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 O que é o cancro? 

 O que são rastreios? 

 

 

Rastreios oncológicos EDITORIAL 

O cancro é a principal 

causa de morte antes 

dos 70 anos de idade.   

Nos últimos anos, houve 

progressos significativos 

na prevenção e          

tratamento do cancro 

em Portugal.  

Neste número de abril, 

ficará a saber  mais    

sobre os rastreios dos 

cancros ou rastreios   

oncológicos. 

Nº 29– abril 2014 

 

Porto com      Saúde + 

O que é o cancro? 

Normalmente, as células crescem e dividem-se para formar novas células. Um conjunto 

de células forma um tecido e, por sua vez,  os tecidos formam os órgãos do nosso      

corpo. No seu ciclo de vida, as células envelhecem, morrem e são substituídas por novas 

células. Algumas vezes, este processo ordeiro e  controlado corre mal: formam-se células 

novas, sem que o organismo necessite e, ao  mesmo tempo, as células velhas não    

morrem. Este conjunto de células extra forma um  tumor (neoplasia).  

Nem todos os tumores correspondem a cancro, apenas recebendo este nome aqueles 

que são considerados malignos. 

O que são rastreios? 

Alguns tipos de cancro podem ser detetados antes de causarem problemas.  

Os exames para despiste do cancro, ou de alguma condição que possa levar a cancro, 

em pessoas que não têm sintomas, chamam-se exames de rastreio. Estes exames        

podem ajudar o médico a encontrar e tratar, precocemente, alguns tipos de cancro.    

Geralmente, o tratamento para o cancro é mais eficaz quanto mais cedo a doença for 

detetada. 

Em Portugal estão em vigor programas de rastreio para três tipos de cancro: cancro da 

mama, cancro do colo do útero e cancro do cólon e do reto (intestino). 

Os tumores BENIGNOS não são cancro: Os tumores MALIGNOS são CANCRO: 

- Raramente põem a vida em risco 

- Regra geral, podem ser removidos e, 

muitas vezes, regridem 

 - As células dos tumores benignos não 

se "espalham", ou seja, não se          

disseminam para os tecidos em volta 

ou para outras partes do organismo 

(metastização à distância) 

- Regra geral são mais graves que os     

tumores benignos e podem colocar a vida 

em risco 

- Podem, muitas vezes, ser removidos,    

embora possam voltar a crescer 

- As células dos tumores malignos podem 

invadir e danificar os tecidos e órgãos   

circundantes. Podem ainda libertar-se do 

tumor primitivo (inicial) e entrar na corrente 

sanguínea ou no sistema linfático,          

formando novos tumores noutros órgãos 

(metastização das células cancerígenas) 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

pub l icação por  ma i l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Adicionalmente, poderá ter ouvido falar de outros      

exames, utilizados para excluir a possibilidade de ter  

cancro noutras partes do corpo. Nesta altura, não se  

sabe se o rastreio de rotina com esses exames é          

realmente eficaz e se permite salvar vidas. No entanto, a 

investigação continua para se saber mais acerca do  

rastreio dos cancros da mama, do colo do útero, do   

cólon, do pulmão, dos ovários, da próstata e da pele. 

Deve falar com o médico acerca dos possíveis benefícios e riscos de fazer o despiste de 

qualquer tipo de cancro. A decisão de fazer o rastreio, bem como outras decisões     

médicas, é pessoal; só deverá decidir depois de se ter informado acerca dos prós e  

contras do rastreio.  

Rastreio do cancro da mama 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) é uma organização não governamental na 

área da doença oncológica, que iniciou atividades de rastreio do cancro da  mama em 

1986, na região Centro do país. 

 

Desde 2011, a região do Porto também se encontra coberta pelo Programa de Rastreio 

de Cancro da Mama da LPCC que funciona da seguinte forma: 

 - A LPCC envia convites pessoais às mulheres em idade rastreável (45-69 anos) inscritas 

nos Centros de Saúde, para realizar uma mamografia nas suas instalações na Estrada  

Interior da Circunvalação (quadro à direita). 

- A mamografia é estudada por 2 radiologistas que, em caso de dúvida, chamam a    

mulher a uma consulta médica. 

- O resultado ser-lhe-á enviado em carta fechada para a sua residência num prazo   apro-

ximado de 4 semanas e será enviado posteriormente para o seu Médico de Família. A 

menos que seja necessário, será chamada novamente dentro de 2 anos. 

No dia do exame deve levar os seguintes documentos: a carta convite, o bilhete de   

identidade  ou cartão do cidadão e o cartão de utente do centro de saúde. 

Se não puder comparecer na data marcada, deve contactar telefonicamente a Liga. 

Estrada Interior da               

Circunvalação nº 6657 

4200-177 Porto  
 

Horário: 

Segunda a sexta-feira:      

9 às 13h e 14h às 17h 
 

Tel: 225420682 / 225420686 

Fax: 225420687 
 

E-mail: rcmama.nrn 

@ligacontracancro.pt 

 

www.ligacontracancro,pt 

  POPULAÇÃO-

ALVO 

MÉTODO PERIODICIDADE LOCAL/CONSULTA 

CANCRO 

DA MAMA 

Mulheres com 

idade entre 45 

e 69 anos 

Mamografia 2 em 2 anos Liga Portuguesa 

Contra o Cancro 

(região Norte) 

CANCRO 

DO COLO 

DO ÚTERO 

Mulheres com 

idade entre 25 

e 64 anos 

Citologia       

cervico-vaginal 

(“Papanicolau”) 

3 em 3 anos 

após dois       

exames normais 

Centro de Saúde/ 

Consulta de      

Planeamento    

Familiar ou        

Consulta de      

Vigilância          

Oncológica 

CANCRO 

DO CÓLON 

E DO RETO 

Mulheres e 

homens com 

idade entre 50 

e 74 anos 

Pesquisa de   

sangue oculto 

nas fezes 

Colonoscopia 

Anual/Bianual 

 

 

10 em 10 anos 

Centro de Saúde/ 

Consulta de Saúde 

de Adultos ou  

Consulta de      

Vigilância          

Oncológica 
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