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Cancro do Colo Uterino
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stima-se a nível mundial que, em 2012, a prevalência aos 5 anos do cancro do colo uterino tenha sido
de cerca de 1.600.000 mulheres atingidas pela doença
(Globocan, 2012). A incidência e a mortalidade são variáveis de continente para continente e em função do
grau de desenvolvimento de cada região. A incidência e
a mortalidade nas regiões mais desenvolvidas são respetivamente 9,9/100.000 mulheres e 2,8/100.000 mulheres com um prevalência aos 5 anos de cerca de 300.000
mulheres. Nas regiões menos desenvolvidas a incidência e a mortalidade atingem respetivamente 15,7/
/100.000 e 10,2/100.000 com uma prevalência aos 5
anos de cerca de 1.300000 mulheres (Globocan, 2012).
A África e Ásia do Sudeste apresentam as maiores incidências do cancro do colo uterino.
A Filatelia é a arte de colecionar e estudar selos postais e outros materiais afins. Abarca várias áreas destacando-se, entre outras, a filatelia temática.
A filatelia temática é a modalidade em que o colecionador seleciona os selos postais e outros materiais
filatélicos em função de um tema ou de um conceito
específico delineados num plano. O plano e o seu desenvolvimento representam dois aspetos de um processo que se interpenetra, baseado no estudo e na investigação do colecionador em ambas as áreas: o tema e o
material.
O plano de uma coleção temática deve ser desenvolvido com critério pedagógico de modo a transmitir facilmente a mensagem. Por outro lado, os selos postais
e o material filatélico devem ser os adequados à mensagem e analisados segundo a boa prática da filatelia.
Desde há cerca de 60 anos que colecionamos selos,
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quer na forma tradicional quer estruturando uma coleção temática intitulada «O Cancro». O que se apresenta em seguida é uma pequena amostra dessa coleção,
em que apenas focamos o cancro do colo uterino.
O plano que delineamos compreende: definição de
cancro, aparelho genital feminino, causas do cancro do
colo, prevenção e rastreio, diagnóstico e tratamento.
Para cada item genérico consideramos subdivisões. As
descrições filatélicas são referenciadas nas legendas das
figuras.

DEFINIÇÃO DE CANCRO
A palavra «cancro» tem origem grega. A superfície de
um tumor sólido, com a respetiva vascularização em várias direções, sugere um caranguejo com as várias patas.
Esta imagem vem representada em selos de diversos
países e selecionamos um emitido pela República do
Mali, em 1966 (Figura 1).
O cancro compreende um significativo grupo de
doenças caracterizadas pelo crescimento celular desregulado. No cancro as células dividem-se e crescem descontroladamente formando «tumores malignos».
Em 1966 Israel emitiu um selo que reproduz, de
modo estilizado, uma célula tumoral, visualizada ao microscópio, no meio de células normais (Figura 2).

APARELHO GENITAL FEMININO
Constituído pela vulva, vagina, útero, trompas e ovários não o encontramos reproduzido em qualquer peça
filatélica. Assim utilizamos uma forma indireta de identificar esta estrutura anatómica responsável pela manutenção da espécie humana através de telas do nu femi-
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FIGURA 2. Selo emitido por Israel, em
1966, dedicado à luta contra o cancro.
Trata-se de um selo «corporate» que
consiste na união ao selo postal
tradicional de uma «tarja» onde está
impresso em hebreu e em inglês «Lutar
contra o cancro e salvar vidas»

FIGURA 1. Selo e «prova de luxo» emitidos pela República do
Mali, para o correio aéreo, em 1966 e comemorativos do IX
Congresso Internacional do Cancro, que decorreu em Tóquio.
A imagem do caranguejo está em grande destaque

nino, conforme dois selos postais. Um integra uma série emitida, em 1970, pela Hungria e representa uma
tela do Museu de Belas Artes de Budapeste (Figura 3).
O outro faz parte uma série de nus célebres, emitida
pela Roménia em 1969 (Figura 4)
O cancro do colo uterino é um dos cancros mais frequentes do aparelho genital feminino e desenvolve-se
no colo do útero. A Argentina emitiu, em 2004, um
selo onde se reproduz o útero e o terço superior da vagina (Figura 5). Por outro lado, em Portugal, em
Coimbra, a 4 de junho de 1978, aquando do 1º Congresso Português de Ginecologia, em cuja organização
participamos, foi aposto na correspondência um carimbo comemorativo do evento, com o logótipo do
mesmo, que representava o esquema do útero, segundo um amuleto em bronze da antiga Grécia. O logótipo foi da autoria do nosso colega e amigo Dr. Aurélio Ferreira (Figura 6).

CAUSAS DO CANCRO DO COLO UTERINO
Hoje sabe-se que mais de 99% dos cancros do colo uterino resultam de uma infeção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano) que se transmite através da atividade se-
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FIGURA 3. Selo emitido pela
Hungria, em 1970, reproduzindo
Andrómeda de Francesco Furini
(1600-1646)

FIGURA 4. Selo emitido pela
Roménia, em 1969, reproduzindo
um nu de Nicolas Tonitza
(1886-1940)

xual. Não encontramos, até à data, qualquer material
filatélico representativo do HPV, nem com ele relacionado. Documentamos a atividade sexual com um
selo recente, emitido por Portugal, em 2008, dedicado
à infertilidade e que subentende uma relação sexual
(Figura 7).
Sabe-se que o consumo de tabaco aumenta o risco
de cancro do colo uterino. O tabaco foi introduzido na
Europa por Jean Nicot, em 1560 (Figura 8). É uma indústria muito importante para numerosos países entre
os quais, destacamos Cuba (Figura 9). O estímulo ao
consumo de tabaco é bem patente numa flâmula francesa de 1938 (Figura 10) ou numa portuguesa de 1970
(Figura 11).
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FIGURA 5. Selo emitido, em 2004,
pela Argentina e dedicado à luta
contra o cancro do colo do útero.
Observa-se na porção central o
desenho de um útero, com anexos e
o terço superior da vagina

FIGURA 8. Emissão francesa, de 1961, comemorativa do IV
centenário da introdução do tabaco em França

FIGURA 9. Série de três selos emitidos por Cuba, em 1939, de
propaganda ao «Tabaco Habano»

FIGURA 6. Sobrescrito que tem no verso impresso: «4ª edição do
clube de coleccionadores carimbos comemorativos (Secção
Filatélica da A.A.C.) Tiragem de 500 exemplares Nº 102
Preço 10$00)

FIGURA 10. Sobrescrito circulado em Paris, com carimbo de 14
NOV 38, com flâmula estimulando o consumo dos cigarros da
marca «Celtiques»

FIGURA 7. Sobrescrito do 1º dia de circulação com carimbo de
Lisboa 2008.03.12 semelhante à gravura do selo. Emissão
dedicada à infertilidade

PREVENÇÃO E RASTREIO
A prevenção do cancro é definida como o conjunto de
medidas adotadas para diminuir o risco desta doença.
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A grande maioria dos casos de cancro resulta de fatores ambientais. Muitos deles são controláveis, em função das escolhas de estilos de vida.
São diversas as peças filatélicas que incitam à prevenção do cancro. Escolhemos dois selos brasileiros,
de 1983. Representam o símbolo do cancro e o Professor António Cândido Camargo (1864-1947), cirurgião, que em 1934 foi aclamado presidente da Associação Paulista Contra o Cancro e grande defensor
da prevenção (Figura 12). Também se apresenta um
dos múltiplos carimbos comemorativos italianos relacionados com a prevenção. Este diz respeito ao Pré-
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FIGURA 14. Flâmula italiana datada de 10 a 18 de abril de 1980
estimulando as crianças a não terem contacto com o tabaco, quer
evitando que a grávida fume, quer evitando serem fumadores
passivos
FIGURA 11. Sobrescrito circulado, com carimbo de Lisboa de
21.12.70, enviado pela Tabaqueira para a Sociedade Comercial de
Anadia, Lda., com flâmula estimulando o consumo dos cigarros
da marca «Sintra» (tem escrito um apontamento do
Snr. José Semedo)

FIGURA 15. Selo emitido pelos E.U.A., em 1965, numa cruzada
contra o cancro e a favor do diagnóstico precoce para salvar vidas.
O sobrescrito com três selos e com carimbo de 1º dia circulou,
por via aérea, entre Washington e Abrantes. Tem a data de 1 de
abril de 1965
FIGURA 12. Par de selos brasileiros, emitido em 1983, destinados
a estimular a prevenção do cancro

FIGURA 13. Carimbo comemorativo italiano de 24-3-1990 da
«Liga Italiana Lutta Tumori»

mio Internacional para a Prevenção dos Tumores e data
de 1990 (Figura 13).
No que diz respeito à prevenção do cancro do colo
do útero destacam-se as numerosas peças filatélicas relacionadas com campanhas antitabágicas. Escolhemos
apenas uma italiana de 1980 com uma forte mensa-
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FIGURA 16. Sobrescrito americano circulado entre Los Angeles e
Lisboa com três selos que representam G. Papanicolaou e o PAP
TEST

gem educativa (Figura 14). Até à data não encontramos qualquer peça filatélica relacionada com a vacinação contra a infeção pelo HPV.
O objetivo do rastreio em geral é a obtenção de um
diagnóstico o mais precoce possível com elevada taxa
de sucesso do tratamento (Figura 15).
No rastreio do cancro do colo o objetivo é detetar as
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lesões que precedem o aparecimento do cancro. Foi em
1920 que George Papanicolaou iniciou a técnica da citologia vaginal e em 1928 apresentou uma comunicação sobre «New Cancer Diagnosis», com o recurso a
esfregaços de colheita vaginal. Só a partir de 1943 é que
o método foi amplamente divulgado e em 1946 publicado na JAMA. Atualmente é considerada a técnica de
rotina no rastreio do cancro do colo. Em 1978 os

FIGURA 17. Selo emitido, em 1996,
para beneficência, pela Croácia e
dedicado ao 30º aniversário da Liga
Croata de Luta Contra o Cancro.
O selo representa uma silhueta de
mulher e na porção inferior pode
ler-se uma referência ao PAP
TESTE

E.U.A. emitiram um selo de homenagem ao Dr. George Papanicolaou e ao PAP TEST (Figura 16). Posteriormente, em 1996, a Croácia, emitiu um selo onde é
dado destaque a este teste (Figura 17). Juntam-se mais
dois curiosos sobrescritos provenientes do Brasil (Figuras 18 e 19), bem como o carimbo de 1º dia de emissão do selo argentino já referenciado e onde está bem
representada a leitura do PAP TEST (Figura 20).

FIGURA 19. Sobrescrito brasileiro que me foi enviado, em 1978,
do Rio de Janeiro para Coimbra com uma flâmula da Fundação
das Pioneiras Sociais, onde está patente a mensagem «O exame
periódico vence o cancer». Esta fundação dedicava-se, com
particular destaque à prevenção e tratamento do cancro
ginecológico

FIGURA 18. Sobrescrito brasileiro com carimbo comemorativo
alusivo ao «Exame periódico vence o câncer» que circulou de 7 a
12 de setembro de 1964, durante o II Congresso Pan-Americano
de Citologia do Cancro

FIGURA 20. Sobrescrito do 1º dia de circulação do selo
referenciado na figura 5, em que o carimbo comemorativo põe em
evidência um médico a preparar-se para examinar um teste de
Papanicolaou ao microscópio
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