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NOTA DA EDITORA 
 

Caros colegas, 

No início de um novo ano, temos planeados vários 

eventos no nosso Continente, para vocês, os nossos 

membros.    

A parceria da AORTIC com o Ministério da Saúde de Cabo 

Verde vai acolher a sua 3ª conferência dos PALOP sobre 

Cancro. Subordinada ao tema “Diagnóstico Atempado 

Salva Vidas”, esta 1ª conferência sobre o cancro em Cabo 

Verde vai ter lugar de 22 a 24 de Março de 2018.    

Em Novembro, a AORTIC vai à Nigéria para uma 

conferência que se debruça sobre o cancro da próstata e 

outros ensaios clínicos. Ver páginas 15 & 16 para mais 

detalhes. 

Finalmente, se tenciona ir ao Congresso Mundial do 

Cancro UICC na Malásia, não deixe de visitar o espaço da 

AORTIC! 

Despeço-me 

Belmira Rodrigues 
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 Gostaríamos de apresentar os novos membros do Conselho AORTIC 2018 /2019 

aos nossos membros! 

Conselho AORTIC 2018  
 

Presidente 
Cristina Stefan 

 
 

 
 
 

Presidente Eleita 
Beatrice Wiafe-Addai 

 
 
 

 
Secretária Tesoureira 

Verna Vanderpuye 
 
 

 
 
 

Secretária Tesoureira Eleita 
         Kwanele Asante-Shongwe 

 
 

 

 
 
 

Ex-Presidente Imediato 
Jean-Marie Kabongo Mpolesha 

 
 
 
 

 
 

Conselho AORTIC 2018 2019  
 

  
 



Edição 39 Página 3 

 
 
 
 
 
Vice-presidente – África Central 
Achille Aurele Mbassi    
 
 
 
 
 
 
Vice-presidente – África Oriental 

Lucy Muchiri    
   
 
 
 
Vice-presidente – Norte de África 

Dafalla Abuidris   
  
 
 
 
 
Vice-presidente – África Austral 
Hannah Simonds   
  
 
 
 
Vice-presidente – África Ocidental 

Chioma Asuzu   
   
 
 
 
 
Vice-presidente – América do 
Norte 
Nazik Hammad  
     
 
 
 
 
 

 
 
 
Vice-presidente - Europa 
Frank Chinegwundoh    
 
 
 
 
Vice-presidente - Enfermagem 
Naomie Ohene Oti  
 
 
 
 
 
Membro Conselho/Constituição 

Serigne Magueye Gueye 
      
 
 
 
Membro do Conselho / PALOP 
Lygia Vieira Lopes   
    
 
 
 
Membro do Conselho / Pesquisa 
Timothy R. Rebbeck  
 
 
 
 
 
 
Felicitações! Por favor tome nota que a AORTIC se 
encontra presentemente a restruturar a Comissão 
de Educação e Formação, bem como a Comissão de 
Pesquisa. Temos todo o prazer em aceitar a vossa 
participação nestes processos, como membros de 
pleno direito da AORTIC. 
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A Dra. Jimmie Holland era uma pessoa tão cheia de vida e de inspiração 

mesmo com a sua idade avançada, que a sua morte chegou como um 

verdadeiro choque para todos nós. Foi muito generosa no apoio que 

prestou à Organização Africana para Pesquisa e Formação sobre o Cancro 

(AORTIC) e foi um elemento vital no estabelecimento e avanço da 

Psicologia Oncológica em África.   

 

A Dra. Holland contribuiu imenso para o crescimento e desenvolvimento da 

psicologia oncológica em África, através do seu apoio à formação em 

práticas clínicas, pesquisa, educação e liderança. A Dra. Holland identificou 

o caminho para o estabelecimento da Psicologia Oncológica em África, 

através de um processo de capacitação no seio das comunidades locais. Usando a plataforma da AORTIC, 

ajudou a estabelecer a Associação para a Psicologia Oncológica em África (APOA).  

 

Tudo isto a par com o anterior estabelecimento da Sociedade de Psicologia Oncológica da Nigéria (POSON) 

abriu caminho para o apoio à formação de profissionais, avançando a pesquisa e providenciando educação 

relacionada com a Psico-oncologia em África. Através do seu apoio, criámos um programa de mestrado em 

Psicologia Oncológica, agora no seu 2º ano. A sua colaboração contribuiu para que fossem asseguradas 

concessões que viriam a permitir, de forma significativa, a tão necessária pesquisa em comunidades com baixos 

recursos como as que temos em África.    

 

A AORTIC, a APOA e a POSON lamentam a perda da Dra. Holland. A Dra. Holland foi simplesmente um ser 

humano extraordinário. Generosa com os seus conhecimentos, os seus recursos e o seu tempo. Tudo o que 

fazia girava em torno do seu amor pela humanidade.  

 

Vamos sentir imenso a sua falta. A AORTIC pode encontrar conforto no testemunho vivo patente no trabalho 

desenvolvido pela Dra. Holland em África, enquanto a APOA continua a fazer progresso no sentido de 

concretizar a visão da Dra. Holland para o campo da Psico-oncologia.  

 

Chioma C Asuzu, PhD 

Presidente da APOA & POSON 

VP (África Ocidental) AORTIC 

 

 Tribut0 à Dra Jimmie Holland 
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Declaração para o Dia Mundial do Cancro - AORTIC 

A AORTIC reflete sobre o WCD (Dia Mundial do 
Cancro).  

A AORTIC junta-se hoje a todas as organizações do 
mundo, num esforço comum que visa mudar para 
melhor a vida dos doentes com cancro, em todo o 
Globo.   

A organização é a voz dos doentes africanos com 
cancro, e milita continuamente para melhorar a 
educação e a prevenção, melhorar os meios para 
diagnóstico e otimização do tratamento, 
independentemente do lugar de residência dos 
doentes. 

 

O cancro afeta pessoas no nosso continente da 
mesma forma que afeta pessoas em qualquer 
outro lugar. O Dia Mundial do Cancro oferece-nos 
a oportunidade para refletirmos sobre o que 

podemos fazer e atuarmos nesse sentido. É um dia 
para reflexão e antecipação. 

A proeminente organização Africana para a 
oncologia, AORTIC, defende cuidados sustentáveis 
para quem sofre de cancro no continente e no 
mundo, uma melhor qualidade de vida para os 
nossos doentes e melhores perspetivas de 
sobrevivência.   

A AORTIC personifica o contínuo esforço de África 
para promover pesquisa com vista a se poder 
evitar e encontrar cura para esta doença, melhorar 
o tratamento e consciencializar a respeito da 
mesma.   

Todos juntos neste planeta vamos ponderar por 
um momento recordando todos os que já foram 
afetados, direta ou indiretamente, pela doença, e 
aqui, podemos praticamente todos ser incluídos.  

Unidos, sabemos que temos tudo o que é preciso 
para vencer esta batalha. Por nós, pelos nossos 
entes queridos, pelo mundo. Não existem 
variações, apenas uma opção: “Podemos, posso” e 
juntos vamos vencer.  

Cristina Stefan 
Presidente AORTIC  
 
 
 
 
 

  
 

Declaração WCD pelo Presidente da AORTIC 
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Pesquisa piloto sobre gestão do Cancro da Mama na África Subsariana 

 

Propósito 

Compreender o atual 
estado da gestão do 
cancro da mama na África 
Subsariana. 

Verna Vanderpuve 

  

 Secretária Tesoureira 

Métodos 

Fizémos uma pesquisa anónima online a respeito 
da gestão do cancro da mama entre membros da 
Organização Africana para Pesquisa e Tratamento 
do Cancro (AORTIC), usando um questionário 
estruturado com 42 perguntas em inglês e em 
francês no ano de 2013. 

Resultados 

Vinte membros de 19 instituições em 14 países, 
responderam ao inquérito. Doze membros (60%) 
pertenciam a uma equipa multidisciplinar sobre 
cancro da mama. Equipamento para radioterapia 
estava disponível em sete instituições (36%), 
contudo o equipamento não funcionava pelo 
menos uma vez por semana em quatro 
instituições. A medicação disponível para 
quimioterapia incluía metotrexato, ciclofosfamida, 
fluorouracila, antraciclinas e vincristina, enquanto 
trastuzumabe, taxanos, vinorelbina e gemcitabina 
estavam disponíveis em menor número de 
instituições. A biópsia com agulha estava 
disponível em 16 instituições (84%); a tomografia 
computadorizada em 15 instituições, (79%); 

imagem por ressonância magnética em 11 
instalações (58%); e cintilografia óssea em nove 
instalações (47%). Era preciso em média entre 1 a 3 
semanas para confirmar uma histopatologia. A 
imuno-histoquímica estava disponível localmente 
em oito instituições (42%), fora dos hospitais mas 
ainda nos países e em sete instituições (37%), e 
fora do país em quatro instituições (21%). Treze 
instituições (68%) executavam dissecção do 
nódulo axilar como parte do protocolo da mama. A 
quimioterapia neodjuvante era a forma mais 
comum de terapia, localmente, para cancro da 
mama em estado avançado em 13 instituições 
(68%). Em três instituições (16%),o estado da 
receptora não influenciava a prescrição de 
tratamento hormonal.  

Conclusão 

Esta pesquisa piloto sugere que os membros da 
AORTIC na Africa Subariana continuam a fazer 
progresso na provisão do acesso a cuidados 
multidisciplinares para doentes com cancro da 
mama, mas que a falta de serviços adequados de 
patologia e radioterapia continua a ser um 
obstáculo. É portanto urgentemente necessária 
uma atenção concentrada sobre os requisitos de 
formação dentro dos países e a nível regional, e 
também  uma melhoria nas prestações dos 
sistemas de saúde.   

Abstractos Completos: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54932

19/ 

Escrito por: Verna D.N.K. Vanderpuye,

 Olufunmilayo I. Olopade, e Dezheng Huo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanderpuye%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28717760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olopade%20OI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28717760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28717760
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Reconstituição das Comissões da AORTIC para 2019 
 
 
Os Presidentes das Comissões da AORTIC para 2019 foram anunciados e presentemente as Comissões de 
Pesquisa e Educação e Formação estão a ser reconstituídas. Foi circulada uma chamada para que todos os 
membros de pleno direito se envolvam e para que os candidatos bem-sucedidos sejam anunciados após 15 de 
Fevereiro de2018. 
 

 

 
 
 

 
 

O Prémio Jim and Jimmie Holland Award para o Mais Prometedor Pesquisador Africano foi atribuído à mais 

pontuada autora oral abstrata, Laura Plattner pelo trabalho ‘INCREASING FACILITY-BASED PAIN 

MANAGEMENT THROUGH A LOW-COST TRAINING INITIATIVE’ (Melhoria da gestão de dor nas instituições, 

através de iniciativas de formação de baixo custo) 

 

Presidentes da AORTIC 2018 / 2019 

Committee Chairs 

Prémios Sinopse/ Abstrato Superior AORTIC 

2017  

Comissão para Educação e Formação  

 
Presidente - Nestory Masalu (Instituição, País) 

Co-presidente – Wilfred Ngwa (Instituição, País) 

 

Comissão de Pesquisa   

 
Presidente – Olufemi Ogunbiyi (Instituição, País) 

Co-presidente – Timothy Rebbeck (Instituição, 

País) 

Comissão para a Constituição  

 
Presidente – Serigne Gueye (Instituição, País) 

 

Comissão Nomeadora  

 
Presidente – Jean-Marie Kabongo Mpolesha 

(Instituição, País) 
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Objectivo: Em 2013, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas em todo o mundo morreram de dor moderada ou 
severa não controlada, resultante de cancro ou VIH. O objectivo da Iniciativa Hospital Sem Dor é o de abordar 
este problema através da implementação de uma intervenção de baixo custo que alargue o acesso do doente 
à avaliação da dor e sua gestão dentro do meio hospitalar.  
 

Métodos: A Iniciativa Hospital Sem Dor ou Pain-Free Hospital Initiative (PFHI) visa melhoria de baixo custo 
ao longo de um ano, concebida para integrar a gestão da dor nos serviços hospitalares, assegurando a 
disponibilidade de medicamentos essenciais para controlo da dor, formação de clínicos na avaliação e 
tratamento da dor e aumento da sensibilização a respeito da dor em todo o ambiente hospitalar. A PFHI foi 
implementada nos dois hospitais nacionais de referência pública no Quénia, em cooperação com a 
Associação de Hospícios e Cuidados Paliativos do Quénia (KEHPCA) e em cinco hospitais da Nigéria em 
colaboração com o Ministério Federal da Saúde. Em cada hospital, foram identificados “campeões” entre os 
clínicos, a fim de coordenarem a formação de clínicos, fazerem a distribuição de instrumentos para gestão da 
dor, aprovados pelo hospital, e recolherem indicadores do programa. São acompanhados três pontos de 
dados: pontuação em testes pré e pós formação concernentes aos conhecimentos e à atitude dos 
participantes a respeito da dor, consumo de morfina na instituição, e pontuação atribuída pelos doentes aos 
níveis de dor.  
 

Resultados: No total, mais de 5.000 clínicos foram formados em gestão da dor nos dois hospitais do Quénia e 
nos quatro hospitais da Nigéria. No Hospital Nacional Kenyatta do Quénia, a implementação desta iniciativa 
custou menos de 8.000 dólares e resultou numa redução de 25% dos níveis médios de dor entre os doentes 
oncológicos. O programa baixou também em mais de 50 % os níveis de dor entre os doentes com 
queimaduras. Os hospitais da Nigéria reportaram tendências semelhantes. Por exemplo, por menos de 25 
dólares por formando, o hospital para formação universitária, University of Nigeria Teaching Hospital em 
Enugu, formou 831 clínicos, praticamente quadruplicando o consumo de medição para controlo da dor com 
relação ao programa anterior, e reduzindo as pontuações dos níveis de dor nos departamentos do hospital.  

 

Conclusões: A PFHI é uma intervenção de sucesso que equipa os clínicos para poderem avaliar e gerir a dor, 
enquanto capacita os doentes a solicitarem e anteciparem que a sua dor seja controlada. À medida que vão 
sendo estabelecidos sistemas para cuidados na África Subsariana, visando fazer frente aos crescentes 
encargos com a saúde, a PFHI oferece uma solução de baixo custo, que evita interferir com os cuidados do 
doente ao mesmo tempo que assegura que os doentes oncológicos não sofram com dor não mitigada. 

Plattner, Laura 

INCREASED FACILITY-BASED PAIN MANAGEMENT THROUGH  

A LOW-COST TRAINING INITIATIVE 
Plattner, Laura1; Igharo, Chris1; Muinga, Esther2; Kinyanjui, Asaph2; 
Schwartz, Amanda1; O’Brien, Meg1 

1American Cancer Society; 2Kenya Hospices and Palliative Care Association 
(KEHPCA) 

Correspondência: laura.plattner@cancer.org 
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Tema da AORTIC 2019:   

Cancro em África: Inovação, Estratégias, 

Implementação.  

O Ministério da Saúde de Moçambique manifestou 
desejo de formar parceria com a AORTIC com o 
objetivo de se levar a cabo mais um evento de 
craveira internacional, desta vez em Maputo, 
Moçambique, um país dos PALOP.  
Assinale a data no seu calendário e assegure-se que 

se junta a nós em Maputo, Moçambique para uma 

conferência, que é sempre um empolgante evento 

no continente africano.  

Por favor envie quaisquer perguntas ou sugestões que 

possa querer apresentar para info@aortic-africa.org. 

Torne-se membro da AORTIC para poder disfrutar de 

tarifas de registo com desconto, e visite a nossa 

página na Internet para se familiarizar com 

oportunidades e novidades!  

 

 

E 

 

VENTS FOR 2018 
 
 

 Local da Conferência AORTIC 2019 

file:///C:/Users/Skye/Documents/AORTIC/AORTIC%20Newsletter/2017/October%202017/info@aortic-africa.org
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História natural da resistência à castração nos casos de cancro da 
próstata entre homens negros na África Subsariana: um estudo 
concentrado unicamente em homens negros na Nigéria (e-
cancer)  

 

Propósito: Homens negros Africanos nativos da 

África Subsariana (SSBM) sofrem elevado grau de 

impacto desproporcional e estirpes incuráveis de 

cancro da próstata (PCa). Este estudo avalia a 

história natural e a sobrevivência de um 

correligionário SSBM com cancro da próstata 

resistente à castração (CRPC). 

Métodos: Foi levado a cabo um estudo 

retrospetivo dos doentes com CRPC conforme 

definido pelo Grupo de Trabalho 2 para o Cancro 

da Próstata, num centro da África Subsariana, 

entre Janeiro de 2011 e Dezembro de 2015. O 

principal objetivo de uma forma geral era a 

sobrevivência (OS). Potenciais variáveis nos 

prognósticos foram avaliadas usando os modelos 

de Cox para regressão proporcional dos perigos.  

Resultados: foi identificado um total de 48 

doentes. A média de idade (IQR) e os antígenos 

específicos da próstata (PSA) para os diagnósticos 

foi de 70 (64–74,5) anos e 42 (8,0–123,6) ng/mL, 

respetivamente. Apenas 15 (31,3%) doentes, 

receberam docetaxel, tendo os novos 

medicamentos enzalutamida e abiraterone sido 

atribuídos cada um deles a um doente 

respetivamente. Vinte e oito doentes (58,3%) 

morreram durante a sequência numa média OS de 

11 (95% CI: 8–14) meses. Concluiu-se que a 

condição da quimioterapia com Docetaxel e o 

desempenho ECOG constituíam o prognóstico 

(Uso de docetaxel: rácio do perigo 0·25, 95% CI 

0·10–0·67, p = 0·006; ECOG 0–2: 0·26, 0·11–0·62, p 

= 0·003). 

Conclusão: Este estudo do SSBM com o CRPC 

revelou uma trajetória clínica essencialmente não 

modulada com fraco acesso a tratamentos ativos e 

baixo índice de sobrevivência. A melhoria do 

acesso a novas terapias ativas iria elevar o índice 

de sobrevivência. 

e-cancer 

http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-

castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-

african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-

men.php?utm_campaign=automated-

emails&utm_source=siteupdates-1-

html&utm_medium=email 

  
 

ARTIGOS DA AORTIC  

 

http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-men.php?utm_campaign=automated-emails&utm_source=siteupdates-1-html&utm_medium=email
http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-men.php?utm_campaign=automated-emails&utm_source=siteupdates-1-html&utm_medium=email
http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-men.php?utm_campaign=automated-emails&utm_source=siteupdates-1-html&utm_medium=email
http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-men.php?utm_campaign=automated-emails&utm_source=siteupdates-1-html&utm_medium=email
http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-men.php?utm_campaign=automated-emails&utm_source=siteupdates-1-html&utm_medium=email
http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-of-castration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharan-african-black-men-a-single-centre-study-of-nigerian-men.php?utm_campaign=automated-emails&utm_source=siteupdates-1-html&utm_medium=email
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Estudante na Formação PVM convidada para dissertar na 
Conferência Internacional 2017 no Ruanda 

 

Estudante pós-graduação em Patobiologia Comparativa, Odalys 
Torres-Luquis trabalha no laboratório Lynn Hall da Dra. Sulma 

Mohammad, Professora associada de biologia oncológica no PVM. 
 

Odalys Torres-Luquis, uma estudante em formação 
a trabalhar no laboratório da Dra. Sulma 
Mohammed, professora associada de biologia 
oncológica, foi convidada a dissertar na 11ª 
Conferência Internacional da AORTIC sobre o 
Cancro em África (AORTIC 2017). Uma aluna com o 
2º ano no curso de patobiologia comparativa, 
Odalys partilhou um relatório a respeito da sua 
invulgar experiência como participante na reunião. 
A conferência teve lugar em Kigali, Ruanda de 7 a 11 
de Novembro. 
 

Os principais objetivos da AORTIC são os de 

avançar com a pesquisa concernente a cancros 

prevalecentes em África, e promover e apoiar as 

iniciativas de formação dos trabalhadores do setor 

da saúde na área da oncologia. A sua pesquisa e 

formação cobrem uma diversidade de aspetos 

relacionados com o controlo do cancro em África 

como por exemplo: programas nacionais para o 

controlo do cancro; estabelecer, proteger e prover 

formação para registo dos cancros no continente; e 

melhorar os sistemas para prestação de cuidados 

de saúde, em linha com a política da União Africana. 

A AORTIC esforça-se para unificar o continente 

africano em termos deste concretizar o seu objetivo 

para uma África isenta de cancro, e procura ter um 

impacto positivo por toda a região através da 

colaboração com os ministérios da saúde e 

organizações globais para o cancro.  

Ao mesmo tempo que Odalys refletia sobre a sua 

recente viagem, recordava sensibilizada a 

experiência de um ambiente acolhedor que 

encontrou em Kigali. A grande maioria dos 

presentes era composta por profissionais do setor 

da saúde e proeminentes pesquisadores nas áreas 

do cancro. Odalys sentiu-se honrada pelo facto de 

ter sido convidada para uma tão prestigiosa 

conferência, como estudante em formação.   

Depois de ter apresentado os dados da sua pesquisa, 

Odalys teve a possibilidade de visitar a Clínica para 

Tratamento ao Cancro da Mama, cuja abertura está 

projetada para breve. Foi-lhe oferecida também a 

oportunidade de participar numa digressão “Isto é 

África” , onde aprendeu algumas palavras em 

Kinyarwanda e visitou a biblioteca, entre outras 

actividades interessantes.  

"Estou eternamente grata por esta maravilhosa 

experiência em que tive oportunidade de visitar um 

novo lugar, assistir à Conferência AORTIC 2017, e 

ser convidada a dissertar sobre a minha pesquisa 

intitulada 'Células circulantes do tumor linfático e o 

seu micro ambiente linfático'," Odalys afirmou: 

"Esta é uma experiência que nunca vou esquecer. 

Aprendi imenso num tão curto período de tempo, e 

conheci pessoas de muitos países, origens e 

disciplinas. Esta experiência internacional já 

começou a alterar a minha vida profissional para 

melhor." 
Por Helen Thimlar, PVM Communications Intern 
Vet Gazette, Volume 50, nº 4 
Colégio Universitário de Medicina Veterinária em Purdue  
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31 anos de combate ao cancro …… o papel dos profissionais de 

medicina no combate a esta temível doença. 

O cancro é uma classe 

de doenças 

caracterizadas pelo 

crescimento 

incontrolado de 

células. Existem mais 

de 100 diferentes tipos 

de cancro, e cada um 

deles é classificado 

pelo tipo de célula que é inicialmente afetada. Afeta o 

corpo quando as células alteradas se dividem de forma 

incontrolável formando nódulos ou massas de tecido 

chamadas tumores, exceto no caso da leucemia em que 

o cancro impede a função normal do sangue com a 

divisão anormal das células na corrente sanguínea. Os 

efeitos são tão adversos que esta é uma das doenças 

que mais mortes causa no mundo.   

Mais de 575.000 pessoas morrem de cancro e mais de 

um milhão e 500 mil pessoas são diagnosticadas 

anualmente com cancro só nos Estados Unidos, 

estando esta taxa a subir rapidamente no mundo 

inteiro. África ainda se encontra muito atrás em termos 

do tratamento ao cancro, devido à falta de recursos.   

O tratamento desta doença, que é uma ameaça à vida, 

tem sido a preocupação e o foco da Dra. Anna Mary 

Nyakabau nos últimos 31 anos. O seu interesse na 

doença começou quando fazia o seu estágio em 1986, a 

trabalhar para o departamento de Radiologia e 

Oncologia como funcionária estagiária sénior, depois 

de se ter formado na Faculdade de Medicina em 1985.   

“Desenvolvi a maior parte do meu trabalho e fiz rotação 

no departamento de radiologia durante seis meses no 

Hospital Parirenyatwa. O então cirurgião despertou o 

meu interesse para o estudo da oncologia e ofereceu-se 

para patrocinar os meus estudos fora do país, mas eu 

aguardei até que o programa estivesse disponível no 

Zimbabué” afirmou Nyakabau. 

Felizmente para ela, não teve de esperar muito tempo 

visto a Organização Mundial de Saúde ter lançado um 

programa inter-regional de formação para radiologia e 

oncologia em 1990. O programa envolveu participantes 

de vários países, entre eles a Nigéria, os Camarões, o 

Zimbabué e a Tanzânia.   

 “Formei-me em oncologia em 1993 e trabalhei sob 

supervisão como oncologista em 1994, tornei-me 

consultora clínica em oncologia a partir de 1995. 

Infelizmente, os nossos formadores partiram no final 

do programa e isso resultou num enorme desafio visto 

termos sido o primeiro grupo. O Prof. Albert Alberts e o 

Dr Daniel Vorobiof, ambos da África do Sul, foram os 

nossos principais colaboradores. Fui então contratada 

para o Malaui como oncologista, trabalhando a tempo 

parcial,” afirmou. 

Nyakabau tem trabalhado tanto no setor 

governamental como no setor privado, e está ativa na 

luta contra o cancro onde tem estado envolvida em 

várias plataformas defendendo uma mudança positiva 

no que diz respeito ao tratamento para o cancro.    

Anna Mary Nyakabau 

Previamente Vice-presidente da AORTIC para a África 

Austral. 

 
Excerto de um artigo de Vanessa Gonye 
The Standard 
Outubro de 2017 
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Cimeira ESMO África 2018 

14-16 de Fevereiro de 2018 

Centro de Conferências de Century City, Cidade do Cabo, África do Sul 

A Organização Africana para Pesquisa e Formação sobre o Cancro (AORTIC) vai expor na Cimeira Africana 

ESMO 2018, na Cidade do Cabo, África do Sul. Visite-nos e conheça o nosso Secretariado! 

Registe-se como membro da AORTIC para se inteirar a respeito dos nossos programas. 

Faça clique aqui para aceder a toda a informação:  http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Summit-

Africa-2018 

58ª Conferência Anual e Reunião Científica da WACS                   

25 de Fevereiro a 2 de Março de 2018 
Kairaba Beach Hotel, Banjul, Gâmbia 
Tema: Implementação da Cirurgia Global na África Ocidental 

O Colégio de Cirurgiões da África Ocidental é uma organização profissional regional de 22 países, que 
promove a educação e formação de Especialistas, exames, acreditação de Instituições de Ensino Superior no 
setor da Saúde, e que providencia apoio para Pesquisa e Publicações. O Capítulo da Gâmbia vai acolher a 58ª 
Conferência Anual e Reunião Científica da Gâmbia.   
Carregue aqui para ver o programa: http://wacsconferencegambia2018.org/programme/# 
O Tema da Reunião é: Implementação da Cirurgia Global na África Ocidental. 

Faça clique aqui para mais informação: http://wacsconferencegambia2018.org/ 

 EVENTOS PARA 2018 
 

  
 

http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Summit-Africa-2018
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Summit-Africa-2018
http://wacsconferencegambia2018.org/programme/%23
http://wacsconferencegambia2018.org/
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PALOP III 2018   

e-mail: info@aortic-africa.org para saber mais! 

Oncologia de Radiação AORTIC – Chartrounds Africa

Você é oncologista de radiação? 

A Chartrounds Africa reúne acadêmicas do site de 

doenças especialistas das principais instituições de 

tratamento do câncer e as conecta com a rede 

Chartrounds de mais de 1500 médicos e físicos 

médicos.  De forma programada, você discute os 

planos de tratamento e tratamento de pacientes com 

colegas confiáveis em tempo real. 

Tudo o que você precisa fazer é registrar-se aqui:  

https://afr.chartrounds.com 

Inscreva-se agora, o registro é gratuito! 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/chartrounds 

Para mais informações, envie um e-mail: info@aortic-

africa.org 

As sessões de Chartrounds serão: 4:30 da tarde CAT / 2: 

30 pm GMT todas as terceira segundas do mês. 

  
 

mailto:info@aortic-africa.org
https://afr.chartrounds.com/
https://twitter.com/chartrounds
mailto:info@aortic-africa.org
mailto:info@aortic-africa.org
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URODAK 2018 

 

 

 

5ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
UROLOGIA EM DAKAR 

10 a 14 de ABRIL DE 2018 

DAKAR, SENEGAL 

 

 

 

Participe na 5ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE UROLOGIA EM DAKAR  

10-14 de Abril de 2018. Para mais informação veja 

a seguir:   

http://ifrusfconference.org/ 

www.ifrusf.org 

Preencha o panfleto informativo: 

URODAK_Flyer_nov.pdf  

Conferência 2018 sobre a Ciência das Disparidades Globais no Cancro da Próstata 
entre Homens Negros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial de Inverno para Registo com Tarifa Reduzida: de 18 de Dezembro a 16 de Março,  

Registo Regular em 2018: 17 de Março de 2018  

Prémio Sinopse/ Abstrato Superior e Viagem: 31 de Maio, 2018 Último Prazo para Entrega do Resumo: 
31 de Julho de 2018  

WEBSITE: http://cancercenter-globalprostatecancerconference.sites.medinfo.ufl.edu/  

PARA MAIS INFORMAÇÕES, EMAIL: captc@cop.ufl.edu  

OU FAÇA CLIQUE NO LINK PARA VER TODA A INFORMAÇÃO:  

SaveTheDate_2018Global_Prostate_Cancer_Conference.01.pdf

 

  
 

  
 

  
 

http://ifrusfconference.org/
http://www.ifrusf.org/
https://gallery.mailchimp.com/b13b8ec329b1d572785328d6b/files/2a4d34d5-e075-4116-bc6d-d261c4d5ef53/URODAK_Flyer_nov.pdf
http://cancercenter-globalprostatecancerconference.sites.medinfo.ufl.edu/
mailto:captc@cop.ufl.edu
https://gallery.mailchimp.com/b13b8ec329b1d572785328d6b/files/7efeadb4-79af-445c-92ef-37252a49b266/SaveTheDate_2018Global_Prostate_Cancer_Conference.01.pdf
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Congresso Global sobre Ensaios Clínicos Oncológicos para Negros  

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, EMAIL: captc@cop.ufl.edu OU 

FAÇA CLIQUE NO LINK PARA VER TODA A INFORMAÇÃO: 

GlobalOncologyClinicalTrialsCogressForBlacks_SaveTheDate.01.pdf  

Website: http://global-congress-clinical-trials.ptr.pharmacy.ufl.edu/information/ 

A Secretaria da AORTIC está interessada em saber de si!

 

Aqui na nossa Secretaria, acolhemos qualquer 

sugestão que possa ter com respeito a ideias ou 

temas para programas, e que gostaria de ver 

incluídas no programa da próxima Conferência.  

Instamos também aos nossos membros para se 

envolverem e aderirem a uma das nossas 

comissões ou grupos de interesse especial. O 

vosso conhecimento irá ajudar-nos a realizar a 

nossa missão que visa melhorar as vidas daqueles 

que foram afetados pelo cancro no Continente 

Africano. Eis aqui uma lista das nossas comissões:  

 Comissão para Educação e Formação 

 Comissão de Pesquisa 

Grupos de Interesse Especial: 

Radiação Oncológica SIG 

 Dimensão Económica do Cancro em África 
(ACE-net) SIG 

 Grupo de Pesquisa sobre Hematologia 
Oncológica na AORTIC (AORTICHORG) SIG 

 Patologia SIG 

 Radiação Oncológica SIG 

 Oncologia Pediátrica SIG 

 Psico-Oncologia SIG 

 Defesa SIG 

A AORTIC PRECISA DE SI 

mailto:captc@cop.ufl.edu
https://gallery.mailchimp.com/b13b8ec329b1d572785328d6b/files/a2f2e527-4b24-4b64-b1b7-d63dce783bf2/GlobalOncologyClinicalTrialsCogressForBlacks_SaveTheDate.01.pdf
http://global-congress-clinical-trials.ptr.pharmacy.ufl.edu/information/
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Hospício África – Curso para Iniciadores de Cuidados Paliativos 
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Título: Manual das Doenças Hematológicas Malignas 
Autor: David A. Sallman MD, Ateefa Chaudhury MD 

Editora: Springer Publishing Company ©2017 
ISBN: 1620700948 

 
 

Descrição: O Manual das Doenças Hematológicas Malignas providencia uma 
orientação específica, prática e concisa, que incide nos pontos de conhecimento 
obrigatório para diagnóstico, prognóstico, gestão terapêutica e oportunidades para 
ensaios clínicos de vanguarda em cada doença hematológica maligna. Face à 
crescente evidência e à significativa expansão de opções disponíveis para tratamento 
dos doentes com doença hematológica, pode ser extremamente desafiante para os 
clínicos em exercício manterem-se atualizados e a par das últimas descobertas. Este 
abrangente manual sobre esta subcategoria foi concebido e organizado com o 
hematologista, o médico oncologista hematologista, o hematopatologista e os 
estagiários em mente.  

Cada capítulo está generosamente ilustrado com imagens a cores e diagramas, 
contendo tabelas muito úteis a respeito de diagnósticos diferenciais, sistemas para 

classificação de prognósticos e opções terapêuticas. Incluída está uma revisão concisa baseada em cada caso 
para testar os diagnósticos patológicos e os conhecimentos clínicos em cada capítulo, a ser carregada 
digitalmente online e no e-livro. Escrito por clínicos experimentados no mundialmente Famoso Centro Moffit 
para o cancro em Tampa, Florida, incluindo também contribuições de proeminentes académicos de todo o 
país, este manual constitui um recurso essencial para qualquer pessoa envolvida em diagnósticos, tratamento 
e gestão de doentes com doenças hematológicas malignas.  

PRINCIPAIS ESPECIFICIDADES: 

 Contém instrumentos para prognósticos precisos e diagnósticos (i.e., tabelas / fluxogramas / imagens 
patológicas) com ênfase em importantes diagnósticos diferenciais e dilemas nos diagnósticos 

 Recomendações para tratamento fáceis de seguir, em formato com destaque para os pontos em causa 
e importantes referências.  

 Discute o futuro do acompanhamento do doente com base nas alterações resultantes dos ensaios 
clínicos.  

 
 Inclui acesso a cenários e questões assentes em casos e que podem ser carregadas digitalmente, com 

imagens em alta resolução sobre a patologia, ligadas a cada capítulo individual.  
 

A AORTIC e OUTRAS PUBLICAÇÕES 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20A.%20Sallman%20MD
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Ateefa%20Chaudhury%20MD

