
”Eu participo no programa dE rastrEio do cancro colorrEtal”

”Eu participo no programa dE rastrEio do cancro colorrEtal”

Não espere.  
Participe no rastreio.
Responda primeiro  
ao questionário  
da página 3.

Senhora, Senhor,

O cancro colorretal diz-nos respeito a todos. 

É o segundo cancro mais frequente no Luxemburgo. Todos os anos são diagnosticados cerca de 265 novos 
casos, a maioria entre pessoas de mais de 55 anos.

Este cancro ainda mata cerca de 110 pessoas todos os anos. No entanto, se detetado e tratado muito  
precocemente, é curado em 9 de cada 10 casos. 

Participar num programa de rastreio diminui o risco de morrer de cancro colorretal. 

Este rastreio é recomendado às pessoas dos 55 aos 74 anos.

É por isso que o/a convidamos a participar no Programa Nacional de Rastreio do Cancro Colorretal.

O Ministério da Saúde é a autoridade pública responsável pela ativação deste programa nacional de  
rastreio, pela sua avaliação a posteriori e pelo tratamento dos dados de caráter pessoal levado a cabo no 
âmbito do programa. Este programa é organizado em parceria com a Caixa Nacional de Saúde.

Na prática, o programa nacional será gerido pelo Centro de Coordenação dos Programas de Rastreio de 
Cancros, ligado à Direção da Saúde do Ministério da Saúde.

Pode dirigir-se a este centro para qualquer questão (tel.: (+352) 247-85641) ou consultar os sítios  
www.plancancer.lu, www.sante.lu, www.meuteste.lu. Se não deseja participar agora no programa de  
rastreio, poderá o Centro ao receber a sua carta de reenvio. Ser-lhe-á sempre possível, ainda assim, entrar 
no programa de rastreio posteriormente.

Com os nossos sinceros cumprimentos

Lydia Mutsch 
Ministra da Saúde  

Dr Jean-Claude Schmit  
Diretor da Saúde                            

Paul Schmit 
Presidente  
CNS-Gesondheetskees            

Code médecin  ________________________________________________________________

Matricule _________________________________________________________________________________________

Nom du patient ______________________________________________________________________________

ORDONNANCE MEDICALE

Date  ________________________________ Date expiration  _________________________ Date P.ord. 1 2 3 4 5 6

Dans le cadre du Programme national de dépistage  
du cancer colorectal, prescription d’une  
coloscopie totale 

Motif :

 suite à un test iFOBT positif

 dépistage en raison de facteurs de risque élevé de 
cancer colorectal

 mon/ma patient(e) présente un risque standard  
de cancer colorectal mais a choisi une coloscopie 
plutôt qu’un prélèvement de selles

Type de sédation souhaitée :

 aucune  sédation légère 

 sédation profonde  anesthésie générale

J’ai remis à mon/ma patient(e) :

1. le document d’information sur la coloscopie

2. la liste des centres et médecins agréés pour la 
coloscopie

3. le document de consentement pour la coloscopie

                                      

                                        Signature  _________________

Qté. tot.

Dél.1

Dél.2

Dél.3

Dél.4

Prestation délivrée / Date

Estampille / Signature prestataire

Réservé à l’administration /  
Visa contrôle médical

La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art. 28-1(5), est appliquée

Ce document est à présenter au centre agréé de votre choix lors de la prise de rendez-vous pour votre coloscopie.  
Signalez à la secrétaire que cet examen est demandé dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal.



Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers
Ministère de la Santé, Direction de la santé
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-85641, e-mail : colorectal@ms.etat.lu
sites : www.plancancer.lu ou www.sante.lu

PARTE RESERVADA AO PARTICIPANTE

Etiqueta para colar no tubo de 
recolha de fezes recolha 

Etiqueta para colar na ficha de identificação que 
deverá ser enviada com a sua recolha de fezes

Comece por avaliar o seu risco de cancro colorretal respondendo às seguintes perguntas.  
Marque a resposta certa e, se necessário, indique a data correspondente.            

SIM NÃO

Apresento atualmente uma das situações seguintes:

- Diarreia crónica

- Emagrecimento recente

- Sangue visível nas fezes

Tenho/Tive:

- Cancro do cólon ou do reto / se sim, em que ano?

- Um ou mais pólipo(s) do cólon ou do reto / se sim, em que ano?

- Uma doença inflamatória do intestino

Há um ou vários casos de cancro do cólon ou do reto na minha família 
Indico com um círculo:                                                                   
 Pai Irmão Filho
 Mãe Irmã Filha
1 ou vários membros da minha família é/são seguidos devido a uma doença genética 
que favorece o cancro do cólon  
Prefiro realizar um rastreio por colonoscopia

- Respondi SIM a uma destas questões: Consulto o meu médico, munido deste documento. Ele avaliará os meus 
fatores de risco e propor-me-á o exame mais adequado à minha situação. Entregar-me-á, se necessário, uma pres-
crição para realizar uma colonoscopia.

- Respondi NÃO a estas questões: Faço em casa a recolha de fezes utilizando o tubo contido no envelope plástico 
transparente e lendo primeiro as instruções.

Ao participar voluntariamente no programa de rastreio do cancro colorretal, autoriza a transmissão dos seus dados pessoais e médicos (resultados do teste 
de pesquisa de sangue nas fezes e/ou da colonoscopia) ao médico de confiança que designou e ao médico responsável pelo programa de rastreio para garan-
tir o seguimento do seu rastreio. Autoriza também a Caixa Nacional de Saúde a transmitir ao médico responsável pelo programa de rastreio os seus dados 
(apelido, nome, morada, número de identificação, data de nascimento) bem como as informações (data, local, médicos) sobre as colonoscopias realizadas 
entre dois rastreios. Os seus dados serão anonimizados pelo Centro de Coordenação dos Programas de Rastreio de Cancros para fazer a avaliação global da 
eficácia e serão tratados em condições que respeitem a sua confidencialidade. Em conformidade com a lei de 2 de agosto de 2002 sobre a proteção dos indi-
víduos no que toca ao tratamento de dados de caráter pessoal, mantém os seus direitos de consulta e 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.

Através de uma recolha de fezes na qual serão pesquisados vestígios de 
sangue, que podem ser um sinal de cancro colorretal ou de pólipos. Este teste é 
proposto a pessoas sem risco particular de cancro colorretal. É muito simples, 
fácil de realizar e demora pouco tempo. 

OU

Através de uma colonoscopia: é o exame com melhor desempenho, que 
permite detetar, mas também, muito frequentemente, remover lesões pré-can-
cerosas colorretais de uma só vez. É o método recomendado para pessoas com 
alto risco de desenvolver cancro colorretal. 

As pessoas sem risco particular podem, igualmente, optar por realizar uma  
colonoscopia. 

COMO fAzER O RASTREIO DO  
CANCRO COLORRETAL? 

« O teste 
de rastreio 
do cancro 

colorretal é 
simples, eficaz 

e indolor. »

Pode avaliar se tem fatores de risco elevados 
através do Questionário da página 3
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