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LIDEL lança, em Angola, o livro «Cancro da Mama – O que devemos saber? Do
diagnóstico ao tratamento»
A LIDEL – Edições Técnicas apresenta esta sexta-feira, dia 3 de outubro, em Luanda, a sua mais recente obra de
expressão internacional: “Cancro da Mama – O que devemos saber? Do diagnóstico ao tratamento”, que estará
brevemente disponível nos mercados de língua portuguesa.
Esta obra será lançada no âmbito da "Conferência Internacional sobre a Situação do Tratamento do Câncer em
África - AORTIC/OAREC 2014 – PALOP Meeting in Luanda", que se realiza esta semana na capital Angolana.
“Este evento revelou-se o palco perfeito para o lançamento desta nossa mais recente aposta, que conta com a
participação de autores de vários países de expressão portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal”, refere Rita Annes, diretora de Marketing da LIDEL.

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 e Basílio Lopes, tem em conta as diferentes
realidades dos serviços de saúde nos países africanos de expressão portuguesa, e pretende ajudar na formação
de equipas competentes, na prevenção e na luta contra esta doença.
De acordo com o prefácio redigido pelo diretor regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África, Luís
Gomes Sambo, “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.”
Em comunicado, a LIDEL recorda que, num passado ainda recente, a oncologia era uma área da medicina pouco
relevante nos países em desenvolvimento mas que, atualmente, "o cancro da mama é um problema real no
continente africano e prevê-se um preocupante crescimento nos próximos anos. Torna-se por isso fundamental
preparar o melhor possível os profissionais de saúde, para que saibam enfrentar de forma competente e
proficiente esta realidade."
Conteúdos abordados:
• 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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