
nO anfiteatro do Instituto An-
golano do Controlo do Can-
cro (IACC) recebeu, nos dias
23 e 24 de Janeiro, o primeiro
curso da Escola de Cancro or-
ganizada no âmbito da Aortic
(sigla inglesa para Organiza-
ção Africana de Investigação e
Formação de Cancro). A Aor-
tic, recorde-se, conta com um
grupo de especialistas que se
dedicam ao estudo e acom-
panhamento das temáticas
relacionadas com a oncologia
nos Palop e que reúne de dois
em dois anos, tendo já realiza-
do congressos em Luanda
(2014), em Maputo, Moçam-
bique (2016), e com o próxi-
mo encontro já agendado pa-
ra a Cidade de Praia, em Cabo
Verde, em 2018.
No seu encontro de Mapu-

to, em 2016, os especialistas
da Palop-Aortic decidiram
criar uma Escola de Oncolo-
gia dos Palop, contando com
o apoio de delegações nacio-
nais que funcionam nos cen-
tros de oncologia de cada um
dos países envolvidos. Em An-
gola, essa delegação é respon-
sabilidade do IACC e cumpre
a sua missão em termos regu-
lamentares. O corpo docente
engloba, no caso de Angola,
além de todos os oncologistas
do IACC, os oncologistas das
clínicas Sagrada Esperança e
Girassol, bem como médicos
e outros especialistas das
áreas de oncologia de diver-
sos hospitais do País. 
“O objectivo principal des-

ta escola é ‘formar formado-
res’, que irão trabalhar junto
das populações, nos aspectos
da atenção primária, bem co-
mo junto dos quadros dos
hospitais”, revela Lúcio Lara
Santos, cirurgião oncológico
e investigador e um dos espe-
cialistas que está na origem da
criação desta Escola.
A iniciativa, revela, conta

com vários apoios externos de
instituições internacionais,
como, por exemplo, a Funda-

ção Calouste Gulbenkian e os
Institutos Portugueses de On-
cologia (IOPs), o Instituto Na-
cional do Cancro e o Hospital
de Câncer de Barretos, ambos
do Brasil, o centro de trata-
mento MD Anderson, da Uni-
versidade do Texas, nos Esta-
dos Unidos da América, uni-
versidades e sociedades
científicas internacionais,
bem como da indústria far-
macêutica.

Programa de trabalhos
Este primeiro curso ministra-
do na Escola, em Luanda, foi
dividido em duas áreas distin-
tas da oncologia. No primeiro
dia do curso, foram aborda-
dos temas relacionados com
os cancros da cabeça e pesco-
ço. A plateia, composta por
profissionais relacionados
com o tratamento do cancro,
ouviu os palestrantes falarem
sobre temas como a doença
em Angola, a consulta multi-
disciplinar de oncologia, a im-
portância do diagnóstico pre-
coce das patologias, o papel
da cirurgia e da radioterapia
ou a abordagem diagnósti-
co/terapêutica do cancro da
cabeça e pescoço, entre ou-
tros. Além da presença de pa-
lestrantes nacionais, neste dia
participaram ainda alguns es-
pecialistas internacionais co-
mo foi o caso dos médicos do
Grupo de Estudos do Cancro
da Cabeça e Pescoço de Por-
tugal, nomeadamente a sua
presidente, Ana Castro, e o seu
vice-presidente, Guy Vieira.
Já no segundo e último dia,

os cancros do cólon e rectal
estiveram em destaque, com
os especialistas convidados a

falarem sobre o diagnóstico e
vários tratamentos disponí-
veis, aspectos de anatomia
patológica e biomarcadores,
para referir apenas alguns dos
temas focados. Este dia de pa-
lestras contou com a presença
de especialistas do Grupo de
Investigação do Cancro Di-
gestivo de Portugal.
Para já, este primeiro curso

foi destinado a médicos locais
mas, segundo revelou Lúcio
Lara Santos, que também é
membro da direcção do Gru-
po de Investigação do Cancro
Digestivo de Portugal, “dentro
de dois meses haverá um cur-
so maior, em Moçambique,
em que estarão presentes vá-
rios elementos de várias na-
cionalidades”.
Os formadores serão, so-

bretudo, médicos nacionais
mas cada Escola contará ain-
da com a colaboração de es-
pecialistas das sociedades
científicas que são experts da
área. “Na formação que reali-
zaremos em Moçambique
irão estar presentes especia-
listas do MD Anderson e do
Hospital de Barretos, que têm
grande experiência”, divulga
Lara Santos.

Iniciativa importante
Visivelmente satisfeito com a
realização deste curso no
IACC, o seu director, Fernan-
do Miguel, destacou a impor-
tância da realização desta pri-
meira formação no Instituto e
explicou o valor que atribui a
este tipo de iniciativas. “Acho
que são especialmente im-
portantes numa altura em
que se afirma que a não actua-
lização dos médicos ou do

pessoal de saúde contribui
como um factor para o prog-
nóstico dos doentes”, afirma,
confessando que, na sua opi-
nião “o facto de estarmos a ac-
tualizar os nossos conheci-
mentos com colegas que vie-
ram de outras regiões do
Mundo tem o valor de ouro”.
Guy Vieira, do Grupo de

Estudos do Cancro da Cabeça
e Pescoço de Portugal, desta-
cou a importância do facto do
curso ser ministrado no local
onde vivem os formandos,
pois, defende, “se os profissio-
nais fizerem formação num
centro especializado, mais
evoluído do que aquilo que
conhecem na sua realidade,
todo o treino que façam não
tem nada a ver com essa reali-
dade. E isto não acontece só
em Angola, acontece, por
exemplo, quando médicos
portugueses vão aos Estados
Unidos da América. É, assim,
muito mais importante levar
a cabo este tipo de iniciativas
no local, como as realidades,
problemas e dificuldades pró-
prias e tentar arranjar solu-
ções. Também não interessa
estar apenas a ‘debitar’ infor-
mação que, muitas vezes, até
está disponível na Internet,
sem a explicar. Dentro das di-

ficuldades que existem em ca-
da local, temos de procurar
soluções para as contornar”. E
esclarece que conhece bem
as dificuldades que os profis-
sionais de países africanos en-
frentam, pois conhece a reali-
dade no seu próprio país.
“Sou moçambicano e o início
da minha formação foi feito
em Moçambique e só depois
fui para Coimbra”, conta.
Este especialista em radio-

terapia já participou noutras
iniciativas do género e garante
que o retorno dos formandos
é sempre muito positivo.
“Com o Dr. Lúcio Lara Santos
já fizemos iniciativas deste gé-
nero em Cabo Verde e Mo-
çambique e estamos a prepa-
rar-nos para ir à Guiné Bissau.
A qualidade é sempre muito
boa. Não é preciso ir buscar
pessoas fora para nos ensina-
rem aquilo que sabemos fazer
mas precisamos de quem nos
ensine coisas novas. Claro
que as armas com que esta-
mos habituados a trabalhar
são diferentes e talvez nesse
aspecto exista uma luta desi-
gual entre formadores e for-
mandos”, reconhece.
“Com alguma ajuda, algu-

ma orientação e, principal-
mente, muita cooperação e
organização entre todos os
Palops, podemos dar um salto
qualitativo e melhorar bas-
tante a situação”, defende Guy
Vieira.

Formar é ganhar
Na condição de formanda, a
médica patologista Vitória,
considera estas formações
muito importantes pois, afir-
ma, “aprende-se sempre

qualquer coisa nova. Vamos
tomando mais conhecimento
para tentar criar mais progra-
mas, mais eficazes. No caso
dos patologistas, nós não so-
mos muitos mas trabalhamos
de forma muito individual.
Este tipo de iniciativas é im-
portante para tentarmos tra-
balhar mais em grupo”, defen-
de, utilizando os exemplos
usados pelos palestrantes que
defendem o acompanha-
mento multidisciplinar do
doente oncológico. “Há ne-
cessidade de trabalharmos to-
dos em conjunto para fazer-
mos um bom diagnóstico e
um bom tratamento”, afirma.
Embora note uma melhoria
substancial no que diz respei-
to ao tratamento dos doentes
com cancro, a patologista afir-
ma, no entanto, que “ainda há
muito a fazer no que diz res-
peito ao apoio ao paciente.
Noto que são muitas as difi-
culdades que enfrentam,
além da própria doença. Às
vezes pedem-lhes para fazer
mais exames complementa-
res de diagnóstico que eles
não sabem onde fazer, andan-
do, literalmente, perdidos em
Luanda. Isto para não falar,
claro, das dificuldades finan-
ceiras. São motivos como es-
tes que, muitas vezes, levam
os doentes a abandonar o tra-
tamento”, lamenta.
“Em tempo de crise, e não

só, formar é ganhar e este é o
lema dos criadores da Escola
de Cancro dos Palop”, assegu-
ra Lúcio Lara Santos para jus-
tificar a aposta na divulgação
de conhecimento e troca de
experiências. O especialista
revelou ainda que, paralela-
mente a esta iniciativa, serão
assinados vários acordos de
cooperação e formação entre
o IACC e instituições estran-
geiras, como é o caso dos dois
grupos de investigação portu-
gueses representados neste
primeiro curso.
Apesar da oncologia, nos

Palop, ainda estar numa fase
menos desenvolvida, Lúcio
Lara Santos assegura que já
vai apresentando resultados e
dados em todas as áreas. En-
tre as iniciativas levadas a ca-
bo pela Palop-Aortic conta-se
ainda a distribuição de apoio
tecnológico aos países que
ainda enfrentam dificuldades
a esse nível. “Estamos a mon-
tar laboratórios simples, que
não implicam tecnologia
muito sofisticada e com uma
utilização relativamente sim-
ples, mas que têm os mesmos
resultados que se obtêm em
laboratórios da Europa”, divul-
ga com satisfação.

“Em tempo de 
crise, e não só, 
formar é ganhar e 
este é o lema dos 
criadores da Escola 
de Cancro dos 
Palop”
Lúcio Lara Santos

Angola recebe o 1º curso de formação da Palop-Aortic

Escola de Cancro aposta na formação 
para combater a doença
SuSana GonçalveS

Especialistas dos Palops tro-

cam informações em expe-

riências numa iniciativa que

pretende criar novos forma-

dores para actuarem junto

das populações e quadros

médicos.
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