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CÂNCER TEM CURA

Sim, o câncer é curável. E esta cura se sustenta em três grandes 
pilares: prevenção, informação e tratamento precoces.

A Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, em funcionamento na 
Assembleia Legislativa da Paraíba, elaborou esta cartilha ancorada 
por estes pilares, oferecendo mais munição para que você possa se 
prevenir e tratar várias modalidades de câncer.

Ao longo das próximas páginas, vamos nos debruçar sobre os tipos 
mais recorrentes de câncer, abordar os sinais e sintomas e orientar 
você sobre locais para exames e tratamentos.
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AS RAMIFICACOES 
DESSE CARANGUEJO

~

~

O câncer na Paraíba
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*Como a regularidade da publicação é de dois anos, os dados 
de 2014 servem de referência também para 2015.

Próstata 

Mama feminina 

Estômago

Colo do útero  

Cavidade oral

Traqueia, brônquio e pulmão

Cólon e reto 

Laringe 

Esôfago

Bexiga   

Ovário 

930

750

370

290

290

280

230

130

130

80

70

Todas as neoplasias

Pele não melanoma

Outras localizações

Glândula tireoide

Leucemias

Sistema Nervoso Central

Linfoma não Hodgkin 

Corpo do útero

Pele melanoma

Linfoma de Hodgkin 

7.620

2.070

1.170

230

180

140

120

80

60

20

Todas as neoplasias 

Pele não melanoma 

Outras localizações

Glândula tireoide 

Linfoma não Hodgkin

Leucemias 

Corpo do útero 

Sistema Nervoso Central 

Linfoma de Hodgkin 

Pele melanoma 

Mama feminina

Próstata  

Cólon e reto

Colo do útero  

Traqueia, brônquio e pulmão

Estômago 

Cavidade oral 

Laringe 

Esôfago  

Ovário

Bexiga 

 

260

220

80

70

70

70

50

40

30

30

20

1.750

280

270

70

50

40

30

30

20

20 
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Os 12 sintomas de câncer de mama mais frequentes incluem:

•  Alterações do tamanho ou forma da mama;

•  Vermelhidão, inchaço, calor ou dor na pele da mama;

•  Nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente e não 

   diminui de tamanho;

•  Inchaço e nódulos frequentes nas ínguas das axilas;

•  Assimetria entre as duas mamas, como, por exemplo, uma maior 

   que a outra;

•  Presença de um sulco na mama, como se fosse um afundamento 

   de uma parte da mama;

•  Endurecimento da pele da mama, semelhante à casca da laranja;

•  Coceira frequente na mama ou no mamilo;

•  Formação de crostas ou feridas na pele junto do mamilo;

•  Liberação de líquido pelo mamilo, seja sangue, seja um líquido claro, 

   transparente, que se assemelhe com ‘‘água de rocha’’;

•  Inversão súbita do mamilo;

•  Veia facilmente observada e crescente;

CÂNCER DE MAMA

SINTOMAS
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FIQUE 
LIGADO
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O câncer de pulmão é um tumor que pode atingir desde a traqueia 
até a periferia do pulmão. É uma das principais causas de morte 
entre as neoplasias no Brasil, sendo a principal causa de morte por 
câncer entre homens e segunda causa entre as mulheres. 

• Tosse persistente ou que vem piorando com o tempo;

• Dor no peito constante;

• Escarro com sangue;

• Perda de fôlego, chiado ou rouquidão;

• Pneumonia ou bronquite recorrente;

• Inchaço na face e pescoço;

• Perda do apetite ou perda de peso;

• Cansaço.

CÂNCER DE PULMÃO

SINTOMAS
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• Inalação de agentes químicos, como asbesto, radônio, amianto 
e arsênio;
• Inalação de poeira e poluição do ar excessivos;
• Algumas doenças também predispõem à malignidade, como a 
tuberculose e a doença pulmonar obstrutiva crônica;
• A limentação pobre em frutas e verduras;
• F atores genéticos relacionados, como a presença de histórico 
familiar de câncer de pulmão.

SINTOMAS
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LEUCEMIA

SINTOMAS
OS SINTOMAS PARA CADA TIPO DE LEUCEMIA VARIAM. 
OS MAIS COMUNS SÃO:

• Febre e calafrios • Sudorese (suor em excesso) • Fadiga 
• Infecções frequentes • Perda de peso e apetite • Contusões ou 
  sangramento fáceis• Falta de ar
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SINTOMAS

No Brasil, o câncer de próstata é o primeiro mais comum entre os 
homens. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no 
mundo.



• Dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais 
integrais e com menos gordura
• Consumir tomate
• P elo menos 30 minutos diários de atividade física
• M anter o peso adequado à altura
• Diminuir o consumo de álcool
• Não fumar

FIQUE 
LIGADO



CÂNCER DE PELE

SINTOMAS

12



13



14

FIQUE 
LIGADO

;

;

;
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CÂNCER NA INFÂNCIA

A resposta ao tratamento é boa na maioria dos casos, sendo observadas 
taxas de sobrevida em cinco anos em torno de 80%.

FIQUE 
LIGADO
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ONDE TRATAR?

• Hospital São Vicente

• Hospital Universitário Alcides Carneiro
Rua: Carlos Chagas, s/n. - São José 
Campina Grande-PB - CEP: 58460-398 
(83) 2101.5500

Av. João Machado, 1234 - Centro
João Pessoa - PB, 58013-522
(83) 2107-9500

R. Dr. Francisco Pinto Oliveira, S/N - Bodocongó



A ciência e pesquisas avançam, mas o fundamental para a cura 
do câncer é o diagnóstico precoce e a informação.

Deputado Bruno Cunha Lima 
Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer

Projeto Gráfico: 9Ideia Comunicação
Redação: Adriana Bezerra
Impressão: Artexpress Gráfica
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A Lei 12.732/12 assegura aos pacientes com câncer o início do 
tratamento em no máximo 60 dias após a inclusão da doença em 
seu prontuário, no Sistema Único de Saúde (SUS). O prazo máximo 
vale para que o paciente passe por uma cirurgia ou inicie sessões 
de quimioterapia ou radioterapia, conforme prescrição médica.

Fonte: Portal Planalto com informações do Ministério da Saúde
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