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nOs médicos que se dedi-
cam ao estudo, diagnóstico
e tratamento das neoplasias
malignas, doença vulgar-
mente conhecida como
cancro, são denominados
de oncologistas. Estes médi-
cos podem ser Oncologistas
Cirúrgicos (quando o trata-
mento é a cirurgia), Radio-
oncologistas (quando a tera-
pêutica que utilizam envol-
ve radiações ionizantes) e
Oncologistas Médicos ou
Clínicos (quando o trata-
mento que dominam é o sis-
témico, isto é, com recurso a
medicamentos). 

Estes especialistas adqui-
rem formação em oncologia
e, adicionalmente, realizam
formação específica relacio-
nada com a sua especialida-
de. 

Nos artigos precedentes,
os temas tratados foram: o
tratamento sistémico e a ra-
dioterapia. Neste artigo va-
mos abordar o tratamento
cirúrgico do cancro.

A cirurgia é a forma de
tratamento do cancro mais
antiga e continua a ser a mo-
dalidade de tratamento
mais eficaz para a maioria
dos tumores sólidos. Porém,
para que a cirurgia promova
a cura da doença é necessá-
rio que o procedimento
cumpra determinados prin-
cípios que enumeraremos
adiante.

A cirurgia implica um
procedimento médico em
que é necessário realizar
uma abertura da pele e dos
tecidos subjacentes para po-
dermos alcançar o órgão
que está doente. Quando
observamos o órgão doente
faz-se o tratamento do mes-
mo. Este tratamento é dife-
rente e está de acordo com a
doença. Pode implicar a re-
paração do órgão, como
acontece num intestino que

sofreu uma perfuração (si-
tuação frequente na febre ti-
foide complicada), a remo-
ção de um tumor, ou ainda a
reparação da fraqueza de te-
cidos, como ocorre, por
exemplo, nas hérnias ingui-
nais.

Anestesia
Estes procedimentos só são
possíveis se o doente não
sentir dores, estiver quieto e
tranquilo durante a cirurgia.
A anestesia é o procedimen-
to técnico que garante a
analgesia (ausência de do-
res), sedação e a manuten-
ção das funções vitais, como
a respiração, durante o pro-
cedimento. Durante a anes-
tesia pode ocorrer ausência
total de consciência que é
induzida e é reversível
(anestesia geral) mas pode
também provocar-se ausên-
cia de consciência de ape-
nas uma parte do corpo, co-
mo ocorre na anestesia local
ou regional. 

Anestesia é um estado
farmacologicamente indu-
zido de amnesia, analgesia,
perda de reatividade, de re-
flexos musculares esqueléti-
cos e resposta ao stresse di-
minuído.

Os medicamentos que
causam anestesia podem
ser injectados localmente ou
por via intravenosa ou ainda
inalados (gases que indu-
zem anestesia). O médico
que domina esta técnica é o
Anestesista e geralmente
trabalha com enfermeiros
ou técnicos de anestesia. Na
anestesia geral é necessário
um aparelho específico que
permite a administração de
oxigénio, de gases anestési-
cos e tem recursos para ava-
liar a função respiratória e
cardíaca.

A dor após a cirurgia é ac-
tualmente muito bem con-
trolada permitindo um pós-
operatório confortável. São
utilizados medicamentos
orais, injectáveis ou, por ve-
zes, os anestesistas colocam
um cateter (tubo) na região
da coluna perto da medula
espinal injectando medica-
mentos que retiram a dor na
área abdominal (analgesia
epidural).

Bloco operatório
As operações cirúrgicas de-
vem ser realizadas em espa-
ços apropriados conhecidos
como blocos operatórios. O
bloco operatório é um espa-
ço em que o ambiente é con-
trolado para que não ocorra
a contaminação pelos mi-
cróbios das feridas cirúrgi-
cas o que poderia causar in-
fecções graves e eventual-
mente causar a morte do
doente. Assim, o chão, as pa-
redes, o mobiliário e as má-
quinas são lavadas e des-
contaminadas com produ-
tos adequados. O ar que en-
tra e sai do bloco é controla-
do e filtrado. Os profissio-
nais de saúde devem estar
vestidos com roupas espe-
ciais, máscara na face, pro-
teção do cabelo com toucas
e luvas para não se contami-
narem nem contaminarem
o doente.

Biopsias
O diagnóstico de cancro é
fundamental para se poder
programar um tratamento
adequado. Para tal, a obten-
ção de um fragmento de te-
cido do tumor, chamada de
biopsia, é muito importante.
Este fragmento pode ser ob-
tido através de uma peque-
na cirurgia, através de agu-
lhas que removem um pe-
queno cilindro de tecido
(agulha de corte), ou apenas
células (agulha fina). Pode-
mos também obter tecido
através de exames endoscó-
picos (estômago ou intesti-
no). As células, ou os teci-
dos, são posteriormente
preparados no laboratório
de anatomia patológica, o
que permite observá-las ao
microscópio. Quando ob-
servamos células chama-
mos ao estudo citologia.
Quando observamos um
fragmento de tecido o exa-
me deste tecido denomina-
se de histologia. As caracte-
rísticas das células permi-
tem realizar o diagnóstico de

certeza da doença e afirmar
a existência de um cancro
(Figura 1).

Cirurgia oncológica
Cerca de 90% dos doentes
oncológicos necessitam, em
algum momento do seu tra-
tamento, de intervenções da
cirurgia. O tratamento cirúr-
gico em oncologia implica a
remoção do tumor, dos gân-
glios linfáticos que estão en-
volvidos pela doença malig-
na, ou que têm um elevado
risco de conterem células
malignas. São também re-
movidos os órgãos vizinhos
envolvidos pela doença. As
margens da ressecção de-
vem estar livres de doença.
Posteriormente, são repara-
dos os danos para que o
doente retome as suas fun-
ções normais.

Para que se alcance a cu-
ra é fundamental que, após
a cirurgia, todo o tecido tu-
moral tenha sido removido .

Actualmente e em deter-
minadas situações clínicas
podemos fazer as cirurgias
utilizando instrumentos que
permitem que as feridas ci-
rúrgicas sejam pequenas e a
recuperação do doente seja
rápida. Para este tipo de ci-
rurgia observamos as cavi-
dades do corpo humano,
como o tórax ou abdómen,
com câmaras de vídeo e es-
tas permitem realizar a ci-
rurgia sem grandes incisões
(toracoscopia ou laparosco-
pia – Figura 2).

Para aumentar a taxa de
cura, ou diminuir o risco do
reaparecimento da doença,
existem situações em que à
cirurgia se associa a quimio-
terapia. Nestes casos intro-
duz-se no abdómen drogas
citotóxicas durante a cirur-
gia. Noutras situações reali-
za-se radioterapia durante a
cirurgia.

A cirurgia oncológica po-
de ser também realizada pa-
ra resolver complicações do
tumor como obstruções (da
traqueia, do intestino), he-
morragias, dor, perfurações.
Pode ainda ser realizada pa-
ra colocar tubos que permi-
tem alimentar o doente ou
pequenos cateteres com um
depósito debaixo da pele, o
que permite administrar os
medicamentos sem ter que
procurar veias permeáveis a
cada tratamento e assim as-
segurar que este seja realiza-
do com segurança reduzin-
do riscos de extravasamen-
tos.

A evolução técnica da ci-
rurgia oncológica, aliada ao
diagnóstico precoce, e à cor-
recta associação a outras ar-
mas terapêuticas, como a
radioterapia e o tratamento
sistémico, tem possibilitado
aumentos impressivos na
sobrevivência dos doentes
oncológicos. 
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O Ministério da Saúde tem envidado esforços para

dotar o país de recursos cirúrgicos em todas as pro-

víncias do país. A formação de especialistas como ci-

rurgiões gerais, urologistas, ginecologistas, ortopedis-

tas, cirurgiões torácicos, otorrinolaringologistas, ci-

rurgiões plásticos, entre outros está em curso. A

combinação destes recursos, nomeadamente físicos

e humanos (médicos especialistas e a qualificação de

outros técnicos de saúde, entre os quais os enfermei-

ros), aliada à formação específica em oncologia cirúr-

gica, permitirá uma crescente e competente atenção

aos doentes oncológicos no nosso país.

O Instituto Angolano Contra o Câncer, unidade vo-

cacionada para o tratamento do cancro, está a parti-

cipar activamente neste esforço de formação e no

cuidado dos doentes. Existem também unidades de

saúde privadas ou de gestão privada que estão a de-

senvolver esforços em aumentar as suas competên-

cias em oncologia.

Os colégios das especialidades cirúrgicas têm incluí-

do no seu programa formativo a formação em onco-

logia. No entanto, somos da opinião que é necessário

um esforço multidisciplinar que congregue todos es-

tas vontades.

Cirurgia oncológica 
em Angola

Tratamento do cancro: 
o papel da cirurgia

Figura 1  Histologia de um tumor maligno

Figura 2  cirurgia laparoscópica




