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O QUE 
NOS 
LIGA

NÚCLEO REGIONAL DO SUL DA LPCC 
DOA 500 MIL EUROS AO IPOLFG
A verba será aplicada na aquisição 
de testes COVID-19

O Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
vai fazer um donativo de 500 mil euros ao Instituto Português 
de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, que será aplicado 
na aquisição de reagentes para testes de despiste da infeção 
SARS-CoV-2 a doentes deste Instituto e aos seus profissionais 
de saúde.

Com o desconfinamento gradual e com vista a reduzir o risco 
de infeção pelo novo coronavírus, o Núcleo Regional Sul 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro sentiu necessidade de 
apoiar o maior centro oncológico da região sul do país que, 
por ano, recebe cerca de 14.000 novos utentes (7.000 novos 
casos de cancro), tem em tratamento/vigilância 57 mil doen-
tes e onde trabalham 1.900 profissionais, incluindo 360 médi-
cos, 550 enfermeiros, 185 técnicos superiores de diagnóstico 
e terapêutica e 130 técnicos superiores de saúde.

Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente do Núcleo Regional 
do Sul, afirma: “Na sua missão humanitária e num período de 
pandemia tão difícil para a saúde pública em geral, para os 
doentes oncológicos em particular e para todos os profissio-
nais de saúde, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, não podia 
deixar de apoiar financeiramente com uma verba considerá-
vel os testes ao COVID-19. Com este apoio garantiremos que 
todos os doentes oncológicos em tratamento no IPO e os seus 
profissionais de saúde terão os recursos para que possam ser 
testados, salvaguardando assim a sua segurança.”

Já João Oliveira, presidente do Conselho de Administração 
do IPO Lisboa, refere que “para manter a atividade onco-
lógica e contando com as restantes estruturas do Serviço 
Nacional de Saúde para atenderem doentes eventualmente 
infetados a realização de testes em larga escala é indispen-
sável. Só se conseguem otimizar os circuitos de doentes e os 
procedimentos dos profissionais para a proteção relativamen-
te à infeção, se os infetados forem prontamente identificados 
e os respetivos contactos rastreados, o que envolve a realiza-
ção de testes de forma quase sistemática.”
O IPO de Lisboa adotou um conjunto de medidas preventivas 
que permitem assegurar a prestação dos cuidados assisten-
ciais aos doentes oncológicos, com o mínimo de constrangi-
mentos. De entre os procedimentos, destaca-se a realização 
de testes aos doentes que iniciam tratamentos de quimio e de 
radioterapia, aos que são submetidos a cirurgias ou exames 
médicos invasivos (endoscopias e broncoscopias, entre ou-
tros), bem como a todos os doentes internados. 
João Oliveira explica ainda que “a colaboração da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro com o Instituto, assume neste 
caso uma importante materialidade, minimizando o esforço 
financeiro requerido pela atual epidemia. Têm sido muitas 
as alterações que tivemos de introduzir no funcionamento do 
hospital e a Liga demonstrou, desde sempre, a maior dispo-
nibilidade para colaborar através de recursos próprios ou 
apoiando na aquisição de meios.”



A LIGA
EM NÚMEROS ›

Mais informações: nucleosul@ligacontracancro.pt

Todos os anos a Liga Portuguesa Contra o Cancro disponibiliza publicamente os resultados obtidos com o trabalho desenvolvido pelos seus voluntários 
e colaboradores. O sucesso do trabalho da LPCC depende inteiramente dos donativos que recebe de particulares e de entidades colectivas. Conside-
ramos fundamental que o público tenha conhecimento dos números de forma transparente e acessível. 

Assim, no âmbito da missão que abraça há setenta e nove anos e que se divide pelas quatro áreas de intervenção – Apoio ao Doente Oncológico e 
Família; Prevenção Primária; Prevenção Secundária e Apoio à Formação e Investigação em Oncologia, estes são os números que correspondem ao 
ano de dois mil e dezanove.



 RASTREIO CANCRO MAMA 

Reabertura prevista no dia 15 de junho, segundo procedimentos 
de higiene e segurança no trabalho recomendados e autorizações 
dadas pelas ARS´s de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo.

PANDEMIA – COVID-19

FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS E APOIOS DO NRS

UNIDADES
DE RASTREIO
CANCRO DA MAMA

› ALCOBAÇA
15/JUN A 02/JUL ALCOBAÇA

MERCADO MUNICIPAL

› CASTELO DE VIDE
14/JUN A 31/JUL CASTELO DE VIDE

CENTRO DE SAÚDE

› MOURÃO
15/JUN A 30/JUN MOURÃO

CENTRO DE SAÚDE

› NISA
15/JUN A 22/JUN ALPALHÃO

JUNTO AO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO

23/JUN A 13/JUL NISA

CENTRO DE SAÚDE

› PORTALEGRE
15/JUN A 12/AGO PORTALEGRE

JUNTO AO GRUPO DE APOIO DE PORTALEGRE

› SALVATERRA DE MAGOS
15/JUN A 18/JUN MARINHAIS

PRAÇA DA REPÚBLICA - JUNTO ANTIGO MERCADO

19/JUN A 01/JUL FOROS DE SALVATERRA

JUNTA DE FREGUESIA

 APOIO SOCIAL  
(A DOENTES CARENCIADOS)

Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas farmá-
cias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.

Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas instala-
ções do Núcleo Regional do Sul, no 2º andar do Edifício do Lar de 
Doentes, entre as 9h30m e as 16h30m.
Para evitar deslocações será possível, também, efetuar o pedido de 
transferência bancária deste apoio, via email ou telefone. 

 APOIO EMOCIONAL  
MOVAPLAR | VENCER E VIVER

O atendimento ao público e as instalações dos respetivos movimen-
tos (Movimento de Apoio ao Doente Laringectomizado e Movimen-
to de Apoio à Mulher com Cancro de Mama) encontram-se encerra-
dos, no entanto o serviço de oferta de material técnico de apoio 
aos utentes, continua a ser assegurado através do envio via CTT.

Deverá solicitar o seu pedido para o email geral - nucleosul@
ligacontracancro.pt ou através do telm. 910 025 396, indicando o 
seu nome e morada completos.

 PSICO-ONCOLOGIA 
 
As consultas de Psico-Oncologia continuam a decorrer, na modali-
dade de teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada). Nos 
casos mais urgentes, será avaliada a possibilidade de consulta 
presencial, mantendo as indicações de segurança de distanciamen-
to social para evitar possíveis contágios. 

 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
é vocacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio na 
resolução de problemas com relevância jurídica apresentados pelos 
doentes, sobreviventes de cancro e seus familiares, através da con-
sulta jurídica que nesta fase passará a ser realizada na modalida-
de de teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada).

Deverá solicitar mais informações através dos seguintes contactos  
nucleosul@ligacontracancro.pt ou para o tel. 910 025 396 / 217 
264 099

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

O atendimento ao público nos Grupos de Apoio foi retomado no 
dia 25 de maio, conforme medidas de higiene e segurança (obri-
gatório o uso de máscara cirúrgica pelos utentes e funcionários; 
lavagem e desinfeção das mãos antes de aceder às instalações; 
preenchimento de questionário de condição de saúde; não é permi-
tida a entrada de acompanhantes e deve manter-se o distanciamen-
to de segurança conforme as instalações).

Mantêm-se os apoios sociais, as consultas de Psico-Oncologia e 
o apoio jurídico na modalidade de teleconsulta (via telefone ou 
Skype/videochamada) até nova avaliação.

Todo o voluntariado prestado nos GA/DEL manter-se-á suspenso 
até 15 de junho. Antes dessa data será reavaliado a sua possível 
abertura.
O voluntariado que não tenha contacto direto com o doente pode 
ser cumprido desde que se mantenha o distanciamento social (ex: 
Costura).



 CONFEÇÃO DE MÁSCARAS COMUNITÁRIAS 
 PARA UTENTES 

Passada que está a 1ª fase da pandemia mundial por COVID-19, 
e do consequente desconfinamento das populações, muitos são 
os apoios que sentimos como necessidade imediata, como é 
o caso dos EPI, para que seja possível retomar as atividades 
sociais. Alguns voluntários dos grupos de apoio da LPCC-NRS, 
nomeadamente, o de Beja, tomaram a iniciativa de confecionar 
máscaras comunitárias, segundo modelo e normas da DGS, para 
disponibilizarem aos utentes.

 PREVENÇÃO PRIMÁRIA 
MÓDULOS ONLINE DE PREVENÇÃO DE CANCRO DE PELE 

A equipa de Prevenção Primária (Educação para a Saúde), 
adaptando-se ao presente momento de pandemia mundial 
pelo COVID-19, criou e disponibilizou módulos de Prevenção 
de Cancro de Pele online, através do site da LPCC-NRS, para 
colmatar a impossibilidade de ações de formação presenciais 
nas escolas, estimulando a sensibilização para os fatores de 
risco e os conselhos que as crianças e os pais devem seguir 
para se protegerem do sol. Após a consulta dos conteúdos, 
miúdos e graúdos poderão testar os conhecimentos adquiridos 
respondendo a um questionário bem como desfrutar de 
algumas atividades lúdicas alusivas ao tema.

ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

CONTACTOS

NÚCLEO REGIONAL DO SUL
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

T +351 217 264 099
F +351 217 268 059
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CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO NO SITE DA LPCC


