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WWW.DN.PT  

António Costa "Tenho esperança de que o 
`irritante' com Angola fique ultrapassado" 
fitaa  Notícia de que a Relação de Lisboa tinha decidido enviar o processo de ManuelVicente, antigo vice-presidente an-
golano, para Luanda aterrou a meio de uma entrevista ao DN e deixou o primeiro-ministro com um sorriso aberto. PÃO5.2 E3 

LUCROS  BANCOS 
GANHARAM 
37 VEZES MAIS 
DO OUE ATE MARÇO 
DO ANO PASSADO 
Uns a deixar o prejuízo para 
iras, outros a engordar o lucro, 
C:GD, BPI BCP e Santander 
somam 490 milhões. PÁG. 18 

AMBIENTE 
DESCARGA ILEGAL 
DÁ 240 MIL FUROS 
DE MULTA 
A AGROPECUÁRIA 
Tribunal tons derou a empresa 
culpada de crime ambiental 
muito grave. Quercus aplaude 
o que vê como "um sinal. PÃO 10 

NETANYAHU 
ACUSA IRÃO DE TER CRUZADO 
UMA "LINHA VERMELHA' PAGS 28 E 29 
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A ajuda aos 
bombeiros de 
Alvaiázere que 
veio da Florida 

PÁG.12 

NOVA TECNOLOGIA 

O GPS que viaja 
pelo pulmão 
para detetar 
lesões e tumores 

Ia 

1314112EVISTA A PRESCENTE DO PT 

Gleisi Hoffmann: 
"Brasil corre o risco 
de fascismo e o juiz 
Moro é parte disso" 

PÁG. 33 

REVISTA EWISOES 
HOJE GRATIS 

PASSEIO 
A VELA PELO 
GRANDE 
RIO DO SUL 

Diretor Ferreira Demandes Diretora «Dadiva Catarina Carvalho 
Diretor adjunto Pado Tardios Subdiretores Joana Petiz 
e loonídio Paulo Ferreira Diretor de arte Pedro Femandes 

iate rir~ 

OSPAPAS 
PEREGRINOS  

mo
:
, 
 9,99€ 

+ 

Ano 1549 
Dr 54 442 
1,70 euros 

Diário bc Notícias 

EUROVISÃO 
POR ROCK 
E METAL 
NUMA NOITE 
SEM SURPRESAS 
PÁGS. 34 E 35 

ENTREVISTA 
A KELVIN  "O OBJETIVO 
DO PORTO FOI 
SEMPRE IMPEDIR 
QUE O BENFICA 
FIZESSE HISTORIA' 

PÁG. 40 
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momentos da ação 
que permitiu fazer 
o diagnóstico de um 
adenocarcinoma 
pulmonar em duas horas 

Saúde.  Nova tecnologia está a ser usada 
pelo IPO e permite observar zonas onde 
as técnicas tradicionais não chegam 

O GPS que viaja 
pelo pulmão 
e deteta lesões 
e tumores 
precocemente 

JOANA CAPUCHO 

Mais de 20 profissionais de saúde 
assistiram, na última sexta-feira, 
ao primeiro diagnóstico feito no 
Instituto Português de Oncologia 
(IPO) de Lisboa com recurso à "na-
vegação eletromagnética bron-
coscópica". Uma espécie de GPS 
que permite diagnosticar peque-
nas lesões na periferia do pulmão 
e que, em breve, deverá ser usado 
também para o tratamento do 
cancro do pulmão. "É uma nova 
esperança, que implica imagina-
ção dos profissionais, já que é um 
sistema que podemos pôr ao ser-
viço de vários procedimentos que 

4000 
> novos casos por ano 
É estimado que surjam cerca 
de 4000 novos casos de cancro 
do pulmão anualmente em Portugal. 
No IPO de Lisboa são cerca de 300. 

85%  
> causados pelo tabaco 
O tabaco é a principal causa de can-
cro do pulmão. É estimado que seja 
responsável por 85% dos casos da 
doença. 

podem ser feitos ao doente", expli-
cou ao DN Duro da Costa, diretor 
do serviço de Pneumologia do IPO 
de Lisboa. 

A doente, uma mulher, de 75 
anos, tinha"uma pequena massa 
pulmonar", que não era visível 
através de uma broncoscopia tra-
dicional (introdução de um pe-
queno tubo através da traqueia 
para detetar lesões). Em apenas 
duas horas, foi feito o diagnóstico 
e a biópsia, já que o material reco-
lhido foi analisado pela anatomia 
patológica ainda nasala. Tem um 
adenocarcinoma pulmonar. Sem 
esta nova tecnologia, o procedi-
mento seria feito por via externa 
ou através de cirurgia, uma inter-
venção mais demorada e dolorosa. 

"Esta tecnologia permite fazer 
diagnósticos mais precoces em le-
sões mais pequenas e planear a te-
rapêutica. Sempre que o tumor é 
diagnosticado precocemente, a 
mortalidade melhora", explica o 
médico, destacando que a morta-
lidade por cancro do pulmão tem 
estado a descer ligeiramente a ní-
vel mundial, mas a aumentar nos 
países "onde o tabaco ainda é um 
flagelo". 

Procedimento rápido 
Antes do procedimento é feita 
unia tomografia computadoriza-
da (TAC), cuja informação é depois 
cruzada com aquela que é obtida 
através da broncoscopia por nave-
gação. Com  a introdução de uma 
sonda pela boca ou pelo nariz do 
doente, os médicos conseguem 
aceder a zonas onde até então era 
muito dificil ou mesmo impossível 
chegar. Uma espécie de GPS, 
como refere o diretor do serviço de 
Pneumologia. Através deste siste- 

Duro da Costa, diretor do serviço 
de Pneumologia, quer usar 

equipamento em tratamentos 

ma, que permite a introdução de 
pinças, agulhas ou escovas, é feita 
a colheita de tecido da lesão, que é 
depois analisada pela anatomia 
patológica. 

A percentagem de doentes que 
podem beneficiar deste sistema "é 
grande". "É usado para lesões que 
se situam na periferia no pulmão, 
com características de malignida-
de, quando é expectável que sur-
jam complicações em abordagem 
por via hipercutânea 'como rotu-
ras do pulmão]. E cada vez há mais 
tumores periféricos", afirma o es-
pecialista, destacando que "a abor-
dagem feita por fora, com recurso 
a uma agulha e um cateter, tem 
mais complicações". 

No diagnóstico, explica Duro da 
Costa, a grande vantagem é chegar 
a lesões mais pequenas, mas o sis-
tema tem inúmeras potencialida- 

des. "Se houver indicação para ci-
rurgia, o sistema permite, através 
da aplicação de corantes, marcar 
áreas para facilitar a vida ao cirur-
gião". Também é possível, prosse-
gue, "colocar marcadores metáli-
cos à volta do nódulo para definir 
os campos de ação da radiotera-
pia". 

Existe ainda a possibilidade de 
usar o mesmo sistema para o trata-
mento do cancro do pulmão. Em 
Londres, no Hospital St. Bartholo-
mew's, o "GPS" já foi usado para 
esse fim, o que permitiu tratar uma 
doente sem qualquer incisão. "A 
eletrofrequência, ou radiofrequên-
cia, permite, através de um cateter 
introduzido por este condutor que 
deixamos no tumor, fazer um so-
breaquecimento da lesão, que faz 
que as células sejam destruídas na 
parte tumoral e um pouco àvolta", 
refere o especialista. 

Trata-se de um procedimento 
"muito menos invasivo, menos 
agressivo". Duro da Costa espera 
vir a usar o novo equipamento -
que custou 200 mil euros - tam-
bém para o tratamento de tumo-
res do pulmão no [P0 de Lisboa 
"Vai depender da imaginação 
criadora dos médicos. Temos de 
estabelecer protocolos com base 
na experiência para o podermos 
fazer." 

O diretor do serviço de Pneu-
mologia do IPO de Lisboa lembra 
que surgem todos os anos cerca de  

SINTOMAS 

TOSSE 
> É muitas vezes ignorada, so-
bretudo pelos fumadores, mas 
é também uma das primeiras 
manifestações de cancro do 
pulmão e das mais frequentes. 
Se persistir, deve ser valorizada, 

EXPETORAÇÃO 
>  As hemorragias pela boca, 
acompanhadas de tosse, são 
um dos sintomas da doença e 
um dos que mais assustam os 
doentes. 

PERDA DE PESO 
>  As perdas acentuadas de 
peso, também desvalorizadas, 
são outro sintoma. Tende a sur-
gir também dificuldade em en-
golir, falta de ar, dores ósseas e 
dores de cabeça. 

ROUQUIDÃO 
> As mudanças na voz, como a 
rouquidão, são outro sinal de 
cancro do pulmão. 

quatro mil novos casos de cancro 
do pulmão em Portugal, 85% dos 
quais relacionados com o tabaco. 
Este é ainda um dos tumores com 
maior mortalidade, em parte por-
que os sintomas tendem a ser des-
valorizados. 
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