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A mulher 
angolana, 
a saúde 
e  o cancro

Factores como o saneamento
básico, a qualidade da  água
que consumimos, comuni-
dades e estradas seguras, são
cruciais para que a saúde se
mantenha. Os acidentes de
trânsito, por exemplo, têm
ceifado inúmeras vidas e são
responsáveis por défices físi-
cos e perdas familiares de
grande dimensão, acarretan-
do elevados custos para a so-
ciedade.
Um aspeto crucial a ter em

conta é o facto da mulher, en-
quanto mãe, chefe de famí-
lia, educadora, gestora e de
companheira poder influen-
ciar a mudança de compor-
tamentos e assim contribuir
de forma relevante para a
promoção da saúde.
As doenças parasitárias e

infeciosas são ainda prevalen-
tes e atingem os vários grupos
etários de acordo com as suas
características epidemiológi-
cas e a potencial exposição. 
A gravidez na adolescência

tem impacto na saúde da jo-
vem mãe e do filho. A malária
é ainda responsável por um
elevado número de mortes. 
A hipertensão arterial e as

suas complicações são fre-
quentes entre as mulheres
angolanas. A diabetes, asso-
ciada ou não à obesidade, é
uma doença cada vez mais
presente.
Existem doenças associa-

das à mulher: infecciosas e in-
flamatórias da vulva, vagina e
colo uterino, que podem ser
causadas por protozoários,
fungos, bactérias e vírus. Mui-
tas são doenças sexualmente
transmissíveis. Mas existem,
também, patologias benignas
do útero e do ovário que são
responsáveis por sintomas
dolorosos, perdas hemorrági-

cas e infertilidade. 
No conjunto das doenças

crónicas destacamos as
doenças oncológicas. O enve-
lhecimento proporciona si-
tuações biológicas que confe-
rem um risco acrescido de
ocorrência de neoplasias. 
O aumento da esperança

de vida ao nascer que se ob-
serva em Angola é um indica-
dor da melhoria das condi-
ções de vida e, consequente-
mente, associa-se a um au-
mento crescente de pessoas
idosas. Por outro lado, a vida
nos meios urbanos, é acom-
panhada com frequência, de
práticas que aumentam o ris-
co de cancro, como o tabagis-
mo e o alcoolismo. 

Várias infeções estão im-
plicadas no processo de can-
cerização de alguns órgãos
como por exemplo: a infecção
pelos vírus da hepatite B e C e
o cancro do fígado, o vírus
HPV (o papiloma vírus hu-
mano) e o cancro do colo do
útero e da orofaringe, o vírus
Epstein-Barr e o cancro da na-
sofaringe, o linfoma de Burkitt
e a doença de Hodgkin, a bac-
téria Helicobacter Pylori e o
cancro gástrico e o linfoma de
MALT, o protozoário Shisto-
soma haematobium e o can-
cro da bexiga. 
O HIV/SIDA está associa-

do a tumores como o sarco-
ma de Kaposi, linfomas e leu-
cemias. Parte destas infeções
podem ser prevenidas seja
por vacinas ou pela elimina-
ção de práticas de risco que
favoreçam a contaminação.
É importante sublinhar

que, quando se previnem ou
se diagnosticam precoce-
mente as doenças, sejam
doenças infecto-contagiosas
ou crónicas, estamos de facto
a salvar vidas.
Estas infecções são relati-

vamente comuns no nosso
país significando que existem
condições objectivas para
que as neoplasias malignas
associadas sejam diagnosti-
cadas. O registo do Instituto
Angolano contra o Câncer
(IACC) comprova esta hipó-
tese e revela que as mulheres
são muitas vezes atingidas
por estes tumores (caixa 1)
Em Angola as doenças on-

cológicas mais prevalentes no
género feminino são em pri-
meiro lugar o cancro do colo
do útero e, em segundo, o
cancro da mama (dados po-
pulacionais que, por vezes,
são diferentes das estatísticas
dos hospitais, pois estes últi-
mos refletem apenas o que se
passa nesse hospital, e não no
país). 
Outros cancros diagnosti-

cados com frequência na mu-
lher são o cancro do ovário, do
corpo do útero e da tiroide.
Nos países desenvolvidos os
tumores malignos do tubo di-
gestivo são frequentes, e o
cancro do pulmão está a au-
mentar entre as mulheres.

Cancro do colo do útero
O cancro de colo do útero é

um tumor maligno associado
a infeções pelo HPV (o papilo-
ma vírus humano), como já
foi referido. Esta infecção po-
de ser silenciosa ou manifes-
tar-se inicialmente por verru-
gas (condilomas) na mucosa
da vagina, ou ânus. Algumas
práticas favorecem o apareci-
mento desta infecção e, con-
sequentemente, deste tumor
maligno, nomeadamente: se-
xo desprotegido com múlti-
plos parceiros, doenças se-
xualmente transmissíveis,
nomeadamente a infeção por
clamídia e tabagismo; primei-
ra relação sexual muito preco-
ce; multiparidade e imunos-
supressão. 
Existem vários tipos de

HPV e nem todos se associam
ao risco de cancro. O grupo de
baixo risco de cancro (onde

predominam os tipos de HPV
6 e 11) é responsável pelos
condilomas e lesões do colo
do útero de baixo grau. Pelo
contrário, o grupo de HPV de
alto risco de cancro (16 e 18) é
encontrado no cancro do colo
do útero e nas lesões precur-
soras.
Mas a transformação ma-

ligna do colo do útero pode
demorar 10 a 20 anos após a
infeção. Este facto permite
que as mulheres, após o iní-
cio da sua vida sexual, pos-
sam recorrer à consulta mé-

dica realizando o diagnósti-
co precoce de infeções gine-
cológicas e/ou de alterações
no colo do útero. Mulheres,
com idades entre os 35 e os 45
anos devem ser avaliadas
anualmente (rastreio).
O diagnóstico destas alte-

rações pode ser feito através
da citologia cérvico-vaginal
conhecido como o exame de
Papanicolau, observação di-
reta (colposcopia) ou por bió-
psias guiadas (com apoio do
ácido acético ou por colpos-
copia) permitindo ações tera-

pêuticas que previnem o can-
cro ou o diagnosticam na fase
inicial permitindo a sua cura.
Existem duas vacinas con-

tra o HPV (vírus associados ao
cancro do colo do útero) co-
mercializadas e que são efica-
zes. A vacinação contra o HPV
é recomendada pelo Sub-Sa-
haran African Cervical Can-
cer Working Group a mulhe-
res dos 9-13 anos, encorajada
em mulheres, não vacinadas
dos 13 aos 26 anos. As mulhe-
res com mais de 26 anos de-
vem discutir a necessidade de
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Segundo a OMS, ter saúde é
viver com boa disposição físi-
ca e mental. O ambiente so-
cial, económico e as caracte-
rísticas e comportamentos
individuais influenciam indu-
bitavelmente a saúde. 

Caixa 1
Um estudo realizado no

Hospital Américo Boavida

verificou que num grupo de

145 doentes que desenvol-

veram cancro da bexiga as-

sociado ao Shistosoma hae-

matobium, e que foram ad-

mitidos e tratados nesse

hospital, 102 eram mulhe-

res, e na história recolhida

referiam utilizar os rios

(certamente contamina-

dos) para lavar a roupa e

outras atividades da lide da

casa.



vacinação com o seu médico.
As mulheres vacinadas de-
vem manter as consultas gi-
necológicas de rastreio. 
Os sintomas do cancro do

colo do útero são inespecífi-
cos e como já referimos na fa-
se inicial é assintomático. 
As metrorragias (hemor-

ragias vaginais) são o sinal de
apresentação mais frequente,
seja sob a forma de coitorra-
gias (hemorragia após o acto
sexual) ou de hemorragias
após a menopausa. A leucor-
reia (corrimento) fétida é co-

mum. A dor pélvica, dificul-
dade em urinar, obstipação,
cansaço, perda de peso, ane-
mia e pés inchados são mani-
festações frequentes na doen-
ça avançada.
De forma sumária, o trata-

mento desta neoplasia inclui
a cirurgia, a radioterapia e a
quimioterapia. A cirurgia está
limitada aos estádios iniciais
da doença (I a IIA) e pode en-
volver desde cirurgia limitada
ao colo do útero até à remo-
ção do útero, dos ovários (his-
terectomia radical) e dos gân-
glios linfáticos associados. 
Mulheres que tenham

contra-indicação cirúrgica
serão tratadas com radiotera-
pia externa e braquiterapia
em associação com quimio-
terapia. Nos tumores avança-
dos as doentes são tratadas
com radioterapia ou quimio-
terapia associada à radiotera-
pia e o papel da cirurgia é limi-
tado, sendo geralmente reser-
vado ao tratamento de com-
plicações como obstruções
urinárias ou do tubo digesti-
vo.
Quando reflectimos sobre

os dados do IACC constata-
mos que apenas 23,8% das
doentes podem beneficiar de
tratamento curativo, pois na
maioria o tratamento é palia-
tivo e dirigido fundamental-
mente ao controlo de sinto-
mas, antecipando-se sobrevi-
vências limitadas.

Cancro da Mama
O cancro da mama é diag-

nosticado em Angola em es-
tádios avançados cujo prog-
nóstico é mau. 
Nos estudos realizados pe-

lo Instituto Angolano Contra
o Câncer a idade média é de
47 anos (entre os 16 e os 87

anos). Quando diagnosticado
na sua fase inicial podemos
curar a doença. Assim, é fun-
damental que as mulheres
angolanas saibam que esta
doença pode surgir, quais são
os fatores de risco, os sinto-
mas, e perceberem que na fa-
se inicial a doença é assinto-
mática. 

Todas as estratégias 
que levem a um 
diagnóstico precoce 
são importantes
A auto-palpação mamária

permite que a mulher, quan-
do palpa algo na mama que
não conhece ou que lhe pare-
ça suspeito, recorra ao exame
médico. A ecografia mamária
é, neste contexto, um exame
muito valioso para se realizar
o diagnóstico de lesões benig-
nas ou suspeitas de cancro. 
A mamografia está indica-

da a partir dos 40 anos, mas
outros exames como a resso-
nância magnética são úteis
em mulheres jovens ou com
mamas densas (quando a
ecografia não é esclarecedo-
ra) e, por fim, a biopsia guiada
por ecografia ou por mamo-
grafia permite um diagnósti-
co conclusivo.
O exame que permite o

rastreio (avaliar mulheres
sem sintomas e sem doença
conhecida), é a mamografia,
e deve começar a ser realiza-
do aos 40 anos.
Porém, mulheres com his-

tória de cancro da mama na
família devem iniciar o ras-
treio mais cedo (antes dos 40
anos). Nestes casos, se a ma-
mografia não for concluden-
te, a ressonância magnética
tem o seu papel. Geralmente
aconselha-se que as mulhe-
res a partir dos 35 anos de-
vem, para além da auto-pal-
pação mamária, ser avaliadas
anualmente pelo médico.
O cancro da mama pode

ser inicialmente assintomáti-
co e, nestes casos, observam-
se alterações nos exames da
imagem como microcalcifi-
cações ou irregularidades do
tecido mamário. Os sinais e
sintomas podem incluir nó-
dulos mamários, alterações
da pele sobre a mama, mami-
lo que começa a ficar inverti-
do ou repuxado, feridas ma-
milares ou saída de líquido,
por vezes com sangue pelo
mamilo e gânglios linfáticos
aumentados na axila. Mulhe-
res que não estão a amamen-
tar e que desenvolvem infe-
ções da mama devem ser ava-
liadas pois pode ser um can-
cro da mama.
O tratamento para o can-

cro pode ser local e regional
ou sistémico:
O tratamento local e regio-

nal inclui a cirurgia (mastec-
tomia parcial ou total) e a ra-
dioterapia quando o tumor

está restrito à mama. Se hou-
ver metastização ganglionar
os gânglios axilares serão re-
movidos. Mas se o cancro da
mama tiver metastizado para
outras partes do corpo, torna-
se necessário associar o trata-
mento sistémico. 
O tratamento sistémico in-

clui quimioterapia, terapêu-
tica hormonal e terapêuticas
dirigidas, também chamadas
terapêuticas alvas (nos quais
se incluem os anticorpos mo-
noclonais, ou terapêuticas
com pequenas moléculas). A
reconstrução mamária nas si-
tuações de remoção da ma-
ma (mastectomia) deve ser
considerada.

Recursos para 
o tratamento 
do cancro em Angola
O ministério da saúde,

através do programa de mu-
nicipalização dos cuidados
em que foram criados hospi-
tais municipais e centros de
saúde, aproximou os cuida-
dos médicos da população.
Para além de programas es-
pecíficos como o de vacina-
ção (PAV), materno-infantil,
forneceu recursos para que o
diagnóstico precoce do can-
cro do colo do útero e da ma-
ma possam ser realizados.
A formação médica e de

enfermagem, nesta área, está
a ser feita e, desse modo, os
hospitais dedicados ao trata-
mento do cancro têm cada
vez mais recursos e quadros.
Foram também definidas po-
líticas para que a luta contra o
cancro em Angola ocorra de
forma organizada e eficaz. O
exemplo desta política é o
projeto 14 do PNDS (Plano
Nacional de Desenvolvimen-
to Sanitário). 
Nas escolas e nas ativida-

des de promoção da saúde, a
população deve ser alertada
sobre as doenças que referi-
mos e a necessidade da sua
prevenção e de um diagnósti-
co precoce. Deve-se detalhar
o que devem fazer se houver
suspeitas.
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O Meu cOnSelhO a tOdaS aS MulhereS
que iniciaM a Sua vida Sexual é cOnSul-
tareM O MédicO pelO MenOS duaS vezeS
pOr anO para que O diagnóSticO daS
dOençaS prevalenteS e OncOlógicaS
MaiS frequenteS Seja realizadO precO-
ceMente (tabela ii).

Na prática, o que
podemos fazer?

Números
Os resultados preliminares

do censo de 2014 revela-

ram que 52% (12,5 mi-
lhões) da população de

Angola são mulheres. A sua

distribuição por grupos

etários ainda não é conhe-

cida mas as estimativas su-

gerem que a estrutura etá-

ria seja potencialmente a

seguinte:

0-14 anos: 43,2%; 
15-24 anos: 20,5%; 
25-54 anos: 29,3%; 
55-64 anos: 4,1% e 
65 anos ou mais: 2,9%.
Estima-se que no seio da

população angolana traba-

lhadora, 85% dedica-se à

agricultura e 15% desenvol-

ve sua atividade profissional

na indústria e nos serviços.

A população que se dedica

à agricultura é maioritaria-

mente do sexo feminino.

Estes aspetos de índole

profissional e de vida diária

vão influenciar, como vere-

mos, a saúde da mulher. 

Tabela II

Organização das consultas de diagnóstico
precoce/rastreio durante o ano

Consulta médico 
assistente/Ginecologia

- Avaliação dos sintomas 

(eventuais exames)

- Avaliação da Tensão arterial

- Exame clínico geral

- Exame ginecológico 

(eventuais exames)

- Exame mamário 

(eventuais exames)

- PAV, planeamento familiar

Consulta médico 
assistente/Cirurgia

- Avaliação dos sintomas 

(eventuais exames)

- Avaliação da tensão arterial

- Exame clínico geral

- Exame da tiroide 

(eventuais exames)

- Exame mamário 

(eventuais exames)

- Estudo de patologia digestiva

se indicado

Tabela I

Os 10 tumores mais frequentes no sexo fe-
minino, com idades superiores a 18 anos, se-
gundo os dados IaCC referente ao ano 2013.

Mama
Colo do Útero 

Estômago
Sarcoma de Kaposi

Ovário
Corpo do útero

Sarcoma de tecidos moles
Linfoma não-Hodgkin

Leucemia
Tubo digestivo


