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PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE COLL UTERÍ 

 
• El virus del papil·loma humà (HPV) és un virus que infecta la pell i les 

mucoses i és el causant del càncer de coll d’úter i de les berrugues genitals.  
 

• El  virus és de transmissió sexual, i es pot transmetre encara que no hi  
hagi penetració. El període d’incubació pot ser molt llarg.  
Així que des que es produeix la infecció fins que apareixen  
els símptomes poden passar mesos o anys. 
 

• Hi ha més de 100 tipus de HPV, però  
     sols uns 30 són de risc cancerígen 
 
• El 90% de les persones que s’infecten pel HPV  
     es curaran sense haver tingut cap símptoma ni cap lesió. 

 

 

Causa del càncer del coll uterí 
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PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE COLL UTERÍ 

Cribatge del càncer de coll uterí 
                                                        

• Es recomana fer citologies periòdiques. 
 
– Sí ets dona i has mantingut relacions sexuals t’has de fer la 1ª. 

citologia 3 anys després d’haver-les iniciat o bé a partir dels 25 
anys d’edat 

– El primer control serà anual i després cada 3 anys. 
– Al 65 anys si totes les darreres citologies han estat normals ja no 

serà necessari realitzar-ne més. 
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PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE COLL UTERÍ 

Vacuna i hàbits sexuals 
 

• Tenir relacions sexuals amb preservatiu disminueix 
el risc d’infecció. 

 
• Actualment existeix una vacuna contra el VPH, que 

s’administra gratuïtament a nenes entre 11 i 12 anys 
a l’escola 

 

 
La vacuna protegeix el 70% dels càncers de coll uterí, 
per tant les dones vacunades han de seguir realitzant-
se citologies i usar preservatiu, en cas de no tenir 
parella estable, ja que la vacuna no protegeix de la 
resta de malalties de transmissió sexual. 
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