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Norte é a região com maior incidência e morte por câncer do colo do útero

O câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente entre as brasileiras 

(desconsiderando o de pele), atrás apenas do de mama e do colorretal. Em 2016, 

foram 16.340 novos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Mas o 

que chama a atenção é o fato dessa incidência variar consideravelmente entre as 

regiões do nosso país.

Esse tumor é causado exclusivamente pelo vírus HPV, que se espalha através 

das relações sexuais. E, hoje, uma das formas mais eficazes de evitar sua 

disseminação é a imunização de meninas e meninos.

Todo mundo tem medo da febre amarela, mas nem liga para o HPV, que mata 

muito mais. O surto atual de febre amarela matou 162 pessoas até o dia 23 de 

março, enquanto todo ano cerca de 5.430 mulheres vão a óbito por causa do 

câncer de colo de útero. E olha que o HPV ainda causa tumores de cabeça e 

pescoço, no ânus e no pênis, por exemplo.
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No dia 8 de abril é celebrado o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer. Os desafios nessa luta são gigantes, já que 
as últimas projeções divulgadas pelo INCA não são 
animadoras. Segundo o órgão, a estimativa são de 600 
mil novos casos de câncer para 2017 em todo o país. No 
Norte, a incidência de câncer entre homens deve ser de 
132 novos casos por 100 mil e entre as mulheres, esse 
índice deve ser de 126,76. No Pará, a previsão é de 9.200 
novos casos. 
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