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O diagnóstico do câncer nem sempre 
é fácil – nem todos os tipos de câncer 
apresentam sinais e sintomas precoces, e 
outros sinais de alerta aparecem bem tarde 
quando o câncer já está avançado. 

Contudo, para vários tipos da doença, demonstrou-
se que o aumento da conscientização sobre sinais 
e sintomas e sobre a importância do tratamento 
oportuno melhora a expectativa e a qualidade 
de vida dos pacientes de câncer. Isso ocorre 
porque a descoberta precoce do câncer quase 
sempre facilita o tratamento ou mesmo a cura. 
Na verdade, números recentes do Reino Unido, por 
exemplo, revelaram que, para oito tipos comuns 
de câncer (câncer de bexiga, intestino, mama, 
colo do útero, útero, melanoma maligno, ovário e 
testículo), a taxa de cura ou controle da doença é 
três vezes maior quando a detecção é precoce1.

Os profissionais de saúde exercem um papel 
crítico no diagnóstico precoce. Estar munido do 
conhecimento e das habilidades para reconhecer 
os sinais precoces de alguns tipos de câncer, saber 
quando os sintomas precisam ser investigados 
e encaminhar os pacientes oportunamente 
para que façam exames pode contribuir para 
aumentar a proporção de casos da doença que 
são diagnosticados cedo. Por exemplo, o exame 
clínico de mama (ECM) pode ser realizado por 
profissionais de saúde treinados em ambientes com 
poucos recursos e tem potencial para detectar o 
câncer mais cedo, especialmente em áreas onde 
a maioria dos diagnósticos de câncer de mama 
é diagnosticada em estágio avançado2,3. Para os 

tipos de câncer infantil, os profissionais de saúde 
podem ser treinados para reconhecer os sinais e 
sintomas de alerta do câncer pediátrico para reduzir 
a possibilidade de erro de diagnóstico e garantir 
rápido encaminhamento a cuidados médicos 
especializados em um estágio precoce da doença4.

As pessoas também podem ser encorajadas 
a saber o que é normal para seu corpo, 
reconhecendo quaisquer alterações incomuns 
ou persistentes5. Por exemplo, uma pessoa pode 
familiarizar-se com a aparência da sua pele de 
forma que possa reconhecer qualquer alteração 
que pode sugerir um câncer de pele, como 
o reconhecimento de uma mancha que está 
crescendo e mudando de forma ou tamanho6.

Para alguns tipos de câncer, existem evidências 
sólidas para embasar a triagem da doença. Por 
exemplo, a triagem visual para câncer de boca é 
eficiente na redução das mortes causadas por esse 
tipo de câncer em fumantes e/ou consumidores de 
álcool em países com alta incidência desse tipo de 
câncer, especialmente no sul da Ásia7,8.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE E INDIVÍDUOS 
PODEM SER INFORMADOS SOBRE A 
NECESSIDADE DA DETECÇÃO PRECOCE E SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DE PROCURAR ATENDIMENTOS 
PARA MELHORAR A EXPECTATIVA E 
QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES.


