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Sob o desígnio da competência, credibilidade, 
inovação, organização e capacidade de trabalho, 
o Centro de Referência de Oncologia Adultos de 
Cancro do Reto tem como objetivo garantir cuidados 
altamente especializados em tumores malignos do 
reto, com rigor e excelência, fomentando a formação 
pré e pós-graduada bem como a investigação. 
Respeitando sempre o princípio da humanização, 
o utente e a família posicionam-se no centro de 
tomada de decisões.
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• Avaliação e orientação terapêutica de doentes adultos com patologia 

da área do cancro do reto no ambulatório, internamento, unidades de 

cuidados intensivos, urgência;

• Discussão em equipa multidisciplinar de acordo com a situação clínica;

• Tratamentos de cirurgia, oncologia médica, radioterapia, psico-

oncologia, nutrição oncológica e cuidados paliativos;

• Tratamento e seguimento dos doentes de acordo com a estratégia 

decidida; 

• Atividade assistencial integrada com investigação clínica e formação 

pré e pós-graduada;

• Ações de sensibilização à comunidade;

• Ações de rastreio em população de risco (colaboração com o Serviço de 

Infeciologia).

Equipa

Carteira de Serviços

Temos uma equipa multidisciplinar especializada constituída por Médi-

cos (Cirurgiões, Oncologistas, Gastrenterologistas, Radioncologistas, 

Radiologistas, Anatomopatologistas, entre outras especialidades), En-

fermeiros (nomeadamente de estomaterapia), Nutricionistas, Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica, Assistentes Sociais, Psicólogos, Assisten-

tes Técnicos e Assistentes Operacionais.
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Informações Gerais
Consulta Externa
Na primeira consulta não é necessária nenhuma preparação especial e 

pode alimentar-se normalmente. Pode vir acompanhado se o desejar.

Na consulta o médico irá analisar os estudos que já efetuou e dar-lhe-á as 

informações todas de que dispõe do seu caso e ao mesmo tempo fará o 

exame clínico que achar conveniente. Pedir-lhe-á os exames complemen-

tares indispensáveis, que ainda não tenha feito e as consultas de outras 

especialidades necessárias para avaliação do seu estado clínico.

No final da consulta ser-lhe-á de novo explicada a doença de que é prova-

velmente portador e as opções terapêuticas adequadas. 

Em qualquer altura pode requerer informação clínica para obtenção de 

uma segunda opinião.
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Informações Gerais
Internamento

Caso a sua doença o recomende ou necessite de intervenção cirúrgica, o 

internamento pode ser efetuado nos Serviços de Cirurgia Geral, Gastren-

terologia ou Oncologia Médica.



Localização 
e Contactos
Localização 
e Contactos
Centro Hospitalar Universitário
de São João
Telefone: 225 512 100 

Consulta de Cirurgia Geral
Local: Centro de Ambulatório – 
Pavilhão K2
Extensões: 1802/ 1803/ 1804
Telefones diretos: 225 512 113/ 
225 512113/ 225 512 141

Consulta de Gastrenterologia
Local: Centro de Ambulatório – 
Pavilhão K2/ K7
Extensões: 1850/ 1851
Telefones diretos: 225 512 150/ 
225 512 151

Centro de Endoscopia Digestiva
Local: Piso 2  
Extensões: 1702/ 5108
Telefone direto: 225 512 102 
(administrativo)

Hospital de Dia Oncologia
Local: Hospital de Dia piso 1
Secretariado - extensão: 1909
Telefone direto: 225 512 259

Radioterapia
Local: Hospital de Dia piso 0
Secretariado - extensão: 1903 
Telefone direto: 225 512 128  
(administrativo)

Internamento:
Serviço de Cirurgia Geral
Local: Piso 5 e 6
Secretariado de Coordenação
 - extensão: 1602
Secretariado Homens
- extensões:  1981/1985
Secretariado Mulheres
- extensão: 1390



Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência de Oncologia de Adultos - 
Cancro do Reto encontra-se disponível no site www.chusj.pt , no separador 
“A nossa saúde”. Não dispensa a leitura do Guia de Acolhimento do CHUSJ 

(solicite-o no serviço ou consulte-o no site www.chusj.pt, separador 
Utentes e visitas para mais informações)

Categoria  Nome  Contacto Serviço Especialidade
(Médico, Enfermeiro, Psicólogo, 
Assistente Social, Nutricionista,…) 

Anotações

E-mail do Centro de Referência: oncologia.reto@chsj.min-saude.pt




