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Física Nuclear vai tratar
doentes com cancro



NOVO CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENTES

Física Nuclear é arma
no combate ao cancro
UNIDADE O Espaço em Loures deverá receber 750 utentes/ano. Contratar médicos e cientistas custa
10 milhões OPINIÕES © Ordem dos Médicos estranha investimento em terapia experimental

0 tratamento com protões, embora provoque menos efeitos secundários, levanta reservas junto dos médicos



SÔNIA TRIGUEIRÃO

Só
a contratação de inves-

tigadores e médicos para
a criação e funcionamen-

to da nova unidade e centro de

investigação para tratamento
de doentes com cancro, basea-
do na Física Nuclear, com re-
curso a feixes de protões, vai
custar 10 milhões de euros, en-
tre 2018 e 2023. A resolução do
Conselho de Ministros, publi-
cada ontem no Diário da Repú-
blica, não refere quanto será o
investimento no equipamento e

instalações do novo centro, que
funcionará num hectare da
Quinta dos Remédios, em Lou-

res, que faz parte do Campus
Tecnológico e Nuclear do Insti-
tuto Superior Técnico.

Mas em setembro de 2017, o
ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Manuel Hei-
tor, ao anunciar o projeto, disse

que este iria custar cerca de 100

milhões de euros e que teria
fundos comunitários e fundos
reembolsáveis do Banco Euro-
peu de Investimento . O Gover -
no justifica o projeto com o fac-
to de ser uma terapia inovadora
(o tratamento é aplicado com
precisão no local onde é neces-
sário e tem menos efeitos se-
cundários) e que pode benefi-
ciar até 750 doentes por ano.
António Araújo, oncologista e

presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Mé-
dicos, estranha a despesa numa
terapia que ainda é experimen-
tal, numa altura em que médi-
cos e enfermeiros anunciaram
greves e quando o Ministério da
Saúde demora a dar autorização
aos hospitais para contratar
profissionais de saúde. •
RESOLUÇÃO NAO DIZ

QUANTO SERÁ 0 CUSTO

TOTAL COMO PROJETO


