
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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O câncer de pulmão é o terceiro tipo mais frequente entre homens e 
mulheres no Brasil, excluindo o câncer de pele não melanoma. Para cada 

ano do triênio 2020-2022, 30 mil novos casos devem ser diagnosticados no 
país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Quando a doença é 

diagnosticada no início, o tratamento tem maior chance de cura.

CÂNCER
DE PULMÃO

A informação
salva vidas.
Saiba mais sobre o



Saiba mais: www.hcp.org.br Responsável técnico: Dr. João Alberto de Oliveira Barros CRM 10829

→ Piora da falta de ar
→ Perda de peso 
→ Pneumonia recorrente ou bronquite.
→ Sentir-se cansado ou fraco

Exposição a agentes 
químicos 

Fumo Tabagismo passivo 

CÂNCER DE PULMÃO
O câncer de pulmão é um tumor maligno que surge de uma lesão pulmonar decorrente do crescimento 
desordenado das células, que invadem e destroem tecidos sadios à sua volta. Sendo o tabagismo a maior causa 
desse câncer (85%), a doença é uma das principais causas de morte evitável no mundo.

DIAGNÓSTICO PRECOCE
Não há evidência científica de que o rastreamento do câncer de pulmão na população geral traga mais benefícios 
do que riscos e, portanto, até o momento, ele não é recomendado. Por isso, é importante ter atenção aos sinais 
e sintomas, principalmente em casos de uso e exposição ao tabagismo por longo período. 

FATORES DE RISCO
O risco de ocorrência do câncer de pulmão e de morte pela doença aumenta quanto maior a intensidade da 
exposição ao tabagismo. Confira outros fatores:

SINAIS DE ALERTA
Os sintomas geralmente não ocorrem até que o câncer esteja avançado, mas algumas pessoas em estágio inicial
apresentam:

→  Tosse persistente
→  Escarro com sangue
→  Dor no peito
→  Rouquidão

CUIDE DE VOCÊ. PREVINA-SE!
O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão. Evite os fatores de risco.
 

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


