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Diga não ao cancro
do colo do utéro.

Pense em se vacinar.
Fale com o seu médico.
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Qual é a frequência do cancro 
do colo do útero ?

- A nível mundial, o cancro do colo do útero é muito fre-
quente nas mulheres; é o terceiro cancro mais frequente 
depois do cancro da mama e do intestino grosso (cólon).

- No entanto, nos países industrializados, a frequência 
do cancro do colo do útero regrediu signifi cativamente 
estas últimas decadas, graças aos exames ginecológi-
cos de rastreio (frottis).   

- No Luxemburgo, este cancro atinge cerca de vinte 
 mulheres por ano , e destas, 3 a 6 mortalmente.1, 2

- É um cancro que se desenvolve muito lentamente a 
partir de lesões pré-cancerosas que podem ser detec-
tadas muitos anos antes.

- Um tratamento correcto, pouco invasivo, destas lesões 
assegura uma cura completa.

- No Luxemburgo várias centenas destas lesões pré-
cancerosas são diagnosticadas e tratadas com sucesso.

 1    Registre Morphologique des Tumeurs, 
 2    Direction de la Santé: Statistiques des causes de décès
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O que é o colo do útero ?

O colo do útero é a parte inferior do útero situada no alto 
da vagina. É uma zona frágil exposta a traumatismos, in-
fecções e modifi cações importantes durante a vida de 
uma mulher sexualmente activa (puberdade, partos, me-
nopausa...). É a este nível que os cancros do colo do útero 
se podem desenvolver.

Qual é a causa do cancro 
do colo do útero ?

- O cancro do colo do útero desenvolve-se na sequência de 
uma infecção provocada por certos tipos de vírus desig-
nados vírus do papiloma humano (HPV).

- As relações sexuais precoces, a multiplicação dos par-
ceiros sexuais são alguns dos factores de risco no de-
senvolvimento desta infecção

1. Ovário

2. Útero

3. Colo do útero

4. Vagina

503759_MSL_dep_P_V4.indd   4-5503759_MSL_dep_P_V4.indd   4-5



O que é o vírus 
do papiloma humano (HPV) ?

- Existem mais de 100 tipos de HPV. Alguns destes tipos 
são capazes de transformar as células do colo do útero, 
primeiro, em células pré-cancerosas (lesão pré-cance-
rosa) e depois, nalguns casos, mesmo em verdadeiras 
células malignas (cancro do colo).

- Os dois tipos de HPV mais frequentes e perigosos são 
os tipos 16 e 18.

- Outros tipos de HPV podem ser responsáveis pelo apa-
recimento de pequenas verrugas benignas nos órgãos 
genitais (condilomas). Estas verrugas não se transfor-
mam em cancro.

Estes vírus são responsáveis do cancro 
do colo do útero ?

Sim. Com efeito, o HPV está na origem de mais de 99%  
dos cancros do colo do útero. O vírus transmite-se princi-
palmente por via de relação sexual, mas também por 
contacto íntimo da pele com outra pele. Os HPV são muito 
frequentes (até 80% das mulheres sexualmente activas 
padecem de uma infecção por HPV num ou noutro mo-
mento das suas vidas.) A maior parte das mulheres e dos 
homens são expostos ao vírus geralmente pouco tempo 
depois de terem iniciado uma actividade sexual, sem se-
quer se aperceberem disso.

Na maior parte dos casos, os vírus são eliminados espon-
taneamente pelas defesas naturais do organismo. Nestes 
casos, não há qualquer risco de cancro do colo a médio 
prazo. Em menos de 10% dos casos, a infecção persiste e 
os vírus instalam-se de modo permanente ao nível do colo 
do útero. É precisamente nestes casos que podem ocorrer 
lesões pré-cancerosas e que um cancro do colo do útero 
pode surgir com o tempo. Regra geral, esta transformação 
é muito lenta e demora vários anos ou mesmo dezenas de 
anos.
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É possível prevenir esta forma de cancro ?
A resposta é sim ! 

1. Pela utilização do preservativo
O uso do preservativo é a melhor maneira de se proteger 
contra uma infecção por HPV e contra muitas outras doen-
ças sexualmente transmissíveis. Porém, como a transmis-
são do HPV também se faz por contacto íntimo da pele com 
outra pele, o uso do preservativo não é sufi ciente.

2. Pela detecção precoce
O rastreio periódico pelo exame de citologia cervical, que é 
um método simples, efi caz e não doloroso, permite detectar 
anomalias numa fase precoce. O médico retira, com a ajuda 
de uma espátula em madeira ou de um escovilhão, algumas 
células da superfície do colo. Estas células são posterior-
mente analisadas em laboratório para pesquisa de eventu-
ais transformações pré-cancerosas ou já malignas. A pro-
babilidade de cura das lesões tratadas nesta fase precoce é 
muito grande. 

Quando é que se deve fazer o exame de 
citologia cervical pela primeira vez?

A idade indicada para fazer o exame pela primeira vez   
varia de país para país. A Organização Mundial da Saúde3 
recomenda que o teste seja feito de 3 em 3 anos entre os 
25 e os 65 anos.

3. Pela vacinação 
Os cancros do colo do útero estão ligados à persistência de 
certos tipos de HPV nas células do colo do útero. A vacina 
antivírus do papiloma é um método preventivo muito efi caz 
no caso das mulheres jovens que ainda não foram infecta-
das por HPV e permitirá evitar até 70% dos cancros do colo 
nas mulheres vacinadas.

3 Organização Mundial da Saúde WHO/RHR/06.11
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O que é preciso saber sobre a vacina 
contra o HPV ?

1. As vacinas actualmente disponíveis garantem protecção 
contra os dois principais tipos de HPV, os tipos 16 e 18. 
Cerca de 70% das lesões pré-cancerosas e dos cancros do 
colo do útero podem ser evitados graças à vacinação con-
tra o HPV.  

2. A vacina é um meio excelente para prevenir a infecção 
pelos principais tipos de HPV que podem originar um 
cancro, mas não trata as infecções virais pré-existen-
tes. A vacinação das jovens antes das primeiras rela-
ções sexuais garante portanto a máxima efi cácia da 
vacina.

3. A vacinação completa consiste em 3 injecções admi-
nistradas ao longo de um período de 6 meses.

Quem deve vacinar-se ?

O Ministério da Saúde e a CNS propõem um programa 
dirigido às jovens, que serão convidadas por carta pes-
soal anterior ao seu 12  aniversário.o

As adolescentes de 13 a 18 anos de idade podem igual-
mente benefi ciar nas mesmas condições desta vacina, 
mas não receberão convites pessoais para o efeito.
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Como fazer para se vacinar ?

Se pretende ser vacinada contra o HPV, deve marcar uma 
consulta com um médico acreditado no Luxemburgo. A 
vacina ser-lhe-á entregue gratuitamente nas farmácias 
luxemburguesas, às jovens raparigas do grupo-alvo, me-
diante a apresentação de uma receita médica distinta 
para cada uma das 3 injecções.

O médico regista a vacina administrada na caderneta de 
vacinação da pessoa protegida.
 

Não esqueça:

1. Graças à vacina, 70% dos cancros do colo do útero po-
dem ser evitados.

2. Para aumentar a sua protecção:  

- Participe no rastreio periódico por exame de citologia 
cervical para detectar e tratar precocemente o cancro. 

- Utilize um preservativo em todas as relações sexu-
ais; é o modo mais efi caz de se proteger contra todas 
as infecções sexualmente transmissíveis.

 
Para mais informações, fale com o seu médico ou o seu 
farmacêutico. 

Ministère de la Santé
Direction de la Santé
Villa Louvigny
L-2120 Luxembourg
Tel. 24 78 55 63

www.sante.lu / www.cns.lu
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