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O QUE 
NOS 
LIGA

A IMPORTÂNCIA DO RASTREIO NA 
DETEÇÃO PRECOCE DO CANCRO

Neste tempo difícil para todos, determinado pela 
pandemia de Covid19, ninguém sofre mais que o doente 
oncológico: É imunodeprimido pela doença. É, muitas vezes, 
imunossuprimido pelos tratamentos. Está obrigado a manter 
as visitas hospitalares (não é uma opção). A proximidade 
de cuidadores e voluntários, tão importante, está limitada. 
Finalmente, o acesso aos serviços de saúde pode estar 
limitado, seja por motivos de esgotamento de material 
protector, de protocolos de segurança mais exigentes ou de 
doença do pessoal de saúde. Nunca é de mais dizê-lo, a 
maior protecção de nos infectarmos é o uso de máscaras por 
parte dos que nos rodeiam. No caso do doente oncológico, 
integrante óbvio do grupo de risco, este aspecto é crucial, seja 
em casa, na rua e no hospital. Não basta o uso por parte do 
doente oncológico, se os que estão à sua volta não usarem. 
Veja-se, a este propósito, o efeito que as máscaras dos que nos 
rodeiam têm no risco de nos infectarmos, na figura ao lado.

Nesta fase, é importante que a Liga continue a cumprir a sua 
missão em todas as suas vertentes e também, em particular, 
na detecção precoce de cancro. Neste sentido, trabalhamos 
para poder recomeçar quanto antes o Rastreio de Cancro 
da Mama, logo que exista autorização das Administrações 
Regionais de Saúde de Lisboa/ Vale do Tejo e do Alentejo 
para o recomeço. Para a segurança de todos, existirão novas 
regras, com higienização das mãos e colocação de máscara 
à entrada da caravana por parte das utentes e uso de material 
protector por parte dos nossos técnicos, bem como maior 
espaçamento entre os exames. Este mês de Maio esperamos 
receber a primeira de várias unidades móveis de mamografia e 
outras irão chegando, até que o nosso parque esteja totalmente 
modernizado. A todos os funcionários (administrativos, técnicos 
de radiologia, médicos radiologistas) que permitem que o 
rastreio de cancro da mama seja uma realidade, bem como 
ao Dr. Vítor Melquíades, coordenador do mesmo, o meu muito 
obrigado pelo seu empenho.

Retirado de jeffdavishospital.org

Rui Oliveira Soares
Membro da Direção e responsável pelo 
Rastreio e Prevenção Secundária do NRS

http://www.ligacontracancro.pt


 APOIO SOCIAL  
(A DOENTES CARENCIADOS)

Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas 
farmácias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.

Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas insta-
lações do Núcleo Regional do Sul, no 2º andar do Edifício do Lar 
de Doentes, entre as 9h30m e as 16h30m.
Para evitar deslocações será possível, também, efetuar o pedido 
de transferência bancária deste apoio, via email ou telefone. 

 APOIO EMOCIONAL  
MOVAPLAR | VENCER E VIVER

O atendimento ao público e as instalações dos respetivos mo-
vimentos (Movimento de Apoio ao Doente Laringectomizado e 
Movimento de Apoio à Mulher com Cancro de Mama) encontram-
-se encerrados, no entanto o serviço de oferta de material técnico 
de apoio aos utentes, continua a ser assegurado através do envio 
via CTT.

Deverá solicitar o seu pedido para o email geral  - nucleosul@
ligacontracancro.pt ou através do telm. 910 025 396, indicando 
o seu nome e morada completos.

FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS 
E APOIOS DO NRS

 PSICO-ONCOLOGIA 
 
As consultas de Psico-Oncologia continuam a decorrer, na modali-
dade de teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada). Nos 
casos mais urgentes, será avaliada a possibilidade de consulta 
presencial, mantendo as indicações de segurança de distancia-
mento social para evitar possíveis contágios.

 
 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
é vocacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio na 
resolução de problemas com relevância jurídica apresentados 
pelos doentes, sobreviventes de cancro e seus familiares, através 
da consulta jurídica que nesta fase passará a ser realizada na mo-
dalidade de teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada).

Deverá solicitar mais informações através dos seguintes contactos - 
nucleosul@ligacontracancro.pt ou para o tel. 910 025 396 / 217 
264 099

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

Todos os Grupos de Apoio e Delegações do NRS encontram-se 
encerrados, assegurando os apoios sociais, as consultas de Psico-
-Oncologia e o apoio jurídico na modalidade de teleconsulta (via 
telefone ou Skype/videochamada).

http://bit.ly/2W92bV9


Consulte toda a informação e materiais de divulgação 
alusivos ao novo Coronavírus (Covid-19) disponibilizados 
no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

bit.ly/3ajCNSs

http://bit.ly/3ajCNSs


ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO  
NRS/TERRY FOX 2020/2021

ESTADO DE EMERGÊNCIA – NOVAS 
FORMAS DE TRABALHO

Após término do concurso e apreciação do júri, foram 
agraciados com as 2 bolsas de investigação em oncologia, 
anualmente atribuídas pelo NRS da LPCC, os seguintes 
investigadores e projetos:

Doutora Carina Crucho – Instituto Superior Técnico – 
“Smart Silica Cloaking of Oncolytic Viruses”

Doutora Ana Sofia Ferreira – IPOLFG – “Immune 
microenvironment in melanoma: clinical impact of regulatory 
T cells and tumor-associated macrophages in prognosis and 
response to therapy”

Tão breve quanto possível, anunciaremos a nova data para as 
V Jornadas de Investigação em Oncologia, nas quais poderão 
ficar a par do estado da arte da investigação oncológica em 
Portugal, a partir dos projetos em curso de antigos e dos novos 
bolseiros da LPCC.

No atual estado de pandemia mundial que todos vivemos, 
também os funcionários da LPCC se adaptaram à nova 
realidade do trabalho com o devido distanciamento 
social, através do teletrabalho, não deixando de cumprir 
as suas tarefas e compromissos, estando disponíveis para 
continuar a abraçar a causa da luta contra o cancro, no 
apoio aos doentes oncológicos e família, na adaptação 
no funcionamento dos rastreios, da disponibilização 
de informação sobre a educação para a saúde e no 
acompanhamento da investigação em oncologia. Estamos 
juntos!

CONTACTOS

NÚCLEO REGIONAL DO SUL
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

T +351 217 264 099
F +351 217 268 059

     /ligacontracancro.pt
www.ligacontracancro.pt

NOVA DATA A ANUNCIAR OPORTUNAMENTE

http://www.ligacontracancro.pt

