
O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres. Em 2021, 
66.280 novos casos devem ser diagnosticados no Brasil, segundo o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Diagnosticada no início, a doença tem grande chances de cura.
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Considerado raro, o câncer ósseo representa 2% do total de cânceres 
diagnosticados, porém tem alto índice de mortalidade. O diagnóstico 
precoce é a melhor maneira de garantir resultados positivos para o 

paciente, aumentando em duas ou três vezes a chance de cura.

CÂNCER
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A informação
salva vidas.
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CÂNCER ÓSSEO
É um tumor que acontece a partir do crescimento desordenado de células nos ossos ou pode se desenvolver de 
células cancerosas de outros órgãos, caracterizado de metástase. O câncer ósseo acomete qualquer parte do 
osso, na maioria dos casos, os ossos longos, como braços, coluna, coxa e bacia. A dor é o principal sintoma desse 
tipo de câncer.

PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER ÓSSEO
Osteossarcoma
É muito comum na infância e na adolescência. Atinge principalmente ossos longos, como o fêmur e a tíbia, e a 
região do joelho.

Condrossarcoma
É um câncer produtor de células cartilaginosas. Ele é o tipo que aparece mais em adultos e pode se desenvolver 
em qualquer região do corpo. Normalmente, são pouco agressivos.

Sarcoma de ewing
É o segundo tipo mais comum em crianças e adolescentes. Os locais mais comuns onde surgem são a pelve e os 
ossos das pernas e braços.

DIAGNÓSTICO PRECOCE
Descobrir precocemente garante ao paciente uma melhor qualidade de vida e até a cura. O diagnóstico é realizado 
por um ortopedista ou oncologista por meio de exames como raio-X, tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, PET scan e biópsia óssea.

SINAIS DE ALERTA 
Dentre os sintomas mais comuns do câncer ósseo, estão:
→ Dor nos ossos
→ Inchaço nas articulações
→ Ossos que se quebram facilmente

PREVENÇÃO
Não há meios de prevenir o surgimento do câncer ósseo, mas manter um estilo de vida saudável ajuda na redução 
do risco da maioria dos tumores.

Atenção: As informações neste material pretendem apoiar e não substituir a consulta médica. Faça acompanhamento com um 
profissional de saúde regularmente. 

→ Presença de nódulos
→ Perda de peso sem razão aparente
→ Cansaço físico


