Rastreio Oncológico – Objectivo?
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Rastreio Oncológico – Quais?
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Cancro do colo
do útero
O plano de rastreio está definido no
Plano Oncológico Nacional mas a
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ocorrência de determinadas doenças
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Cancro colorectal

A Quem se destina? Homens e

próximos

podem justificar um plano de rastreio

Que exame? Citologia cervico-vaginal

diferente, a definir pelo médico.

(Teste de Papanicolau)
Intervalo: 3 - 3 anos, após os
primeiros dois exames anuais normais
negativos

mulheres com idades entre os 50 e os
74 anos
Que exame? Pesquisa de sangue
oculto nas fezes ou colonoscopia total
Intervalo: Depende do tipo de exame
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
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A quem se destina? Mulheres com
idades compreendidas entre os 50 e
os 69 anos

amostra do tumor (biópsia). A análise
dessa amostra permite determinar se a

Que exame? Mamografia

lesão é um cancro ou não.
Intervalo: 2 – 2 anos

 Anual ou 2 - 2 anos
Colonoscopia total  5 - 5 anos

