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LIDEL apresenta amanhã o livro «Cancro da Mama – O que devemos saber? Do
diagnóstico ao tratamento»
A LIDEL – Edições Técnicas vai apresentar amanhã, pelas 12h30, a obra “Cancro da Mama – O que devemos saber?
Do diagnóstico ao tratamento”. O lançamento vai ter lugar durante o 1º Congresso Nacional de Epidemiologia e
Registo de Cancro, a decorrer no IPO do Porto e acontece semanas depois da apresentação internacional do livro,
realizada no âmbito de uma conferência internacional sobre o tratamento do cancro, em Angola.
O livro, da autoria de especialistas nacionais e internacionais, reúne diferentes realidades dos serviços de saúde
dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).
Para além da presença de um dos coordenadores da obra, o professor Lúcio Lara Santos, a apresentação vai
contar com a intervenção do professor Salvato Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa, que, reconhecendo
a atualidade e importância desta temática, se prepara para iniciar um programa de formação nesta área.
Concebido para se tornar numa ferramenta de trabalho essencial no controlo e tratamento adequado do cancro
da mama, este livro, coordenado pelos especialistas Lúcio Lara Santos (Universidade Fernando Pessoa) e Basílio
Lopes (Universidade Agostinho Neto), tem em conta as diferentes realidades dos serviços de saúde nos países
africanos de língua expressão portuguesa. Pretende contribuir e ajudar na formação de equipas competentes, na
prevenção e na luta contra esta doença. A obra está disponível em todos os mercados de língua portuguesa.
“Este manual contribuirá para reforçar as competências dos profissionais de saúde intervenientes nesta área de cuidados e
(…)
para a melhoria da qualidade dos cuidados de prevenção e de controlo do cancro da mama.”

In prefácio de Luís Gomes Sambo,
diretor regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África

Conteúdos abordados em “Cancro da Mama – O que devemos Saber?”:
• A dimensão do problema
• Unidade de Oncologia Mamária - desafios e aspetos organizativos
• Anatomia mamária
•
O processo de transformação maligna mamária e sua relação com a classificação das lesões neoplásicas
malignas da mama
• Fatores de risco, rastreio e diagnóstico precoce
• Diagnóstico do cancro da mama
• Punção aspirativa por agulha no diagnóstico do cancro da mama
• Classificação por estádios
• Tratamento cirúrgico do cancro da mama
• Tratamento com radioterapia do cancro da mama
• Tratamento sistémico do cancro da mama
• Acompanhamento do doente com cancro da mama
• Cuidados de enfermagem e apoio psicológico ao doente com cancro da mama
• Dor crónica no cancro da mama - Como abordar
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