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Colonoscopia: o método mais eficaz
no combate ao cancro do colon e reto
A IMPORTÂNCIA DA COLONOSCOPIA ENQUANTO
PRINCIPAL EXAME DE PREVENÇÃO E DETEÇÃO
PRECOCE DO CANCRO DO COLON E RETO É
AMPLAMENTE DEFENDIDA PELO PROFESSOR
DOUTOR JOSÉ COTTER, MÉDICO
GASTRENTEROLOGISTA E PROFESSOR DA ESCOLA
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO MINHO.

Pese embora os vários procedimentos utilizados, o Professor Doutor José Cotter defende que “a colonoscopia é o
único método que permite efetuar o diagnóstico e, simultaneamente, deter capacidade terapêutica”. Ou seja, possibilita a realização do diagnóstico das lesões pré-malignas, a sua extração, revelando ainda, face a todos os outros métodos, maior grau de sensibilidade.
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“O cancro do colon e reto revela taxas de prevalência muito elevadas, porém beneficia
de um eficaz método de prevenção – colonoscopia – que, se realizado atempadamente,
diminui muito significativamente o risco de lesão maligna.”

José Cotter realça que, “à semelhança do que já acontece em alguns países, é crucial sensibilizar os cidadãos e
os clínicos para a importância da realização de colonoscopias”.
Os avanços na medicina permitem que a colonoscopia
e a preparação que antecede o exame não induzam ao
paciente o desconforto imposto outrora. O exame decorre sob efeito de sedação, sendo absolutamente indolor, e o plano de preparação – isto é, a necessidade
de limpar o intestino – é feita com produtos que são,
incomparavelmente, menos desconfortáveis face ao
que anteriormente sucedia. “Têm um paladar menos
desagradável e apresentam-se num volume infinitamente menor, o que permite que as pessoas façam hoje esse processo sem grande dificuldade”, alerta o es-
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Defenda-se do cancro do colon e reto
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maior parte destes não possuem, neste momento, capacidade para dar resposta, já que nem tão pouco a têm para os
seus próprios doentes intrínsecos (doentes das suas consultas externas, doentes do internamento)”, alerta o especialista, dando enfoque à ideia de que “os cidadãos que vão
fazer rastreio, até prova em contrário, são saudáveis, pelo
que seria imoral, anti-constitucional (porque alteraria a
igualdade de acesso) e deontologicamente errado (como há
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Avanços na colonoscopia
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