
Saúde compra
equipamento
em excesso

A licençapara instalarum ciclotrãofoi
dadaao HospitaldeSanta Maria Mas oIPO
avançounamesma contrariandoAnaJorge
GraçaRosendo
gracarosendo@sol pt

OINSTITUTO Português
de Oncologia IPO deLis
boa desautorizou instru

ções da tutela e lançou
esta semana umconcurso
público internacional
para a instalação de um ci
clotrão um equipamento
de ponta que produz fár
macos radioactivos usa
dos em exames de dia

gnóstico do cancro e cujo
licenciamento é obrigato
riamente público
Apesar de ter concedido

em 2007 ao IPO uma licen

ça para a instalação deste
equipamento oMinistério
da Saúde fez uma «avalia

ção rigorosa da viabili
dade económica do in
teresse clínico diagnós
tico deste equipamento
e da sua importância no
âmbito da investigação»
e alterou a sua posição
dando em 2009 a única li
cença disponível para a re
gião de Lisboa ao Centro
Hospitalar Lisboa Norte
CHLN de que faz parte o

SantaMaria «em articu
lação com a Faculdade
de Medicina de Lisboa e
o Instituto de Medicina

Molecular IMM»
fonte oficial ao SOL Que
adiantou «O Ministério

tinha conhecimento do

interesse do IPO no
equipamento mas não
foi informado do lança
mento do referido con

curso» uma situação
que apesar de não confir
mada oficialmente poderá
levar Ana Jorge a demitir
a administração do IPO
A verdade é que ainda

segundo o Ministério da
Saúde umúnicociclotrão
é suficiente para «produ
zir o radiofármaco na

quantidade necessária
para a satisfação das ne
cessidades do pais» lem
brando que «não sendo
ainda produzida emPor
tugal as necessidades
da substância têm sido
satisfeitas através da

importação da vizinha
Espanha»

Desconhecíamos

Assim que obteve autori
zação da tutela o CHLN
avançou em Julho passa
do com o concurso públi
co para a instalaçãodo seu
ciclotrão o qual se en
contra em fase final de ad

judicação
Ora este foi precisa

mente o momento escolhi

do pelo IPO de Lisboa para
avançar com o seu con

curso Nas informações
prestadas ao SOL o con
selho de administração do
Instituto de Oncologia dis
se ser «detentor de uma

licença para instalação
de um ciclotrão conce

dida pelo Ministério da
Saúde desde 2007» e que

«o equipamento não foi
instalado entretanto de

vido ao projecto de des
localização para a Bela
Vista» Assim que ficou
decidido que o IPO seman
tinha nas suas actuais ins

talações o que aconteceu
o ano passado «o conse
lho de administração ac
tual decidiu no âmbito
das suas competências
avançar» justificou
Afirmando «desconhe

cer qualquer tipo» de
compromisso da ministra
com o CHLN a adminis
tração do IPO disse ainda
que «foi ponderado que
uma outra instituição do
SNS tinha intenção de
instalar um ciclotrão»

mas que «de acordo com
os ratios internacionais
Portugal tem capacidade
para acolher 4 ciclotrões

1 por 2 5 milhões de ha
bitantes pelo que ambos
os equipamentos são
compatíveis» Por fim
lembrouque «o IPO deLis
boa é o principal utiliza
dor» dos radiofármacos

importados de Espanha
JáopresidentedoCHLN

Correia daCunha disse ao
SOL ter sido «surpreendi
do» com oanúncio do IPO
mas remeteu para a tutela
explicações sobre a situa
ção lembrando apenasque
só existe uma licença dis
ponível para a região de
Lisboapara instalação des
te equipamento
Em ambos os hospitais

omodelo escolhido para a
instalação deste equipa
mento que envolve in
vestimentos da ordem dos

setemilhões de euros cada

é da parceria público privada O que significa
que os custos a produção e
a comercialização dos ra
diofármacos ficarão nas

mãos do parceiro privado
Os hospitais continua

rão a ter de comprar a
substância mas emmenor
quantidade uma vez que
passa a ser produzida jun
to dos equipamentos que a
utilizam

O ciclotrão produz os ra
diofármacos que são usa
das nos exames feitos por
PET tomografia por emis
são de positrões sobretu
do para diagnóstico do
cancro A Universidade de

Coimbra possui um ciclo
trão mas funciona apenas
para fins de investigação
E em Matosinhos foi ins
taladoumoutro numauni

dade privada que não che
gou a funcionar
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