
O rastreio do cancro colorretal diz-lhe respeito. 
O cancro colorretal é o 2.º cancro mais frequente no Luxemburgo.
Detetado cedo, este cancro tem cura em 9 de cada 10 casos.

Participar no rastreio é agir pela sua saúde.

Não tenho 
tempo.

Isso dói?

Tenho medo.

Não é para mim.

JÁ NÃO HÁ DESCULPAS,
FAÇA O TESTE !

Tem entre  
55 e 74 anos? 

Vai receber um  
teste de rastreio  

em casa em 2016  
ou em 2017

English 
VErsion  
on back  

coVEr

Une version française/allemande  
est disponible sur demande. 
Eine französische/deutsche  
Fassung ist auf Anfrage erhältlich.



O CANCrO COLOrrETAL
Trata-se de um cancro que se desenvolve no cólon e no reto, vulgarmente 
conhecidos por “intestino grosso”, a partir de pólipos. 

Um pólipo é um crescimento benigno da mucosa intestinal que pode 
transformar-se, num prazo de 10 a 15 anos, num tumor maligno.

ALgUNS NúmErOS
No Luxemburgo é o 2.º cancro mais frequente no homem e na mulher e a 
segunda causa de mortalidade por cancro: todos os anos, contam-se cerca  
de 284 novos casos* e cerca de 124 mortes* devido a esta doença.

Este cancro desenvolve-se sobretudo a partir dos 55 anos.

POrqUê O rASTrEiO?
Na maioria dos casos, o cancro colorretal não provoca sintomas na fase inicial. 
Ora, detetado e tratado numa fase precoce, este cancro é, regra geral, curável. 

No Luxemburgo, o cancro colorretal é, demasiadas vezes, detetado tardiamente, 
precisando então de tratamentos pesados.

AS FiNALiDADES DO PrOgrAmA DE rASTrEiO

1 Reduzir a mortalidade por cancro colorretal,

2 Detetar precocemente o cancro colorretal para, se possível,  
poupar os pacientes a tratamentos penalizantes,

3 Prevenir os cancros removendo os pólipos.

A POPULAÇÃO AFETADA PELO PrOgrAmA  
DE rASTrEiO
O programa nacional de rastreio do cancro colorretal dirige-se a todas as 
pessoas com idades entre os 55 e os 74 anos, homens e mulheres. 

* Média calculada de 2010 a 2013 com base no Registo Morfológico de Tumores do Laboratório Nacional de Saúde  
e nas Estatísticas de Óbitos do Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde.



OS méTODOS DE rASTrEiO NO âmbiTO DO 
PrOgrAmA
Os pólipos e cancros em fase inicial que sangram são detetáveis pela pesquisa 
de vestígios de sangue nas fezes ou por colonoscopia. A colonoscopia permite, 
além disso, detetar pólipos e cancros que não sangram.

1. Um teste de pesquisa de sangue nas fezes
Permite detetar um sangramento intestinal em pessoas que não têm fatores  
de risco particulares. 

1 única recolha de fezes feita em sua casa, analisada no mesmo 
laboratório para todos.

Vantagens do teste: este teste é simples de realizar. A recolha é feita pela pessoa 
em sua casa e, depois, enviada para o laboratório. Não há necessidade de fazer 
qualquer regime antes do teste. Muito sensível, este teste deteta uma quantidade 
ínfima de sangue.

limites do teste: Certos cancros ou pólipos não sangram no momento de 
realização do teste e podem não ser detetados por este teste. É por isso que é 
sempre preciso consultar o seu médico em caso de aparecimento de diarreias 
crónicas, sangramento visível nas fezes ou emagrecimento invulgar, mesmo  
que o teste tenha sido negativo pouco tempo antes.

na maioria dos casos (cerca 
de 95%), o resultado do teste 
é norMal. Há que repeti-lo  
a cada 2 anos. 

num pequeno número de casos 
(cerca de 5%), o resultado do 
teste é anorMal. Isso significa 
que foram detetados vestígios de 
sangue nas fezes, mas nem sempre 
significa que exista um cancro. 

Efetivamente, há várias causas 
possíveis que podem estar na 
origem do sangue nas fezes. Para 
identificar a sua origem, o médico 
recomendará uma colonoscopia.



2. Uma colonoscopia

Realizado recorrendo a um tubo flexível munido de uma minicâmara, introduzido 
pelo ânus, este exame é o que tem melhor desempenho no rastreio do cancro 
colorretal. Permite visualizar o interior do intestino e remover os pólipos. 

A colonoscopia é recomendada às pessoas:

1 Que tenham fatores de risco de cancro colorretal  
(antecedentes familiares, certas patologias intestinais), 

2 Seguidas na sequência de um cancro colorretal,

3 Que apresentem sinais de alerta (diarreia crónica,  
sangramentos nas fezes, emagrecimento).

Certas pessoas sem sintomas e sem fatores de risco preferem, ainda assim, 
beneficiar de uma colonoscopia.

Este exame pode ser realizado com ou sem sedação. 

Consoante o resultado da colonoscopia, o médico determina a data do próximo 
controlo ou encaminha o paciente para tratamento se for necessário.

Vantagens da colonoscopia: é o exame com melhor desempenho no rastreio 
do cancro colorretal. Uma anomalia do cólon pode ser visualizada e pólipos 
de pequena dimensão (lesões pré-cancerosas) podem ser removidos 
imediatamente durante a colonoscopia. 

inconvenientes: Este exame deve ser antecedido de um regime pobre em fibras 
e exige que se beba um líquido de preparação intestinal na véspera e no dia do 
exame. Uma colonoscopia pode causar complicações muito raras: sangramentos 
após ter removido um pólipo ou lesão cancerosa, perfuração do intestino com – 
em determinados casos – desenvolvimento de peritonite. 



Já não há descuLPAs, 
fAçA o TesTe!

« O teste  
de rastreio  
do cancro 
colorretal  

é simples, eficaz  
e indolor. »

Tenho medo.

Não tenho 
tempo.

Isso dói?

Isso não é para mim.

Como funciona? 
www.meuteste.lu

Este kit serlheá enviado pelo correio nas próximas semanas. Utilizao, não leva mais do que 5 minutos e pode salvarlhe a vida!

Tem entre 55 e 74 anos?
O rastreio do cancro colorretal dizlhe respeito.
O cancro colorretal é o segundo cancro mais frequente no Luxemburgo.Detetado cedo, este cancro é curado em 9 de cada 10 casos.  Participar no rastreio, é agir pela sua saúde. 
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gArANTiA DE qUALiDADE
O programa de rastreio do cancro colorretal no Luxemburgo baseia-se nas 
recomendações europeias divulgadas em 2010 e nos dados científicos mais recentes.

No âmbito do programa: as colonoscopias são realizadas em centros 
acreditados e por médicos acreditados pelo Ministério da Saúde, que 
se comprometem a respeitar critérios de qualidade. As listas estão 
disponíveis no sítio www.plancancer.lu e www.sante.lu

A ADmiNiSTrAÇÃO DO PrOgrAmA DE rASTrEiO
O Ministério da Saúde é a autoridade pública responsável pela ativação do programa 
de rastreio do cancro colorretal, pela sua avaliação a posteriori e pelo tratamento  
dos dados de caráter pessoal. Este programa é organizado em parceria com a  
Caixa  Nacional de Saúde (Caisse Nationale de Santé, CNS-Gesondheetskees).

Na prática, o programa de rastreio será gerido e levado a cabo por um Centro de 
Coordenação dos Programas de Rastreio de Cancros, ligado à Direção da Saúde 
do Ministério da Saúde (CNS-d’Gesondheetskees). 

Para mais informações sobre o programa, consulte  o centro de coordenação  
ou visite os nossos sítios na internet:
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www.plancancer.lu
www.sante.lu
www.meuteste.lu   
(Vídeo-instruções de uso para o teste)

centre de coordination des  
programmes de dépistage des cancers

Ministère de la Santé, Direction de la santé 
Villa Louvigny, Allée Marconi 
L-2120 Luxembourg 
Tel.: (+352) 247-85641 
E-mail: colorectal@ms.etat.lu



A PArTiCiPAÇÃO NO PrOgrAmA DE rASTrEiO 
A participação no programa de rastreio é voluntária. As pessoas que fazem parte da população-alvo, 
dos 55 aos 74 anos, são convidadas pelo correio a participar no programa de rastreio, no mês do seu 
aniversário.

Ao enviar a sua recolha de fezes para o laboratório de análises, acompanhada pelas informações 
solicitadas, o participante dá o seu consentimento para participar voluntariamente no programa de 
rastreio.

Se a pessoa convidada se recusar a participar no programa nacional de rastreio, pode informar o 
Centro de Coordenação ao receber a carta-convite ou utilizando o formulário após receção da carta 
de reenvio, na qual poderá explicar a razão, caso deseje. Ser-lhe-á sempre possível pedir ao Centro de 
Coordenação para entrar no programa de rastreio posteriormente.

OS CUSTOS A SEU CArgO 
O teste que é enviado e a análise da recolha de fezes serão pagos pelo Ministério da Saúde.

Se for necessária uma consulta com o seu médico de confiança, pagará a consulta, que lhe será 
reembolsada pelo seu organismo de segurança social.

A sua participação financeira na realização de uma colonoscopia compreenderá:

- O pagamento ao farmacêutico de parte do montante pelo produto de preparação intestinal (60% 
do preço), sendo a restante parte paga pela sua caixa de seguro de doença.

- Se fizer a colonoscopia sem sedação, o médico fá-lo(a)-á pagar o exame e será reembolsado(a) 
pela sua caixa de seguro de doença. Se a sua colonoscopia for realizada com sedação profunda 
ou anestesia geral, o médico pode realizá-la sendo paga por terceiros. O hospital pedir-lhe-á uma 
participação nas despesas.

DADOS PESSOAiS
Os seus dados pessoais e médicos relativos ao teste de pesquisa de sangue nas fezes ou à sua 
colonoscopia, incluindo o resultado do exame, serão transmitidos pelo laboratório ou pelo médico 
que realizou a sua colonoscopia ao seu médico de confiança, bem como ao médico responsável pelo 
programa de rastreio do cancro colorretal, para garantir o seguimento do seu rastreio. Estes dados 
serão, em seguida, anonimizados e tratados em condições que respeitem a sua confidencialidade a 
fim de poder avaliar a eficácia global do programa de rastreio e a comparação com o registo nacional 
do cancro. Se tiver realizado uma colonoscopia entre dois intervalos de rastreio, a Caixa Nacional de 
Saúde fornecerá ao médico responsável pelo programa de rastreio alguns dados relativos a esse exame 
(data, local, médico que praticou o ato). Esses dados permitirão adaptar a frequência do seu rastreio.

Em conformidade com a lei de 2 de agosto de 2002 sobre a proteção dos indivíduos no que toca ao 
tratamento de dados de caráter pessoal, mantém os seus direitos de consulta, de retificação dos seus 
dados e de objeção ao tratamento dos seus dados. Basta, para tal, dirigir o seu pedido ao Centro de 
Coordenação dos Programas de Rastreio de Cancros. 

A base de dados é segura e apenas as pessoas habilitadas do centro de coordenação e com direitos de 
acesso estão autorizadas a processar os seus dados.

“Eu participo no programa dE rastrEio do cancro colorrEtal”


