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Ajude no tratamento
dos pacientes do HCP.
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A desinformação é o principal fator de risco.
Saiba tudo o que você precisa sobre a doença. 
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O QUE É CÂNCER?
Também conhecido por neoplasia maligna ou tumor maligno, 
câncer é o termo utilizado para denominar mais de 100 diferentes 
tipos de doenças que ocorrem quando as células do corpo se 
multiplicam de forma desordenada no organismo, invadindo locais 
onde não deveriam estar.

COMO SURGE O CÂNCER?
As células do nosso corpo crescem, se dividem de forma 
organizada, atuam de diferentes maneiras no nosso organismo, 
depois morrem e, assim, são substituídas por outras. Quando 
essas mesmas células sofrem alguma alteração no DNA e passam 
a se dividir e reproduzir descontroladamente, invadindo tecidos e 
órgãos, originam-se os tumores cancerígenos.  

O surgimento do câncer não acontece por uma causa única, mas 
por várias causas internas (mutações, hormônios e condições 
imunológicas), e/ou externas (fatores presentes no ambiente e 
qualidade de vida). Entre 80% a 90% dos casos estão relacionados 
a causas externas, como exposição aos fatores de risco como 
tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo, hábitos sexuais e 
exposição excessiva a radiação solar. 

As causas internas, em sua maioria, são geneticamente 
pré-determinadas e estão ligadas à defesa do organismo contra 
agressões externas. São raros os casos de cânceres que se devem 
exclusivamente a fatores hereditários (menos de 10%).   

IMPORTANTE: Somente médicos e cirurgiões devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos 
e receitar remédios.

Evitar os fatores de risco reduz
a chance de contrair a doença. 

PREVENIR

TIRE TODAS AS
SUAS DÚVIDAS

Não fume!

Evite o sobrepeso

Se puder, amamente. Evite o consumo de carnes
ultraprocessadas,

como salsichas e apresuntados.

Use protetor solar. 

Evite exposição a
substâncias industriais.

Vacine contra o HPV
e a hepatite B.

Evite o consumo excessivo
de bebidas alcoólicas.

Pratique atividades físicas. Não negligencie
sintomas recorrentes

Realize exame preventivo.
Como mamografia, Papanicolau

e exame de sangue PSA.
Alimente-se de
forma saudável.

Consiste na retirada do tumor por 
meio de cirurgia oncológica. Em 

caso de diagnóstico precoce, pode 
retirar totalmente o tumor. 

CIRURGIA

SINAIS E SINTOMAS
Os sinais do câncer, na maioria dos casos, estão diretamente ligados ao tipo de tumor e o órgão afetado. Em outros casos, 
alguns cânceres podem ser assintomáticos (não apresentarem sintomas) até que a doença esteja avançada. 

Entre os sintomas mais comuns, pode-se destacar: 

→ Pintas com bordas irregulares
→ Feridas que não cicatrizam
→ Anemia ou infecções frequentes

O diagnóstico precoce do 
câncer se dá por identificar os 
sinais e sintomas iniciais da 

doença. Descobrir o câncer no 
inicio proporciona uma maior 
chance de cura, possibilita a 

intervenção antes do 
desenvolvimento da doença e 

aumenta a sobrevida e a 
qualidade de vida do paciente. 

PRECOCE
salva vidas

→ Nódulos ou inchaço
→ Convulsões
→ Fadiga

→ Sangue nas fezes ou secreções
→ Perda de peso sem motivo
→ Dor sem motivo

Uso de medicamentos 
anticancerígenos. Eles se misturam 

com o sangue e são levados pelo 
corpo, destruindo as células doentes 

e impedindo que se espalhem.

Utiliza radiações ionizantes (um tipo 
de energia), para destruir ou impedir

o aumento das células do tumor. 

QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA

TRATAMENTO 
Com o diagnóstico da doença, o médico avaliará as opções de tratamento, que, na maioria dos casos, pode ser cirurgia, 
quimioterapia, radioterapia, ou a combinação deles, dependendo do tipo e estágio do tumor, localização e estado de saúde 
geral do paciente.

O DIAGNÓSTICO

é a melhor formade evitar o câncer

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

Responsável técnico: Dr. João Alberto de Oliveira Barros CRM 10829


