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IPO Lisboa assinala Semana Europeia da Luta Contra o Cancro do Colo do Útero
O IPO de Lisboa vai realizar, dia 26 de janeiro, pelas 11horas, no Anfiteatro do Instituto, uma sessão de
esclarecimento sobre o cancro do colo do útero, abordando várias temáticas, desde a prevenção ao tratamento.
No âmbito desta ação, o Coordenador Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, apresentará os
dados nacionais relativos ao rastreio do cancro do colo do útero. “Avaliação da taxa de cobertura nacional do
rastreio, oportunista e organizado, do cancro do colo do útero” é o tema da sua intervenção.
Esta iniciativa do IPO de Lisboa realiza-se durante a Semana Europeia da Luta Contra o Cancro do Colo do Útero,
que decorre entre os dias 24 e 30 janeiro. O Instituto, através do Serviço de Ginecologia, dos Laboratórios de
Virologia e Citopatologia pretende promover o conhecimento sobre este tipo de cancro, que é causado por
determinados tipos de vírus do Papiloma Humano (HPV).
Na Europa existem cerca de 60.000 novos casos/ano de cancro do colo do útero, com uma mortalidade de
30.000/ano. No nosso país surgem, anualmente, cerca de 750 novos casos. Ao IPO de Lisboa são referenciados
uma média de 250 doentes/ano com este tipo de cancro.
PROGRAMA:
11h00 - Abertura
11h10 - Avaliação da taxa de cobertura nacional do rastreio, oportunista e organizado, do cancro do colo do útero

- Nuno Miranda (Coordenador nacional para as doenças oncológicas)

11h30 - Deteção e genotipagem do vírus do papiloma humano: relevância no rastreio do carcinoma do colo do

útero
- Daniela Cochicho (Laboratório de Virologia do IPO de Lisboa)

11h50 - Cirurgia conservadora da patologia do cancro do colo do útero

- Margarida Bernardino (Serviço de Ginecologia do IPO de Lisboa)

12h10 - Laboratório de Citopatologia: contributo para a prevenção do carcinoma do colo do útero

- Rúben Roque (Laboratório de Citopatologia do IPO de Lisboa)
12h30 - Encerramento
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