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“Esteja consciente do que está 
acontecendo com sua saúde. A detecção 
precoce é a chave para vencer o câncer.” 

ESPOSA DE PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO

Se o câncer de pulmão for diagnosticado em estágio inicial, antes de ter se disseminado, o paciente tem uma probabilidade 
de sobrevida maior. Entretanto, o câncer de pulmão é difícil de ser diagnosticado nos estágios iniciais da doença, já que 
pode não ser acompanhado por sintomas comuns, como tosse, falta de ar, e rouquidão. Se você apresentar qualquer um 
desses sintomas, entre em contato com seu médico imediatamente, para que a causa seja identificada e, se necessário, 
iniciado o tratamento.

Alguns cânceres de pulmão são diagnosticados precocemente, porque foram realizados exames para  investigar outras 
patologias. Por exemplo, o câncer de pulmão pode ser diagnosticado após um exame clínico de um problema cardíaco, 
pneumonia ou outras alterações respiratórias, como chiado e falta de ar.  

O rastreamento é a realização exames para o diagnóstico de uma doença em pessoas assintomáticas. Atualmente, o 
rastreamento para o câncer de pulmão só é realizado em pessoas com histórico de tabagismo. 

Você é indicado para fazer rastreamento de câncer de pulmão?  
As diretrizes variam de país para país, mas aqui você vai encontrar as principais 
questões para saber se você pode ser incluído.

O que devo fazer 
agora? 
É natural ficar ansioso com 
uma suspeita de doença 
como o câncer. Converse com 
seu médico para saber mais 
sobre os riscos do câncer de 
pulmão e se você pode fazer o 
rastreamento para a doença 
baseados nos seus sintomas 
e antecedentes pessoais e 
familiares.

Você tem um histórico importante de consumo de tabaco?  
(1 maço/dia nos últimos 30 anos)

Não: Você não preenche os critérios 
para realizar o rastreamento

Você ainda fuma ou parou de fumar nos últimos 15 anos?

Você tem entre 55 e 80 anos?

Não: Você não preenche os critérios 
para realizar o rastreamento

Não: Você não preenche os critérios 
para realizar o rastreamento

Sim: Passe para a  
próxima pergunta 

Sim: Passe para a  
próxima pergunta 

Sim: Você preenche os critérios 
para fazer o rastreamento




