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Nesta segunda parte deste tema iremos abordar o
diagnóstico e o tratamento do cancro do colo ute-

rino recorrendo a selos e outro material filatélico.

DIAGNÓSTICO

Como afirmamos na primeira parte desta publicação o
diagnóstico precoce é decisivo para uma longa sobrevi-
vência (Figura 1).
A maior parte dos cancros é diagnosticada na se-

quência do aparecimento de sintomas ou de sinais, ou
após um exame de rastreio. O diagnóstico definitivo
obriga ao exame clínico e a vários exames complemen-
tares.
O exame clínico realizado no domicílio, como suce-

dia até finais do século XIX (Figura 2), deixou de ser
praticado e ocorre hoje em dia no consultório médico
ou em ambiente hospitalar (Figura 3). Não conhecemos

nenhum selo nem qualquer peça filatélica que repre-
sente o exame ginecológico. Contudo, a auscultação
(Figura 4) e a colheita da pressão arterial são indispen-
sáveis e fazem parte do exame geral (Figura 5).
Em 1895 Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
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FIGURA 2. Sobrescrito com carimbo de 1º dia do selo
comemorativo do 100º aniversário da Associação Médica
Americana, que reproduz  a tela «O Médico» de Sir Samuel Luke
Fildes (pintor inglês que nasceu em Liverpool e viveu entre 1883
e 1927). O sobrescrito circulou a 9 de junho de 1947, entre
Atlantic City (USA) e Birmingham (Inlaterra)

FIGURA 1. Sobrescrito que circulou em França, a 1-2-1994, com
uma flâmula onde se divulga «Ajudem-nos O CANCRO SERÁ
VENCIDO»

FIGURA 3. Selo emitido pela Libéria para o Correio aéreo, em
1954, e que reproduz um médico e uma enfermeira examinando
uma doente numa cama hospitalar. Trata-se de um selo «não
denteado»
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descobriu os raios X (Figura 6) e revolucionou a me-
dicina a partir de meados do século XIX, podendo des-
de então serem examinados órgãos internos do corpo
humano, sem necessidade de uma cirurgia ou de uma
autópsia. Antoine Béclère (1856-1939) foi pioneiro da
radiologia e, em 1897, criou em Paris o primeiro labo-
ratório de radiologia (Figura 7). Em dois selos, emiti-
dos pela Hungria, um em 1947, podemos ver um mé-
dico a observar uma película radiológica do tórax (Fi-
gura 8) e no outro, emitido em 1951, está representa-
do um médico a realizar um exame radioscópico
(Figura 9). A imagiologia evolui muito a partir dos
anos 80 do século XX e é empregue na avaliação da ex-
tensão de tumores, como os do colo uterino. Recorre-

-se à tomografia axial computorizada (TAC), à resso-
nância magnética nuclear (RMN) e à ecografia. Na fi-
gura 10 apresenta-se o equipamento para estes três mé-
todos de diagnóstico, reproduzidos numa emissão da
Macedónia. Na figura 11, numa série de selos do Rei-
no Unido, de 1994, podem ver-se imagens de ecogra-
fia, RMN e TAC.
Rudolf Virchow (1821-1902) foi o «pai» da moder-

na patologia e descreveu o cancro. Apresentamos um
selo emitido, em 1952-53, pela Alemanha (Berlim
Ocidental) e comemorativo de berlinenses célebres
(Figura 12). O exame anatomopatológico é impres-

FIGURA 4. Selo emitido pela
Somália, em 1968, comemorativo 
do 20º aniversário da OMS e que
representa um médico a auscultar
uma mulher

FIGURA 8. Selo emitido pela
Hungria, em 1947, no âmbito de
uma série dedicada «aos benefícios
das obras de assistência social»

FIGURA 5. Selo emitido pelo Gabão para o correio aéreo, em
1964, e que mostra um(a) médico(a) a avaliar a tensão arterial 
de uma mulher

FIGURA 7. Sobrescrito com selo emitido em França, em 1957,
que circulou entre o Centre Antoine Béclère, em Paris, e um
particular em Tours. Tem o carimbo do 1º dia de circulação do
selo comemorativo de Antoine Béclère, inventor da radiologia,
com data de 13 de abril de 1957

FIGURA 6. Postal máximo
espanhol comemorativo do 1º dia

de circulação do selo que
representa Wilhelm Conrad

Rontgen, com carimbo com data
de 3 de abril de 1967. Este selo
foi emitido aquando do VII

Congresso Latino e I Europeu de
Radiologia, em Barcelona

FIGURA 9. Selo emitido pela Hungria, em 1951, no âmbito de
uma série a favor do «plano quinquenal»



cindível no diagnóstico do cancro do colo. A colheita
de tecido é feita através de uma biopsia e posterior-
mente examinada ao microscópio. Incluímos um so-
brescrito do 1º dia de circulação (12.1.1968) do selo
emitido na Alemanha Ocidental e comemorativo do
100º aniversário da microscopia científica (Figura 13).
Junta-se ainda um selo da Libéria, emitido em 1954, e
a respetiva «prova de cor» a preto e branco, que repro-
duzem a observação ao microscópio (Figura 14).
Para além da patologia e da radiologia, os exames

complementares bioquímicos e hematológicos são in-

dispensáveis, antes da instituição de um tratamento.
Na Figura 15  mostra-se uma colheita de sangue rea-
lizada na flexura do braço e nas Figuras 16, 17 e 18 po-
dem observar-se algumas tarefas desenvolvidas em la-
boratórios de análises clínicas. 

TRATAMENTO

O tratamento do cancro do colo do útero, em estádios
iniciais, comporta, em regra, a cirurgia associada ou não
à radioterapia. Em estádios avançados normalmente
combina-se a quimioterapia com a radioterapia. 
Os tratamentos podem ou não justificar interna-

mento hospitalar e envolvem sempre uma equipa mul-
tidisciplinar. Preferencialmente devem ocorrer em cen-
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FIGURA 12. Selo emitido pela
Alemanha (Berlim Ocidental), em
1952-53, comemorativo de
berlinenses célebres, entre os quais se
destaca Rudolf Virchow

FIGURA 10. Dois blocos idênticos (um com selos denteados e
outro com selos não denteados) emitidos pela Macedónia em
1992. No canto superior direito pode observar-se um
equipamento de RMN, no canto inferior esquerdo um aparelho
para TAC e no canto inferior direito um ecógrafo. No canto
superior esquerdo está reproduzido um mamógrafo

FIGURA 11. Emissão de selos do Reino Unido, de 1994, dedicada
a descobertas médicas. Apresentam-se três selos, em pares, que
reproduzem (de cima para baixo) imagens de ecografia, de RMN
e de TAC

FIGURA 13. Sobrescrito do 1º dia de circulação (12.1.1968) do
selo emitido na Alemanha Ocidental e comemorativo do 100º
aniversário da microscopia científica

FIGURA 14. (a) Selo da Libéria, emitido em 1954, a favor do
hospital governamental. (b) «Prova de cor» da cor preta, do
mesmo selo
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tros de referencia. Relativamente a estes centros iden-
tificamos três peças filatélicas: um selo norueguês que
reproduz o «Norwegian Radium Hospital», inaugura-
do em 1932 e que integra o Hospital Universitário de
Oslo (Figura 19); um carimbo comemorativo do 10º
aniversário do «Istituto Europeo di Oncologia» de Mi-
lão (Figura 20) e uma flâmula do «Centre Antoine La-
cassagne» de Nice (Figura 21). No internamento ou
em regime ambulatório as doentes são acompanhadas,
principalmente, por médicos (Figura 22) e enfermei-
ras (Figuras 23 e 24).
Quanto à intervenção cirúrgica (Figura 25), nor-

malmente decorre no bloco operatório (Figura 26),
sendo realizada por uma equipa cirúrgica (Figura 27)
com o apoio de uma equipa anestésica (Figura 28).

Na sequência da descoberta dos raios X, Maria
Sklodowska-Curie (1867-1934)  descobriu, em 1898,
o polonium e o radium (Figuras 29 e 30). Para esta des-
coberta contribuiu o seu marido Pierre Curie (1859-
-1906) (Figura 31) e a investigação no âmbito dos isó-
topos radioativos continuou com o seu genro Jean Fre-
deric Joliot (1900-1958) e com a filha Irene Joliot-Cu-
rie (1897-1956) (Figura 32). A roentgenterapia (tra-
tamento pelos raios X), a curieterapia (tratamento com
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FIGURA 15. Selo húngaro, emitido em 1954, que integra uma
série comemorativa do «Dia das Mulheres»

FIGURA 17. Selo emitido, em 1962, pelo México, para o correio
aéreo, comemorativo do 25º aniversário do Instituto Politécnico
Nacional

FIGURA 18. «Prova de luxo» de selo emitido, em 1953, pela
África Ocidental Francesa, e que representa um laboratório
clínico, inserido numa aldeia indígena

FIGURA 19. Selo emitido pela Noruega, em 1931, com sobretaxa
a favor do Radium Hospital, de Oslo

FIGURA 20. Carimbo
comemorativo italiano:

Milão 29.05.2004

FIGURA 16. Selo emitido pelos
correios do Afeganistão, em 1963,
inserido numa série comemorativa
do «Dia das Nações Unidas»
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FIGURA 21. Flâmula francesa com carimbo de Nice Pasteur de
22.9.75 FIGURA 25. Selo emitido pelo Burundi, em 1969, integrado

numa série comemorativa do 50º aniversário da Liga das
Sociedades da Cruz Vermelha. O selo representa uma intervenção
cirúrgica

FIGURA 24. Emissão francesa, de
1939, comemorativa do 75º
aniversário da Cruz Vermelha. O selo
representa uma enfermeira

FIGURA 22. Sobrescrito que circulou, por via aérea, entre Sidney
(Austrália) e Metzada (Israel) com selo comemorativo, de 1990,
do centenário da participação de mulheres na profissão médica

FIGURA 23. Três provas de cor (preto, rosa, preto e rosa) do selo
da série, emitida em 1954, pela Libéria e a favor do hospital
governamental. Estão representadas enfermeiras prestando o
juramento

FIGURA 26. Selo emitido pela Áustria, em 1954, a favor das
instituições de saúde pública. O selo representa um bloco
operatória naquela época. Junta-se uma prova de cor a preto

FIGURA 27. Selo emitido por
Cuba, em 1968, integrado
numa série comemorativa do
20º aniversário da O.M.S.. O
selo representa um cirurgião e
o primeiro ajudante

FIGURA 28. Série emitida pelo Ghana, em 1968, comemorativa
do 20º aniversário da O.M.S. . Os selos representam uma equipa
anestésica
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FIGURA 29. Sobrescrito francês com carimbo comemorativo do
centenário do nascimento de Marie Curie. Carimbo de Orsay,
com data de 7 de Novembro de 1967

FIGURA 31. Selo emitido pelo
Mónaco, em 1938, em comemoração
do 40º aniversário da descoberta do
radium por Pierre e Marie Curie

FIGURA 32. Selo emitido pela França, em 1982, de homenagem e
Frédéric e Irène Joliot-Curie

FIGURA 33. Dois blocos idênticos (um com selos denteados e
outro com selos não denteados) emitidos pela Macedónia em
1993. Nos cantos superior e inferior direito  podem observar-se
dois equipamentos diferentes de roentgenterapia e no canto
inferior esquerdo um equipamento de cobaltoterapia («bomba de
cobalto»)

FIGURA 34. Selo que integra uma série, emitida em 1968 pelas
Ilhas Pitcairn, comemorativa do XX aniversário da O.M.S.. Pode
observar-se uma seringa para injetáveis e caixas com cápsulas e
comprimidos

aplicação local do rádium e outros isótopos), a cobal-
toterapia (tratamento pelo cobalto radioativo) e mais
tarde o acelerador linear (Figura 33) foram e ainda são
os métodos de tratamento empregues no cancro, no-
meadamente no cancro do colo uterino.
Em relação à quimioterapia ela pode ser empregue

isoladamente ou em associação com a radioterapia.
Neste tipo de tratamento recorre-se habitualmente a
medicamentos injetáveis por via endovenosa ou a me-
dicamentos administrados por via oral (Figura 34).

Com estes dois artigos abordamos o cancro do colo do
útero, de modo simples e acessível a um leigo, recorren-
do não há habitual iconografia médica, mas a peças de
uma coleção filatélica temática. É mais uma forma de
transmitir uma mensagem de educação para a saúde.

FIGURA 30. Carimbo comemorativo da descoberta, por Marie
Curie, do polonium e do radium. O carimbo é de Paris com data
de 25 de Outubro de 1967


