gab. ST&GRG.

Se em sequência do acidente se verificar a 
necessidade de prestação de primeiros socor-
ros, estes são prestados de imediato no IPO-
-PORTO, por pessoal qualificado. 

Em caso de necessidade de assistência 
médica, o sinistrado deve ser encaminhado 
para o Centro Hospitalar de S. João (CHSJ) 
ou outro que se encontre mais próximo ou 
para o Hospital protocolado com a companhia 
de seguros. A assistência médica até à alta é 
prestada no centro de assistência protocolado 
com a companhia de seguros, sendo registado 
no boletim de exame, que permite justificar as 
faltas de ausência ao serviço.

Os subcontratados devem informar-se junto 
das suas empresas, sobre os mecanismos de 
participação de acidentes de trabalho e notifi-
carem as mesmas ao Gab. ST&GRG.

7.2. INCIDENTES COM  
AGENTES BIOLÓGICOS

Face a um incidente com agentes biológicos, 
é necessário, de imediato, efetuar recolha 
de marcadores víricos ao Colaborador e ao 
doente e remetê-los para o laboratório. 

Todas as situações devem ser participadas 
por escrito, no impresso de acidentes de 
trabalho, em 2 dias úteis (48 horas), ao Gab. 
ST&GRG.
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7.3. PRIMEIROS SOCORROS

Entende-se por Primeiros Socorros o con-
junto de atuações e técnicas que permitem 
dar atenção imediata a um acidentado até que 
chegue a assistência médica profissional, de 
modo a que as lesões sofridas não piorem.

ATIVAÇÃO DO SISTEMA  
DE EMERGÊNCIA

PROTEGER
Afastar o perigo da vítima ou a vítima do perigo.

AVALIAR E AVISAR
1º Verificar se responde a estímulos;
2º Verificar se respira;
3º Verificar se tem sinais de circulação.
Pedir ajuda o mais rápido possível.

 
Se não respira e/ou não tem sinais  

de circulação avisar: 
1300

Se respira e /ou tem sinais  
de circulação avisar: 

2000

SOCORRER
Uma vez executadas as ações anteriores, con-
centre as suas atenções no acidentado.
Se necessário, iniciar medidas de Suporte 
Básico de Vida.A Formação em Suporte 
Básico de Vida é obrigatória para todos os 
Colaboradores do IPO-Porto.

EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO
No IPO-Porto existem procedimentos de res-
suscitação/reanimação de emergência, assim 
como existe formação adequada para os Cola-
boradores, devendo informar-se na Escola 
Portuguesa de Oncologia do IPO-PORTO. 

Conheça os Planos de Emergência no seu 
serviço, saiba onde estão e quais as suas 
responsabilidades. No Manual de GR/SO 
os Planos estão resumidos. No PES (Plano 
Específico do Serviço) estão documenta-
dos apenas os procedimentos aplicáveis 
ao seu serviço. Fale com o Gestor de Risco 
Local.

Existem, ainda equipamentos de ressuscita-
ção/reanimação em locais estratégicos nos 
serviços, devidamente identificados “carro de 
emergência”, que devem ser mantidos desobs-
truídos e respeitadas as normas de utilização.

SEGURANÇA HOSPITALAR
A Segurança Hospitalar define o processo 
pelo qual o IPO-PORTO garante um ambiente 
de segurança e saúde no qual os riscos são 
eliminados ou minimizados para os Colabo-
radores, doentes e visitas através de planos 
específicos desenvolvidos para redução/elimi-
nação dos riscos. Estes planos são integrados 
assentando numa base única de planeamento.

LINHA TELEFÓNICA PELA SUA SEGURANÇA
O IPO-PORTO disponibiliza a Linha Telefónica 
pela Sua Segurança que lhe permite comuni-
car e alertar de imediato para eventuais intru-
sões, atividades suspeitas ou ilícitas. Não 
entre em pânico, seja discreto, não interpele 
a(s) pessoa(s) em atividade suspeita/ilícita e 
não manifeste a sua presença.
Em caso de necessidade, contacte o Segu-
rança mais próximo ou ligue para a linha:

Extensão: 2222
Nº Externo: 225084150
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ÁREAS DE PLANEAMENTO

SEGURANÇA 
HOSPITALAR

MATERIAIS
PERIGOSOS

EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E OUTROS

ABASTECIMENTO
ÁG. ELECT. GÁS

SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA

PLANO DE SEGURANÇA 
E VIGILÂNCIA

EMERGÊNCIA
HOSPITALAR

PLANO DE EMERGÊNCIA 
EXTERNA/CATÁSTROFE

PLANOS ESPECÍFICOS 
DOS SERVIÇOS

PLANOS ESPECIAIS

PLANO DE SEGURANÇA
INTERNO

PLANO DE PREVENÇÃO

PLANO DE EMERGÊNCIA 
INTERNO

REGISTOS  
DE SEGURANÇA

PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

Como manter o Hospital organizado:
○  Garantir o acesso das ambulâncias e das 

viaturas de socorro.
○  Estacionar nos locais indicados no pavimento.
○  Manter o IPO-PORTO limpo.
○  Assegurar que se mantêm desimpedidos os 

caminhos de evacuação (corredores, esca-
das e portas de saída).

○  Equipamentos elétricos só ligados com a 
supervisão do Serviço de Instalações Equi-
pamentos e Transportes (SIET).

○  Acondicionar os resíduos nos recipientes 
apropriados.

○  Antes de abandonar os locais de trabalho, 
desligar todos os equipamentos que não 
necessitem de ligação permanente.

○  Não fumar.
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CASO O ALARME TOQUE

No Internamento
○ Evite o pânico.
○  Transfira os doentes das zonas de perigo 

para as zonas mais seguras.
○  Ocupe, prioritariamente, as zonas de refú-

gio no mesmo piso.
○  Abandone o local de acordo com a planta de 

emergência.
○  No exterior dirija-se para o ponto de reunião 

da sua área.
○ Não corra.

Nos restantes serviços e visitas
○  Evite o pânico.
○  Abandone o local de acordo com a planta de 

emergência.
○  No exterior dirija-se para o ponto de reunião 

da sua área. 
○  Não corra.

Em caso de emergência ou fogo
○  Deslocar as pessoas em perigo para junto 

de uma saída de emergência.
○  Fechar as portas do compartimento em causa.
○  Telefonar para o 2000, ou fazer atuar o 

botão de alarme manual, situado nos corre-
dores e junto às saídas de emergência.

○  Utilizar os elevadores disponíveis apenas 
para transporte de doentes.

Para combater o fogo
○  Só pessoas instruídas devem usar os meios 

de extinção disponíveis (extintores e bocas 
de incêndio).

○  Não se coloque em perigo!

PLANTA DE EMERGÊNCIA
COMO SE INTERPRETA...

SIMBOLOGIA UTILIZADA

Localização do observador

Extintor de Incêndio

Carretel

Botão de Alarme

Seta direccional indicando o 
caminho de evacuação normal

Seta direccional indicando  
o caminho de evacuação  
alternativo

Ponto de reunião de pessoas 
após a evacuação
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NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

2000
Emergência Geral

Em caso de incêndio,  
catástrofes naturais ou 

ameaças de bombas.

Em caso da vítima não 
respirar, não responder, 
não apresentar sinais de 

vida.

1300
Emergência Médica Linha Telefónica  

pela Sua Segurança
Extensão: 2222

Nº Externo: 225084150

GESTÃO DE RISCO
A Gestão de Risco é um processo dinâmico de 
melhoria organizacional em que se pretende criar 
e manter um sistema de gestão que garanta a 
segurança e a saúde de todos os colaboradores, 
utentes e visitantes do IPO-PORTO. Em cada 
serviço existe um profissional nomeado que 
serve de elo de ligação, canal de divulgação, 
meio de informação, de participação e con-
sulta, de gestão de complexidade (pelo reforço 
das competências e qualificações, do saber-fa-
zer, do conhecimento das exigências legais e/
ou regulamentares a cumprir pela Instituição) e 
de criação de uma cultura de prevenção a quem 
designamos de “Gestor de Risco Local” (GRL). 
Informe-se no seu Serviço quem é o GRL.

NOTIFICAÇÃO DE RISCO
A notificação de risco é um processo confiden-
cial pelo qual os colaboradores podem comu-
nicar situações de risco ou potencial risco 
geral ou clínico que presenciem ou tenham 
conhecimento de ter ocorrido.

Como comunicar?
Para notificar, basta aceder ao Portal Interno, 
no menu superior, ao item Notificação de 
Risco, seguir as indicações, preencher e 
enviar on-line.

Notifique!

7.4. IPO-PORTO SEM TABACO:  
PROIBIÇÃO DE FUMAR

É proibido fumar nas instalações do IPO-PORTO.

Respeite as normas internas.

O IPO-PORTO possui consultas de desabitua-
ção tabágica. Informe-se junto do médico do 
trabalho.

Não queime a sua oportunidade de viver!
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7.5. POSTURAS NO TRABALHO

No seu dia-a-dia deverá ter em atenção as 
posturas que adota pois a sua saúde depende 
também de si.

Sente-se alinhado(a) com a mesa, pés bem 
assentes no chão. Contraia a barriga e ajuste 
o apoio de costas adequadamente. Utilize a 
mesa ou o apoio de braços da cadeira.

○  Armazene os materiais mais pesados abaixo 
da altura dos ombros e acima dos joelhos;

○  Manipule as cargas com ajuda de equipa-
mentos auxiliares;

○  Peça ajuda aos colegas.

Siga as regras. A sua coluna agradece!

7.6. RESÍDUOS

A gestão dos resíduos hospitalares é uma res-
ponsabilidade de todos. Os profissionais de 
saúde devem conhecer o seu papel e colabo-
rar na redução, separação e reciclagem dos 
resíduos produzidos.

Os resíduos produzidos no IPO-PORTO são 
classificados em quatro grupos, sendo os 
resíduos objeto de tratamento diferenciado 
consoante o grupo a que pertençam.
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1. GRUPO I+II e VALORIZÁVEIS/RECICLÁVEIS

Grupo Cor do saco Contentor Tipo resíduo Figura

Grupo I +II
Resíduos urbanos 
e equiparados

Preto Rígido
Capacidade 
variável

Provenientes dos serviços 
de apoio, serviços gerais, 
de hotelaria, embalagens 
e invólucros comuns, 
provenientes de hotelaria, 
embalagens vazias de 
medicamentos ou de outros 
produtos de outros clínicos, etc.

Grupo I+II 
Embalagens
Plástico
Esferovite

Transparente Amarelo Embalagens
Plástico
Esferovite

Grupo I+II
Vidro

S/saco Verde Vidro

Grupo I+II
Papel/cartão

Azul Azul Papel/cartão
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Grupo Cor do saco Contentor Tipo resíduo Figura

Grupo III Branco Rígido
Capacidade 
30 lt  
ou 60 lt

Todos os de risco biológico: 
sistemas de soros, de sangue e 
derivados, compressas, fraldas 
e resguardos, material de 
diálise, de proteção individual, 
peças anatómicas não 
identificáveis, etc.

Grupo IV Vermelho Rígido
Capacidade 
30 lt  
ou 60 lt

Todos os de risco biológico: 
sistemas de soros, de sangue e 
derivados, compressas, fraldas 
e resguardos, material de 
diálise, de proteção individual, 
peças anatómicas não 
identificáveis, etc.

Grupo V
Corto-perfurantes

S/saco Amarelo
Capacidade 
variável

Materiais cortantes e 
perfurantes: agulhas, cateteres 
e todo o material invasivo. 

Resíduos 
líquidos

S/saco Jerrican de 
diversas 
capacidades

Provenientes da atividade 
laboratorial.

Mais informação disponível na intranet em Serviços de Apoio à Gestão/Serviço de Gestão 
Hoteleira/Higiene e Limpeza/Resíduos Hospitalares-Codificação de resíduos líquidos perigo-
sos-FAQS resíduos hospitalares.

Para saber mais sobre resíduos consulte o Documento 1259: Plano de gestão de resíduos 
hospitalares.

Respeite as normas pela sua segurança e pelo ambiente.
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7.7. BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

As boas práticas são um conjunto de procedimen-
tos e de medidas consideradas passíveis e dese-
jáveis de serem seguidas pelos colaboradores e 
utentes do IPO-PORTO uma vez que propiciam 
redução do impacto ambiental da instituição.

Para tal existe um Manual de Boas Práticas 
que permite dar a conhecer a todos os que 
colaboram com e para o IPO-PORTO os valo-
res e boas práticas ambientais que devem 
ser aplicadas de modo a contribuírem para a 
preservação do ambiente e a prevenção da 
poluição e consequentemente para o desen-
volvimento sustentável.

Pequenos gestos fazem a diferença, seja 
parte da solução!

7.8. GOVERNAÇÃO CLÍNICA E GESTÃO 
DE RISCO CLÍNICO

A Governação Clínica (GC) no IPO-Porto é uma 
estrutura organizativa que permite uma pres-
tação e uma avaliação dos altos níveis de qua-
lidade e de segurança aos doentes tratados, 
promovendo a Excelência Assistencial. Situa-
-se no Piso 2 do Edifício Principal, numa área 
onde se localizam outras estruturas ligadas à 
área da Qualidade.

A Gestão de Risco Clínico (GRC), parte inte-
grante da Governação Clínica, envolve todos os 
que prestam assistência aos doentes no IPO-
-PORTO, sendo a Notificação de Risco Clínico 
(NRC) uma prática generalizada no nosso dia-a-
-dia que permite corrigir situações reportadas e 
prevenir a ocorrência de novos eventos.

A aplicação informática utilizada na GRC e aces-
sível através do Portal Interno do IPO-PORTO, 

tem tido uma evolução permanente no sentido 
de a tornar mais fácil, mais amigável e útil ao 
utilizador. Um layout da NRC mais completo e 
que permite o reporte facilitado, melhor e maior 
acessibilidade aos dados estatísticos disponibi-
lizados ao utilizador e a criação de uma Notifica-
ção própria para “Adultos Vulneráveis” e “Queda 
de Doentes” são algumas dessas melhorias.

O diálogo que pretendemos assegurar entre os 
Colaboradores do IPO-PORTO é fator determi-
nante da melhoria assistencial e da diminuição 
do Risco inerente à nossa atividade clínica.

7.9. CONTROLO DE INFEÇÃO

Existe uma política de controlo de infeção em 
toda a Instituição. É responsabilidade do Grupo 
Coordenador Local do Programa de Prevenção 
e Controlo de Infeções e Resistência aos Anti-
microbianos (GCL-PPCIRA) implementar nas 
Unidades de Saúde uma cultura de segurança, 
de modo a que a prevenção e controlo das Infe-
ções Associadas aos Cuidados de Saúde cons-
titua parte integrante das atividades diárias dos 
profissionais, contribuindo para a qualidade e 
prestação de cuidados seguros ao doente.

O GCL-PPCIRA elaborou um Manual de Con-
trolo de Infeção que está acessível nos vários 
serviços e na Intranet – Portal do IPO-PORTO. 
O cumprimento destas normas é fundamental 
e responsabilidade de todos, para evitarmos 
infeções na Instituição. 

É importante também lembrar que o IPO-PORTO 
recebe e trata doentes oncológicos, mais sus-
cetíveis a infeções, com défices imunológicos, 
nos quais muitas vezes o tratamento anti-
microbiano é ineficaz, o que conduz muitas 
vezes à morte do doente. Todos os profissio-
nais de saúde e seus Colaboradores devem 
cumprir meticulosamente estas normas.
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1.  
Antes do contato  
com o doente

Higienizar as mãos antes de tocar num doente enquanto se 
aproxima dele. Para proteger o doente de microrganismos que 
transportamos nas mãos.

2.  
Antes dos procedimentos 
asséticos

Antes de qualquer procedimento envolve o contacto direto ou 
indireto com mucosas, pele, com soluções de continuidade, 
dispositivo médico invasivo ou equipamentos.

3.  
Após risco de exposição  
a fluidos orgânicos

Após qualquer procedimento que real ou potencialmente 
envolva a exposição das mãos a um fluido orgânico 
independentemente de se usarem luvas ou não. Para proteger 
o profissional de saúde e o ambiente da disseminação de 
microrganismos do doente.

4. 
Após contato  
com o doente

Higienizar as mãos imediatamente após o contacto com o 
doente, quando deixa o ambiente envolvente do mesmo. 
Para proteger o profissional de saúde e o ambiente da 
disseminação de microrganismos do doente.

5.  
Após contato  
com o ambiente  
envolvente do doente

Quando o profissional de saúde abandona o ambiente 
envolvente do doente após ter tocado em equipamento, 
pertences pessoais ou outras superfícies inanimadas, mesmo 
sem ter tocado no doente. Para proteger o profissional e o 
ambiente da disseminação de microrganismos do doente.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

A lavagem das mãos e/ou a sua desinfeção 
higiénica são as precauções mais importantes 
para a redução das infeções dentro das nossas 
instalações, tanto como de higiene pessoal, 
como norma a praticar junto dos doentes.

Para uma redução efetiva de 
microrganismos nas mãos, a lavagem 
deve demorar no mínimo 40 a 60 
segundos e deve ser efetuada segundo 
as indicações que constam no cartaz



317. NORMAS E PROCEDIMENTOS

LUVAS
Existem vários tipos de luvas na Instituição, 
que devem ser utilizadas conforme o fim a 
que se destinam. Têm como objetivo proteger 
as mãos dos profissionais de possíveis con-
taminações, proteger o doente e o ambiente. 
Devem ser colocadas imediatamente antes de 
serem necessárias e retiradas logo após o seu 
uso e as mãos lavadas para evitar a propaga-
ção de infeções.

“O uso de luvas obriga a higienizar as mãos 
(não substitui a necessidade de higienizar as 
mãos).”

Organização Mundial de Saúde – OMS

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO
Este isolamento via a proteção do doente. 
Deve, quando entra num quarto de isolamento:
○  Equipar-se com touca, máscara e bata
○  Deve higienizar as mãos com solução antis-

sética de base alcoólica (SABA) e mantê-las 
limpas até ao procedimento que vai efetuar.

Normalmente os quartos de isolamento de 
proteção estão assinalados com o poster:

ISOLAMENTO DE CONTENÇÃO
Existem doentes internados, colonizados ou 
infetados com microrganismos que se trans-
mitem, na maioria das vezes, por contacto. Os 
quartos ou enfermarias onde se encontram 
estes doentes estão assinalados com o poster:

Deve colocar o equipamento de Proteção Individual (EPI) aí assinalado. Ao sair do quarto deve 
deixar o EPI no contentor de risco biológico aí colocado e higienizar as mãos. Noutras situações 
o tipo de transmissão de infeção poderá obrigar a outros tipos de isolamento, nomeadamente 
por gotículas ou via aérea. Tais isolamentos são assinalados pelos respetivos posters.
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8.1. ACREDITAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 
DO IPO-PORTO

Em agosto de 2004 o IPO-PORTO recebeu 
do Health Quality Service - HQS (Organismo 
Britânico de Acreditação de Hospitais) a Acre-
ditação total.

Em 2008, o IPO-PORTO renovou a sua Acre-
ditação e alcançou mais um patamar de quali-
dade ao obter a certificação pela norma ISO 
9001:2000, pelo HQS.

Desde essa data, a Instituição tem renovado 
a Acreditação e Certificação pela norma ISO 
9001:2008 pelo CHKS (anterior HQS).

A Acreditação/Certificação consiste no reconhe-
cimento, por órgão externo, de que uma Institui-
ção cumpre elevados critérios pré-definidos na 
prestação de cuidados e segurança do Doente.

A norma do CHKS consiste em mais de 2000 
critérios aplicáveis a todos os serviços assis-
tenciais e de apoio da Instituição. Estes cri-
térios consideram o Doente como o centro de 
todas as atividades. A norma do CHKS trata de 
5 grandes áreas: gestão institucional, gestão 
de serviços, os direitos dos doentes, o per-
curso do doente, o risco clínico e não clínico.

O programa de acreditação/Certificação, longe 
de visar apenas a obtenção de certificados, é 
um vetor estratégico do Conselho de Adminis-
tração para a melhoria contínua da prestação 
de cuidados aos doentes e da sua segurança.

O IPO-PORTO, no seguimento desta estra-
tégia, obteve em 2011, a Acreditação como 
Comprehensive Cancer Center, pela OECI 
(Centro Abrangente de Oncologia) e em 2014 
a Acreditação pelo  Joint Accreditation Com-
mittee- ISCT & EBMT (JACIE) para o STMO e 
Serviço de Terapia Celular.

8.
POLÍTICAS
INTERNAS
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8.2. ESCOLA PORTUGUESA DE 
ONCOLOGIA DO PORTO

A Escola Portuguesa de Oncologia do Porto 
(EPOP), constituída como Departamento em 
2009, tem como objetivos a promoção da for-
mação pré e pós-graduada, designadamente na 
área da Oncologia, dos vários profissionais do 
IPO-PORTO e de outras Instituições com quem 
este tem acordos e protocolos. Assim, encon-
tra-se organizada em áreas de ensino para a 
implementação de ações de formação, dispo-
nibilizando conteúdos científicos e formativos, 
gestão de espaços de ensino (salas e auditórios) 
e apoio à realização de eventos do âmbito do 
ensino e formação, integrando, nomeadamente:
○  Ensino Pós-Graduado em áreas de Oncologia, 

em parceria com as instituições de ensino 
superior e outras entidades académicas;

○  Formação em áreas da Saúde, Oncologia, 
Segurança e Higiene no Trabalho, Saúde 
Ocupacional, formação contínua e de valo-
rização profissional e pessoal.

Mais ainda, concentra o Centro de Documen-
tação e Informação (Biblioteca) e Gestão. 

8.3. POLÍTICA DE SEGURANÇA, 
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 
(SHST)

O IPO-PORTO consciente das suas responsa-
bilidades em termos de Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho (SHST), reconhece a segu-
rança do trabalho como parte influente do 
desempenho da Instituição e está empenhado 
em promover a melhoria contínua nessas 
mesmas vertentes.

Neste sentido, tenciona não só cumprir, inte-
gralmente, todos os requisitos legais relativos 
à SHST, como também, promover e vigiar a 
saúde dos seus Colaboradores.

Pretende também minimizar os riscos para as 
pessoas e para o ambiente que possam advir 
das suas atividades.

Na medida dos recursos disponíveis, serão 
disponibilizados ao Gab. ST&GRG os meios 
considerados necessários (financeiros e 
humanos) para a implementação do sistema 
de gestão de prevenção. 

Promoverá para os seus Colaboradores, como 
meio de prevenção, programas de formação e 
treino na área da SHST.

Compromete-se a rever, periodicamente, o 
seu sistema de SHST de modo a garantir a sua 
adequação e eficácia.
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8.4. POLÍTICA DE MOVIMENTAÇÃO 
MANUAL DE CARGAS/DOENTES

O Conselho de Administração do IPO-PORTO 
reconhece que a movimentação manual de 
cargas e em especial de doentes acarreta 
graves riscos para a saúde dos colaboradores 
assim como riscos para os doentes.

Está empenhado em criar um programa de 
movimentação manual de cargas e doentes de 
modo a garantir a segurança e saúde de todos 
os colaboradores e doentes. 

O objetivo é criar condições de segurança 
para os profissionais através de formação 
adequada e de equipamentos disponíveis, que 
ajudem os profissionais nas tarefas de movi-
mentação manual de cargas e doentes, de 
modo a reduzir os riscos existentes.

Compromete-se a implementar, dentro de 
prazos razoáveis, as recomendações para 
redução dos riscos de natureza ergonó-
mica associados à movimentação manual de 
cargas/doentes.

É intenção do IPO-PORTO cumprir integral-
mente os requisitos legais em vigor assim 
como garantir que as orientações interna-
cionais nesta matéria são implementadas, 
comprometendo-se também a rever os seus 
procedimentos periodicamente com base na 
melhoria contínua da segurança e saúde de 
todos os seus Colaboradores.
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9.
DIREITOS  

E DEVERES DOS  
COLABORADORES Os Colaboradores têm direito, para além de 

outros, os abaixo elencados:
a)  À prestação de trabalho em condições de 

Segurança, Higiene e Saúde;
b)  A receber formação e informação ade-

quadas sobre segurança, higiene e saúde, 
tendo em conta as respetivas funções e 
posto de trabalho;

c)  A ser informado sobre as medidas a adotar 
em caso de perigo grave e iminente, pri-
meiros socorros, combate a incêndios e 
evacuação de colaboradores;

d)  A receber formação adequada em matéria 
de segurança e saúde no trabalho aquando 
da contratação e sempre que exista 
mudança das condições de trabalho;
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e)  A ser consultado e participar em todas as 
questões relativas à segurança e saúde no 
trabalho;

f)  A apresentar propostas, suscetíveis de 
minimizar qualquer risco profissional;

g)  A suspender a execução do trabalho em 
caso de perigo iminente e grave para a 
sua vida ou de terceiros, devendo informar 
imediatamente o superior hierárquico e o 
serviço de saúde ocupacional e gestão de 
risco geral;

h)  A realizar, gratuitamente, exames de 
saúde no âmbito da medicina e enferma-
gem do trabalho;

i)  À consulta do respetivo processo clínico, 
podendo solicitar cópia nos termos do 
Código de Procedimento Administrativo;

j)  À cópia da sua ficha clínica, a seu pedido, 
quando deixar de exercer funções no IPO-
-PORTO;

k)  A ter acesso gratuito a equipamentos de 
proteção individual;

l)  A receber prestação social e econó-
mica em caso de acidente de trabalho ou 
doença profissional;

m)  A eleger e a poderem ser eleitos represen-
tantes dos colaboradores para a Comis-
são de Segurança e Saúde no Trabalho.

Constituem deveres dos Colaboradores, para 
além de outros, os abaixo elencados:
a)  Cumprir as regras de segurança e saúde 

no trabalho e as instruções dadas pelo 
serviço de saúde ocupacional e gestão de 
risco geral;

b)  Zelar pela sua segurança e saúde, bem 
como pela segurança e saúde das outras 
pessoas que possam ser afetadas pelas 
suas ações ou omissões no trabalho;

c)  Utilizar corretamente, segundo as instru-
ções transmitidas, máquinas, aparelhos, 
instrumentos, substâncias perigosas e 
outros equipamentos e meios postos à sua 
disposição, designadamente os equipa-
mentos de proteção coletiva e individual, 
bem como cumprir os procedimentos de 
trabalho estabelecidos;

d)  Cooperar, com o Gab. ST&GRG para a 
melhoria do sistema de segurança e saúde 
no trabalho;

e)  Comunicar de imediato superiormente todas 
as avarias e deficiências por si detetadas;

f)  Aplicar os procedimentos e planos defi-
nidos para as situações de emergência e 
de perigo grave definidas internamente 
e contactar de imediato com o superior 
hierárquico ou com os colaboradores que 
desempenham funções específicas nos 
domínios da segurança, higiene e saúde 
no local de trabalho;

g)  Tomar conhecimento da informação e 
participar nas formações, proporciona-
das pelo IPO-PORTO, sobre segurança e 
saúde no trabalho;

h)  Comparecer aos exames médicos e rea-
lizar os testes que visem garantir a segu-
rança e saúde no trabalho;

i)  Prestar informações que permitam avaliar, 
no momento da admissão, a sua aptidão 
física e psíquica para o exercício das fun-
ções que lhe são atribuídas.
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10.
DIREITOS  

E DEVERES  
DOS DOENTES

O conhecimento dos direitos e deveres dos 
doentes, também extensivos a todos os utili-
zadores do sistema de saúde, potencia a sua 
capacidade de intervenção ativa na melhoria 
progressiva dos cuidados e serviços.

Evoluiu-se no sentido de o doente ser ouvido 
em todo o processo de reforma, em matéria de 
conteúdo dos cuidados de saúde, qualidade 
dos serviços e encaminhamento das queixas.

A Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes 
representa, assim, mais um passo no caminho 
da dignificação dos doentes, do pleno res-
peito pela sua particular condição e da huma-
nização dos cuidados de saúde, caminho que 
os doentes, os profissionais e a comunidade 
devem percorrer lado a lado.
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DIREITOS DOS DOENTES

1. O doente tem direito a ser tratado no res-
peito pela dignidade humana

É um direito humano fundamental, que adquire 
particular importância em situação de doença. 
Deve ser respeitado por todos os profissio-
nais envolvidos no processo de prestação de 
cuidados, no que se refere quer aos aspetos 
técnicos quer aos atos de acolhimento, orien-
tação e encaminhamento dos doentes.

É também indispensável que o doente seja 
informado sobre a identidade e a profissão de 
todo o pessoal que participa no seu tratamento.

Este direito abrange ainda as condições das 
instalações e equipamentos, que têm de pro-
porcionar o conforto e o bem-estar exigidos 
pela situação de vulnerabilidade em que o 
doente se encontra.

2. O doente tem direito ao respeito pelas suas 
convicções culturais, filosóficas e religiosas

Cada doente é uma pessoa com as suas con-
vicções culturais e religiosas. As Instituições 
e os prestadores de cuidados de saúde têm, 
assim, de respeitar esses valores e providen-
ciar a sua satisfação.

O apoio de familiares e amigos deve ser facili-
tado e incentivado.

Do mesmo modo, deve ser proporcionado o 
apoio espiritual requerido pelo doente ou, se 
necessário, por quem legitimamente o repre-
sente, de acordo com as suas convicções.

3. O doente tem direito a receber os cuida-
dos apropriados ao seu estado de saúde, no 
âmbito dos cuidados preventivos, curati-
vos, de reabilitação e terminais

Os serviços de saúde devem estar acessíveis 
a todos os cidadãos, de forma a prestar, em 
tempo útil, os cuidados técnicos e científicos 
que assegurem a melhoria da condição do 
doente e seu restabelecimento, assim como 
o acompanhamento digno e humano em situa-
ções terminais.

Em nenhuma circunstância os doentes podem 
ser objeto de discriminação.

Os recursos existentes são integralmente 
postos ao serviço do doente e da comunidade, 
até ao limite das disponibilidades.
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4. O doente tem direito à prestação de cui-
dados continuados

Em situação de doença, todos os cidadãos 
têm o direito de obter dos diversos níveis de 
prestação de cuidados (Hospitais e Centros de 
Saúde) uma resposta pronta e eficiente, que 
lhes proporcione o necessário acompanha-
mento até ao seu completo restabelecimento.

Para isso, hospitais e centros de saúde têm 
de coordenar-se de forma a não haver quais-
quer quebras na prestação de cuidados que 
possam ocasionar danos ao doente.

O doente e seus familiares têm direito a ser 
informados das razões da transferência de um 
nível de cuidados para outro e a ser esclareci-
dos de que a continuidade da sua prestação 
fica garantida.

Ao doente e sua família são proporcionados os 
conhecimentos e as informações que se mos-
trem essenciais aos cuidados que o doente deve 
continuar a receber no seu domicílio. Quando 
necessário, deverão ser postos à sua disposi-
ção cuidados domiciliários ou comunitários.

5. O doente tem direito a ser informado 
acerca dos serviços de saúde existentes, 
suas competências e níveis de cuidados

Ao cidadão tem de ser fornecida informação 
acerca dos serviços de saúde locais, regionais 
e nacionais existentes, suas competências e 
níveis de cuidados, regras de organização e 
funcionamento, de modo a otimizar e a tornar 
mais cómoda a sua utilização.

Os serviços prestadores dos diversos níveis 
de cuidados devem providenciar no sentido 
de o doente ser sempre acompanhado dos 
elementos de diagnóstico e terapêutica con-
siderados importantes para a continuação do 
tratamento. Assim, evitam-se novos exames e 
tratamentos, penosos para o doente e dispen-
diosos para a comunidade.

6. O doente tem direito a ser informado 
sobre a sua situação de saúde

Esta informação deve ser prestada de forma 
clara, devendo ter sempre em conta a perso-
nalidade, o grau de instrução e as condições 
clínicas e psíquicas do doente.

Especificamente, a informação deve conter 
elementos relativos ao diagnóstico (tipo de 
doença), ao prognóstico (evolução da doença), 
tratamentos a efetuar, possíveis riscos e 
eventuais tratamentos alternativos.

O doente pode desejar não ser informado do 
seu estado de saúde, devendo indicar, caso o 
entenda, quem deve receber a informação em 
seu lugar.
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7. O doente tem o direito de obter uma segunda 
opinião sobre a sua situação de saúde

Este direito, que se traduz na obtenção de 
parecer de um outro médico, permite ao 
doente complementar a informação sobre o 
seu estado de saúde, dando-lhe a possibili-
dade de decidir, de forma mais esclarecida, 
acerca do tratamento a prosseguir.

8. O doente tem direito a dar ou recusar o 
seu consentimento, antes de qualquer ato 
médico ou participação em investigação ou 
ensino clínico

O consentimento do doente é imprescindível 
para a realização de qualquer ato médico, 
após ter sido corretamente informado.

O doente pode, excetuando alguns casos par-
ticulares, decidir, de forma livre e esclarecida, 
se aceita ou recusa um tratamento ou uma 
intervenção, bem como alterar a sua decisão.

Pretende-se, assim, assegurar e estimular o 
direito à autodeterminação, ou seja, a capa-
cidade e a autonomia que os doentes têm de 
decidir sobre si próprios.

O consentimento pode ser presumido em 
situações de emergência e, em caso de inca-
pacidade, deve este direito ser exercido pelo 
representante legal do doente.

9. O doente tem direito à confidencialidade 
de toda a informação clínica e elementos 
identificativos que lhe respeitam

Todas as informações referentes ao estado de 
saúde do doente – situação clínica, diagnós-
tico, prognóstico, tratamento e dados de cará-
ter pessoal – são confidenciais. Contudo, se o 
doente der o seu consentimento e não houver 
prejuízos para terceiros, ou a lei o determinar, 
podem estas informações ser utilizadas.

Este direito implica a obrigatoriedade do 
segredo profissional, a respeitar por todo o 
pessoal que desenvolve a sua atividade nos 
serviços de saúde.

10. O doente tem direito de acesso aos 
dados registados no seu processo clínico

A informação clínica e os elementos identifi-
cativos de um doente estão contidos no seu 
processo clínico.

O doente tem o direito de tomar conheci-
mento dos dados registados no seu processo, 
devendo essa informação ser fornecida de 
forma precisa e esclarecedora.

A omissão de alguns desses dados apenas é 
justificável se a sua revelação for considerada 
prejudicial para o doente ou se contiverem 
informação sobre terceiras pessoas.
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DEVERES DOS DOENTES

1. O doente tem o dever de zelar pelo seu 
estado de saúde. Isto significa que deve pro-
curar garantir o mais completo restabeleci-
mento e também participar na promoção da 
própria saúde e da comunidade em que vive;

2. O doente tem o dever de fornecer aos pro-
fissionais de saúde todas as informações 
necessárias para obtenção de um correto 
diagnóstico e adequado tratamento;

3. O doente tem o dever de respeitar os direitos 
dos outros doentes;

4. O doente tem o dever de colaborar com os 
profissionais de saúde, respeitando as indica-
ções que lhe são recomendadas e, por si, livre-
mente aceites;

5. O doente tem o dever de respeitar as regras 
de funcionamento dos serviços de saúde;

6. O doente tem o dever de utilizar os serviços 
de saúde de forma apropriada e de colaborar ati-
vamente na redução de gastos desnecessários.

11. O doente tem direito à privacidade na 
prestação de todo e qualquer ato médico

A prestação de cuidados de saúde efetua-
-se no respeito rigoroso do direito do doente 
à privacidade, o que significa que qualquer 
ato de diagnóstico ou terapêutica só pode 
ser efetuado na presença dos profissionais 
indispensáveis à sua execução. A vida privada 
ou familiar do doente não pode ser objeto de 
intromissão, a não ser que se mostre neces-
sária para o diagnóstico ou tratamento e o 
doente expresse o seu consentimento, salvo 
se o doente consentir ou pedir a presença de 
outros elementos.

12. O doente tem direito, por si ou por quem 
o represente, a apresentar sugestões e 
reclamações

O doente, por si, por quem legitimamente o 
substitua ou por organizações representativas, 
pode avaliar a qualidade dos cuidados presta-
dos e apresentar sugestões ou reclamações.

Para esse efeito, existem, nos serviços de saúde, 
o Gabinete do Utente e o livro de reclamações.

O doente terá sempre de receber resposta 
ou informação acerca do seguimento dado às 
suas sugestões e queixas, em tempo útil.
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CONTATOS ÚTEIS

SERVIÇO DE GESTÃO  
DE RECURSOS HUMANOS
Horário de Atendimento:
9h00 – 10h00 
14h00 – 15h00
Extensões: 
Chefia – 2105
Gestão Administrativa/Recrutamento – 2107
Gestão de Horários – 2110/2111
Avaliação de Desempenho – 2103
Área jurídica - 2104
E-mail: 
recursos.humanos@ipoporto.min-saude.pt
Localização: Edifício de Medicina, Piso 1

SERVIÇO DE EXPEDIENTE
Horário de Atendimento:  
9h00 – 17h00
Extensão: 2144
Localização: Edifício de Medicina, Piso 1

GABINETE DE SEGURANÇA  
NO TRABALHO & GESTÃO  
DE RISCO GERAL E GABINETE  
DE MEDICINA DO TRABALHO
Horário de Atendimento: 
8h30 – 16h30
Extensões: 5113/5116
Fax: 225084025
E-mail: gstgrg@ipoporto.min-saude.pt
Localização: Edifício E – Laboratórios, Piso 1

ESCOLA PORTUGUESA DE ONCOLOGIA 
DO PORTO
Extensões: Ensino - 5204/5205
Centro de Documentação  
e Informação – 5302
Localização:  
Edifício E – Laboratórios, Piso 2 e 3

GRUPO COORDENADOR LOCAL  
DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO  
E CONTROLO DE INFEÇÕES  
E RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 
(GCL-PPCIRA)
Extensão: 5314
E-mail: cci@ipoporto.min-saude.pt
Localização: Edifício E – Laboratórios, Piso 3

SERVIÇO GERAIS
Tesouraria – 2128/2129
Telefonistas – 9/3296

Poderá ter acesso à lista telefónica  
do IPO-PORTO através do Portal.
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