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Aumento de doenças infecto-contagiosas  e crónicas em Angola 
Lúcio Lara Santos 
A melhoria das condições de vida, o au-
mento da esperança de vida ao nascer e a
mudança de estilo de vida criam condições
para que as doenças crónicas, entre as
quais as oncológicas, se tornem prevalen-
tes. Angola tem tido um aumento consis-
tente não só do número de doenças infec-
to-contagiosas, como também de doenças
crónicas. 

Os registos de cancro são responsáveis
pela recolha de informação de doentes
com cancro, de modo a obter os dados ne-
cessários à produção de estatísticas descri-
tivas e ao planeamento, monitorização e
avaliação dos programas de controlo de
cancro. Para além disto, são a base para os
estudos sobre as causas da doença, no-
meadamente estudos de epidemiologia
analítica. 

Os registos hospitalares de Luanda, a
par com a informação do Registo Civil, são
fontes de informação importantes para o
Registo de Base Populacional de Luanda
sediado no IACC (Instituto Angolano Con-
tra o Câncer), que está a dar os seus primei-
ros passos. 

NO IACC (antigo CNO – Centro Nacio-
nal de Oncologia), foram registados, em
2012, 799 novos doentes; em 2013, 1329; e
no primeiro semestre de 2014, 434 novos
doentes (em dois anos e meio foram admi-
tidos 2561 novos doentes). 
Principais neoplasias
Predominaram as neoplasias em está-

dio avançado. As 10 localizações mais fre-
quentes foram: mama 619 (24,1%) casos,
colo do útero 409 (15,9%) casos, próstata
203 (7,9%) casos, sarcoma de Kaposi 115
(4,4%) casos, linfoma de Hodgkin 106

(4,1%) casos, rim e pélvis renal 81 (3,1%) ca-
sos, estômago 79 (3%) casos, tecidos moles
77 (3%) casos, olhos e anexos 54 (2,1%) ca-
sos e cólon e recto 51 (1,9%) casos. Os res-
tantes 768 (29,9%) casos correspondem a
localizações menos frequentes.

O incremento de casos por ano, no
IACC, foi de cerca de 66%. 

Nos anos de 2012 e 2013, a percentagem
de doentes com idade inferior a 19 anos foi
de 10,9%. Neste subgrupo de doentes e nes-
te período de tempo, as 6 localizações mais
frequentes foram em ordem de frequência
os tumores do rim, o linfoma não-Hodgkin,
as neoplasias malignas dos olhos, os tumo-
res das partes moles, a doença de Hodgkin
e as leucemias.

Para termos uma noção da real dimen-
são do problema teríamos que somar os
dados referentes aos de doentes tratados
por patologia oncológica em outros hospi-
tais no país ou no estrangeiro e que não fo-
ram contabilizados nos registos do IACC.
O Globocan estima para 2015 cerca de
11000 novos doentes, mas estas estimativas
são realizadas com base em dados obtidos
de registos dos países da região africana on-
de Angola se insere, podendo não corres-
ponder à nossa realidade.
Controlo do cancro em Angola
Em 2014, em virtude destas alterações no-
sológicas no país, o MINSA criou recomen-
dações e orientações no sentido de cons-
truir uma resposta competente a esta nova
realidade. Assim, foi criado o IACC. Foi
aprovado o Plano Nacional de Desenvolvi-
mento Sanitário – PNDS, em que se definiu,
no documento intitulado de projecto 14, a
política para a área de oncologia, de forma
bastante precisa. Recentemente o Ministro

da Saúde no conselho consultivo do MIN-
SA, anunciou investimentos no IACC na
área da radioterapia e para descongestio-
nar este centro oncológico, tomou a deci-
são de criar um Núcleo Regional de Onco-
logia no Huambo. Adicionalmente infor-
mou a intensão de, no futuro e de acordo
com as necessidades, estudar a possibili-
dade de se organizar outros núcleos regio-
nais nos locais onde já existem recursos
hospitalares, em que o número de doentes
seja considerável e ocorra formação médi-
ca, de enfermeiros e de outros técnicos de
saúde com recurso às Universidades,
criando assim equipas multidisciplinares
dedicadas a esta patologia. Ainda, outros
centros, como a Clínica Girassol e a Clínica
Sagrada Esperança estão a equipar-se e a
criar equipas no sentido participar de for-
ma mais abrangente no combate contra o
cancro. 
Oncologia cirúrgica
Na maioria dos tumores malignos sólidos,
o tratamento cirúrgico é fundamental e es-
te, quando realizado em tempo útil e ade-
quadamente, permite a cura da doença ou
sobrevivências prolongadas com qualida-
de de vida. Presentemente, o tratamento
oncológico é multidisciplinar e bastante in-
dividualizado, isto é, inclui também qui-
mioterapia e radioterapia e deve ter sempre
em conta a situação clínica do doente e as
características do tumor (morfológicas,
moleculares e mesmo funcionais). 

O diagnóstico precoce, por um lado, e a
congregação inteligente das diversas ar-
mas terapêuticas são a chave do sucesso,
traduzida numa diminuição da mortalida-
de por tumores malignos, que ocorre nos
países mais desenvolvidos.

Neste contexto, o cirurgião (geral, urolo-
gista, ginecologista, ortopedista, ORL oftal-
mologista, torácico, pediátrico, entre ou-
tros) tem o dever de participar nas diversas
áreas da oncologia, nomeadamente: no
diagnóstico, na definição do estádio da
doença, na decisão terapêutica em consul-
tas multidisciplinares, no tratamento cirúr-
gico adequado em que a resseção com mar-
gens livres de tumor e a remoção dos gân-
glios linfáticos em número e local adequa-
dos (nos tumores em que a linfadenecto-
mia é importante) é crucial, na colocação de
dispositivos médicos como cateteres, em
tratamentos especializados associados à ra-
dioterapia e à quimioterapia, na reconstru-
ção de defeitos e reabilitação dos doentes,
no diagnóstico precoce e tratamento de
eventuais complicações, no seguimento
dos doentes e na investigação científica.

Por outro lado, os cirurgiões de todas as
disciplinas cirúrgicas têm um papel de re-
levo na formação de novos cirurgiões e na
sua própria formação. Assim, é importante,
não só a salvaguarda do conhecimento
prévio, como a aquisição de competências
na área da oncologia cirúrgica, o que inclui
os cirurgiões seniores, juniores e internos
de especialidade. O conhecimento dos
princípios da oncologia deve ser transver-
sal e a evolução das ciências oncológicas
obriga a uma formação continuada. 

Muitas vezes, interrogámo-nos sobre
como poderemos adquirir estas compe-
tências, de forma rápida consistente e sem
perder o foco da nossa realidade. 

As associações científicas são importan-
tes no apoio que prestam aos colégios de
especialidades, ao beneficiar de apoios de
associações congéneres experientes. 




