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São Tomé e Príncipe

Primeiro rastreio de cancro no colo de útero com
resultado "grave"

São Tomé  - Os resultados dos exames
da  primeira  campanha  de  rastreio  do
cancro  no  colo  do  útero  lançada  pelo
projecto Saúde para Todos demonstram
que "o problema do cancro no colo do
útero em São Tomé e Príncipe é grave",
noticia a Lusa .  

 
Cinco  mil  mulheres  aderiram  esta
primeira  campanha  de  rastreio  do
cancro do colo do útero e segundo Luís
Pinto, ginecólogo português a trabalhar
no Centro Hospitalar de São Tomé, no
âmbito deste projecto, pelo menos "90
tinham lesões de alto grau".  

 
"Destas cinco mil mulheres cerca de 90 tinham lesões de alto grau. São lesões já
consideradas graves", explicou Luís Pinto. 

 
O médico português que integra a mais recente missão de Saúde para Todos, explicou
ainda que mais de 70% das mulheres afectadas pela doença foram tratadas pelas
missões anteriores de Saúde para Todos.  

 
"E nesses tratamentos confirmou-se casos de lesões graves e mesmo em algumas
delas, situações de cancro já em fase inicial, mas que, à partida, ficaram tratadas".  

 
Segundo o médico, "estamos a falar em cerca de 40 a 50 mulheres do total de cinco
mil" que padecem de situações mais graves e cujo tratamento evitou evacuações para
Portugal.  

 
"Estas 50 mulheres a quem foram tratadas vamos evitar que elas venham a ter cancro
nos próximos 10 anos. Isso significa que não precisam ser evacuadas para Portugal
para fazer tratamentos", acrescentou.  

 
"Sabendo que cada mulher que é evacuada custa milhares de euros aos cofres do
Estado de São Tomé e de Portugal. Portanto estamos a poupar muito dinheiro dos
benefícios sociais. São mulheres que muitas vezes morrem e deixam filhos sem mães
e a
falta que fazem para a sociedade", sublinhou Luís Pinto.  

 
O projecto Saúde Para Todos decidiu prosseguir com o rastreio que agora pode ser
feito em todos os centros de saúde do país. 
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