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INTRODUÇÃO 
 

LEIA ESTE E-BOOK AGORA E ENTENDA QUAIS OS 

PRINCIPAIS SINAIS DE ALERTA DO CANCRO AOS 

QUAIS DEVE ESTAR ATENTO! 

 

Ao longo de 4 anos a rubrica Seja Curioso do blog Stop Cancer Portugal tem registado 

um elevado interesse dos nossos leitores. Por essa razão decidimos criar este E-book 

gratuito. 

O cancro continua a ser a segunda causa de morte em Portugal e nos países 

desenvolvidos, atingindo muitas famílias. As melhores estratégias disponíveis de luta 

contra o cancro são sem dúvida a prevenção, o rastreio e a deteção precoce. 

Distinguem-se muitas instituições de saúde no mundo, que têm como um dos seus 

objetivos contribuir para a redução da taxa de morbilidade e mortalidade causada por 

esta doença. O alcance deste objetivo passa por programas de cessação tabágica, 

alterações de dieta, promoção do exercício físico e deteção precoce através de 

programas de rastreio. 

No entanto, não nos podemos esquecer que a eliminação dos riscos ambientais e 

ocupacionais, nomeadamente a poluição do ar, da água e do solo é também um grande 

contributo. 
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Mas, para além do conjunto de estratégias delineadas por algumas associações e 

instituições governamentais ou privadas, cabe a todos os cidadãos contribuir de forma 

simples e gratuita para a deteção precoce e consequentemente para a promoção da 

sua saúde. O Slogan poderá ser “Seja curioso”. 

Fique alerta para um conjunto de sinais que pode permitir a deteção precoce desta 

doença. Se detetada precocemente a probabilidade de cura é muito maior e o 

sofrimento menor. Se for detetada uma destas alterações sem motivo aparente não se 

assuste, mas também não hesite, consulte o seu médico. 

Assim devem estar atentos aos seguintes sinais (que explicamos em detalhe neste 

documento): 

MODIFICAÇÃO DE COR, DIMENSÃO OU ULCERAÇÃO DE UMA VERRUGA OU SINAL 

ALTERAÇÃO DE HÁBITOS INTESTINAIS OU URINÁRIOS 

ROUQUIDÃO OU TOSSE PERSISTENTE 

DIFICULDADE EM ENGOLIR OU MÁ DIGESTÃO PERMANENTE 

FERIDA QUE NÃO CICATRIZA 

HEMORRAGIA OU CORRIMENTO PELOS ORIFÍCIOS NATURAIS 

NÓDULO OU DUREZA PERSISTENTE 

CUIDADOS NO NADIR 

ALOPECIA NO DOENTE ONCOLÓGICO 

 

Todos os conteúdos deste documento são cientificamente 

certificados e estão publicados no blog Stop Cancer Portugal em 

http://www.stopcancerportugal.com/, estando registados e 

protegidos os seus direitos autorais. 

 

 

http://www.stopcancerportugal.com/
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MODIFICAÇÃO DE COR, DIMENSÃO OU ULCERAÇÃO DE UMA 

VERRUGA OU SINAL 
 

 

A pele é um órgão de grande dimensão que tem como principais funções a proteção 

dos tecidos subjacentes, a regulação da temperatura corporal e a reserva de nutrientes. 

Sobre a pele existem frequentemente sinais ou nevos, que são manchas pigmentadas, 

habitualmente de cor castanha. Alguns estão presentes desde o nascimento, outros, a 

maioria surge ao longo da vida. O número de sinais que cada individuo possui depende 

de vários fatores, nomeadamente a hereditariedade, exposição ao sol e gravidez. 

A evolução dos sinais é geralmente benigna, no entanto, existe um cancro de pele 

muito agressivo que é resultante de alterações verificadas em alguns sinais, podendo 

surgir em qualquer pessoa independentemente da idade ou sexo. Um dos primeiros 

sinais do melanoma manifesta-se com muita frequência por uma alteração no 

tamanho, forma, cor ou textura de um sinal existente. 

Grande parte dos melanomas apresenta uma zona preta ou preta-azulada, podendo 

também surgir como um novo sinal. Com o objetivo de facilitar a vigilância dos 

primeiros sinais de manifestação dos melanomas podemos pensar nas siglas “ABCD”. 

Assim: 

A – Assimetria: Uma parte ou metade do sinal ou verruga é diferente da outra; 

B – Bordos: Os bordos ou extremidades apresentam-se de forma irregular; 

C – Cor: O sinal apresenta alteração na sua coloração, tem várias tonalidades como o 

preto, castanho, rosa, cinzento; 

D – Diâmetro: Verifica-se uma alteração do tamanho. O melanoma apresenta muitas 

vezes um diâmetro superior a 6 mm. 

Através da vigilância destas manifestações torna-se mais fácil a deteção precoce. 

Mas, é tão importante saber suspeitar da presença de um tumor da pele como saber 

prevenir. Uma vez que grande parte destes tumores surgem devido à exposição solar 

ao longo da vida, o uso de protetor solar torna-se fundamental. Mesmo com protetor 

solar, a exposição ao sol deve ser gradual e evitada nas horas de maior calor, entre as 

11h e as 16h. 
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ALTERAÇÃO DE HÁBITOS INTESTINAIS OU URINÁRIOS 
 

 

Os hábitos de eliminação intestinal e vesical de cada pessoa são variáveis, dependendo 

do seu metabolismo, tipo de alimentação, prática de desporto, vida sedentária ou 

existência de alguma doença. 

No entanto, cada individuo possui um ritmo natural e específico, ou seja, um padrão de 

eliminação. Enquanto algumas pessoas referem urinar muitas vezes por dia e em pouca 

quantidade, outras referem urinar poucas vezes e em muita quantidade e outras 

referem urinar poucas vezes e em pouca quantidade. 

A nível intestinal também se verifica o mesmo, cada pessoa tende a possuir o seu 

padrão de eliminação. Alguns evacuam diariamente, uma ou mais vezes por dia; outros 

não o fazem diariamente, mas de dois em dois dias, três em três dias ou até mais. 

Todas estas situações são consideradas normais, quando se encontram dentro do 

padrão de eliminação de cada individuo. 

No entanto, se se verificar uma alteração sem razão aparente na frequência urinária, 

presença de sangue na urina, dor durante a micção, dor no flanco direito ou esquerdo 

do abdómen, urgência em urinar ou jacto urinário lento e fino deve-se ficar alerta e 

consultar um médico. 

A nível intestinal, também são considerados sinais de alerta uma mudança anormal na 

frequência das dejeções, consistência das fezes e presença de muco ou sangue nas 

mesmas. A distensão abdominal, dor ao evacuar, diarreia ou obstipação com duração 

de uma semana são também motivo forte para se consultar um médico. 

Embora estes sinais e sintomas não sejam específicos de uma doença em particular, 

podendo encontrar-se associados a medicações, hipertiroidismo, diabetes, ansiedade, 

infeções, tumores entre outras doenças é de importância vital encontrar a sua causa, 

para que se possa instituir o tratamento adequado e eficaz. 
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ROUQUIDÃO OU TOSSE PERSISTENTE 
 

 

Encontramo-nos numa estação do ano onde o frio prevalece e a chuva é constante. 

Esta é uma das alturas ideais para o aparecimento de muitas doenças vocais e 

respiratórias. 

Cerca de 70 % da população ativa utiliza a voz como instrumento de trabalho, 

nomeadamente professores, telefonistas, rececionistas, artistas, jornalistas, 

profissionais de saúde, etc. 

Embora a voz seja considerada como um instrumento muito importante na vida das 

pessoas, estas apenas lhe reconhecem um valor realmente importante nos momentos 

em que sofrem alterações da mesma, como por exemplo, quanto se encontram roucas 

ou afónicas. 

O outono e o inverno são estações do ano onde se verificam muitas alterações a nível 

respiratório devido à grande prevalência de gripes, constipações, bronquites, 

amigdalites e asma. Estas doenças, embora consideradas por muitos como normais 

nesta época de inverno, devem constituir motivo de vigilância. 

Existem alguns sintomas que se persistirem por um período superior a 15 dias devem 

constituir motivo de preocupação, nomeadamente: 

– Rouquidão; tosse; perda de voz; pigarro; dor ao engolir; sensação de engasgamento; 

dificuldade em respirar e sensação de corpo estranho na laringe. 

Esta sintomatologia pode encontrar-se relacionada com doenças mais graves, 

requerendo uma avaliação de especialistas da área de Otorrinolaringologia. 

Embora mais frequentes na época fria, todos estes sintomas podem surgir em qualquer 

altura do ano, merecendo a mesma atenção e cuidado. 

O ideal será prevenir, assim, deve evitar o ar-condicionado em excesso; não gritar nem 

sussurrar; evitar substâncias tóxicas como o cigarro; não exagerar nas bebidas 

alcoólicas; evitar alimentos que causem irritação das mucosas ou azia e agasalhar-se da 

chuva e do frio. 
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DIFICULDADE EM ENGOLIR OU MÁ DIGESTÃO PERMANENTE 
 

 

A disfagia, dificuldade em engolir é uma situação pouco frequente, verificando-se com 

mais regularidade nos idosos. Esta situação pode acontecer para alimentos sólidos, 

para alimentos líquidos ou mesmo para os dois tipos de alimentos. 

Embora muitas vezes negligenciada por quem a sente, este problema apresenta 

sempre uma causa. Não sendo considerada uma doença, mas um sinal de mau 

funcionamento do esófago, a disfagia pode ter como causas distúrbios de ordem 

neurológica, psicológica, mecânica ou decorrentes do normal envelhecimento do 

individuo. 

Descobrir a causa da disfagia é fundamental uma vez que esta pode apresentar-se 

como um sinal de uma doença grave. A forma mais eficaz de se fazer o diagnóstico 

consiste na história clínica, observação da orofaringe ou efetuar uma endoscopia 

digestiva alta. 

A escolha do tratamento varia de acordo com a causa, podendo ser necessário o 

tratamento com medicação, nomeadamente com antibióticos, antifúngicos ou através 

de uma cirurgia. Nas situações em que a disfagia não é tratada podem-se desenvolver 

outros problemas tais como desidratação, desnutrição e variados problemas 

respiratórios. 

Um problema mais comum é a má digestão, esta pode também acontecer em qualquer 

indivíduo, nas mais variadas idades, sendo as causas mais frequentes as relacionadas 

com a alimentação. 

Uma má combinação dos alimentos numa refeição ou o excesso de comida podem 

provocar alterações na digestão, no entanto, se o problema permanecer por mais de 

duas semanas é importante recorrer ao médico para pesquisar as suas as causas. Estas 

podem ser de natureza variada, desde uma pequena inflamação gástrica até ao 

aparecimento de um tumor gástrico. 

O tratamento também varia de acordo com o diagnóstico podendo passar por 

alterações na alimentação, por medicação ou cirurgia. Uma boa opção consiste em 

adquirir hábitos de vida saudáveis, como fazer uma alimentação adequada à idade, 

praticar exercício físico com regularidade, não fumar ou frequentar locais poluídos e 

não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. 
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FERIDA QUE NÃO CICATRIZA 
 

 

Uma regra de ouro para a população estabelece que qualquer ferida cutânea ou das 

mucosas que não cicatrize num período entre 4 a 6 semanas, deve ser estudada com o 

objetivo de excluir uma lesão maligna. 

Existem muitas as situações onde se detetam corpos estranhos nos tecidos, 

nomeadamente vidros, paus, plásticos e metais, causando processos inflamatórios que 

vão dificultar a sua cicatrização. Perante este tipo de situação o tratamento mais 

adequado consiste em remover o corpo estranho do referido tecido. 

Outra situação também frequente, está relacionada com a falta de higiene local, esta, 

pode tornar-se numa fonte de infeção recorrente conduzindo assim à formação de 

trajetos fistulosos e abcessos locais que necessitam de tratamento urgente. 

Ocasionalmente as feridas ou úlceras devem-se à existência de doenças sistémicas ou 

metabólicas como a diabetes mellitus, insuficiência vascular periférica e deficits 

imunitários. 

Nestas situações é importante tratar não só a ferida como também a doença de base. 

Por último a existência de uma ferida que não cicatriza e que não faz parte do conjunto 

de feridas mencionado anteriormente, deve ser rigorosamente estudado. A biopsia 

desses tecidos é fundamental para o diagnóstico e consequente aconselhamento de 

tratamento. 
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HEMORRAGIA OU CORRIMENTO PELOS ORIFÍCIOS NATURAIS 

 
 

Todas as pessoas são providas de órgãos com orifícios naturais, cada um com a sua 

especificidade e função. Das suas variadas funções fazem parte a audição, a 

alimentação, a respiração e a eliminação. 

Normalmente, a mucosa de todos estes orifícios apresenta alguma humidade, sendo 

esta importante para a integridade dos tecidos locais. No entanto, decorrente de 

processos anormais pode-se verificar a existência de corrimentos ou hemorragias por 

os referidos orifícios. 

Hemorragia é a perda de sangue provocada por a lesão de um vaso sanguíneo. Esta é 

classificada como interna se o sangue não se exteriorizar ou como externa se o sangue 

for eliminado para o exterior do organismo por um ferimento ou através de um órgão 

que mantenha contacto com o exterior, nomeadamente nariz, boca, ouvidos, trato 

gastrointestinal ou urinário e vagina. 

De seguida falaremos um pouco do corrimento ou hemorragias por estes orifícios. 

Chama-se hematúria à eliminação de sangue pela via urinária, esta situação não é 

normal, podendo ter como causa traumatismo com lesão do aparelho urinário ou 

patologias específicas como nefropatia, cálculos, infeções e tumores. 

A perda de líquido ou sangue pelo canal auditivo requer vigilância urgente uma vez que 

pode ser decorrente de um ferimento traumático, ou provocada por um corpo 

estranho, provocando por vezes infeções graves. 

Relativamente ao trato gastrointestinal, a presença de sangue na boca pode ser 

indicadora de lesão de origem variada da cavidade oral, nomeadamente relacionada 

com os dentes ou de lesão no esófago ou estômago como por exemplo processos 

inflamatórios, traumáticos, tóxicos ou tumores. 

Por vezes o sangramento pode verificar-se pelo ânus, com as fezes, podendo variar a 

sua coloração desde o vermelho vivo ao castanho-escuro. Estas características ajudam 

a determinar o diagnóstico que pode estar relacionado com traumatismos, 

hemorroides, doenças inflamatórias ou tumores. 
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O sangramento proveniente das vias aéreas tem o nome de hemoptises e caracteriza-

se por perda de sangue pelo nariz ou boca, podenda ser acompanhados por tosse ou 

não. As suas causas são diversas, podendo ser decorrentes de processos alérgicos, 

diminuição da pressão atmosférica, exposição a altas temperaturas, presença de corpos 

estranhos, processos traumáticos ou tumorais. 

Em relação ao corrimento vaginal, este poderá ser normal ou não. Todas as mulheres 

em idade reprodutiva têm corrimento vaginal fisiológico, podendo variar entre 1 a 4 ml 

de volume diariamente. A sua função é humedecer, lubrificar e manter a vagina limpa, 

dificultando as infeções. A sua cor normal é transparente esbranquiçado o aspeto 

espesso e odor fraco. 

Existem situações em que o corrimento é anormal, a leucorreia é quando o corrimento 

apresenta características não correspondentes às mencionadas anteriormente. 

Geralmente está estreitamente relacionado com alguma doença ginecológica e pode 

ter origens várias, como vaginites (infeções na vagina), alergia a substâncias, atrofia 

vaginal pós menopausa e doenças oncológicas. O corrimento nestes casos apresenta 

uma coloração diferente, podendo variar do amarelo acastanhado ao castanho e 

geralmente acompanhado por mau cheiro. 

Podem também surgir metrorragias ou seja, perda de sangue através da vagina fora do 

ciclo menstrual. Nestas situações as causas podem também ser variadas 

nomeadamente devido a aborto, traumatismos sexuais, contusões, distúrbios 

menstruais ou tumores. 

Todos estes sinais e sintomas devem resultar em vigilância cuidadosa. A deteção 

precoce de qualquer doença é sempre uma mais-valia para a saúde. Quanto mais cedo 

se detetar uma doença, mais sucesso terá o seu tratamento. 

É importante ser curioso e observar todas as características dos fluidos orgânicos. 
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NÓDULO OU DUREZA PERSISTENTE 
 

 

Um nódulo é um pequeno grupo de células que pode formar-se em distintos órgãos. 

Embora sejam frequentemente benignos, a palpação de nódulos deve ser sempre 

clinicamente investigada. Os nódulos subcutâneos de características bem delimitadas, 

móveis, múltiplos e de dimensões estáveis apontam geralmente para processos 

benignos, sendo alguns exemplos os quistos sebáceos ou os lipomas. 

Os nódulos irregulares, fixos a estruturas subjacentes ou com colorações já exigem uma 

investigação mais profunda. 

O recurso a meios auxiliares de diagnóstico como por exemplo técnicas de imagem (RX, 

TAC, ultrassonografia e ressonância magnética nuclear) é frequente e pode sugerir um 

diagnóstico. No entanto, uma biopsia incisional (remoção de um fragmento) ou 

excisional (remoção completa) é fundamental para o diagnóstico definitivo. 

Consideram-se aqui os nódulos leucémicos, melanomas, linfomas, carcinomas e 

sarcomas. 

O diagnóstico precoce tem um grande impacto na redução da morbilidade e 

mortalidade por cancro. Por esta razão é de crucial importância a observação e 

palpação do corpo nos indivíduos de qualquer sexo. 

O exame físico da mama mensal na idade adulta e a mamografia de dois em dois anos a 

partir dos quarenta anos e de ano a ano a partir dos 50 são exemplos a seguir pela 

mulher. 

No homem é importante o autoexame do testículo. Embora pouco frequente e de bom 

prognóstico, o tumor do testículo existe e pode ser fatal se detetado tardiamente. 

Este exame que consiste na observação e palpação dos testículos deve ser feito uma 

vez por mês. Deve-se, assim, procurar alterações no tamanho do testículo, sensação de 

peso no escroto, dor imprecisa na parte inferior do abdómen, virilha ou escroto e 

derrame ou presença de líquido. 

Também as restantes partes do corpo devem ser alvo de uma cuidada observação e 

palpação para que se consiga detetar precocemente qualquer alteração. Seja curioso, 

vigie o seu corpo. 
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CUIDADOS NO NADIR 
 

 

A medula óssea é responsável pela formação das células sanguíneas, nomeadamente 

pelos monócitos, eritrócitos, granulócitos, plaquetas e linfócitos. 

A maioria dos medicamentos citotóxicos (quimioterapia) são tóxicos para a medula 

óssea e consequentemente para as células sanguíneas, embora com intensidades 

diferentes. Como nem todos os citotóxicos originam graus de mielodepressão iguais é 

importante conhecer o Nadir correspondente a cada medicamento. 

O que é o Nadir? 

Nadir é o tempo em dias que decorre entre a administração do medicamento citotóxico 

e a ocorrência do menor valor de contagem hematológica, ou seja é o momento em 

que os valores das células sanguíneas atingem o seu valor mais baixo. 

Na maioria dos medicamentos citotóxicos o Nadir varia entre 7 a 14 dias, no entanto 

existem alguns que possuem o Nadir diferente, inferior ou superior. 

Neste período verifica-se um decréscimo de leucócitos (leucopenia) e de neutrófilos 

(neutropenia). Como a principal função destas células consiste na defesa do organismo 

contra a infeção, facilmente se compreende que o risco de infeção severa passa a estar 

presente. 

Assim, um doente com neutropenia encontra-se suscetivel a infeções e 

consequentemente em risco. A maioria das vezes o primeiro sinal de infeção nos 

doentes nesta fase é a febre, no entanto outros sinais se podem associar como a dor, 

rubor, edema, fadiga e alterações respiratórias. 

De acordo com a sua gravidade, a neutropenia no doente oncológico pode implicar ou 

não o internamento, devendo a pessoa ter cuidados com uma boa higiene corporal e 

oral, evitar o contacto com pessoas com infeções, evitar aglomerados de pessoas 

mesmo sem infeções, não comer alimentos crus, vigiar os sinais vitais regularmente 

dando especial atenção à temperatura. 

Em certas situações poderá ser necessário recorrer à antibioterapia. 
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ALOPECIA NO DOENTE ONCOLÓGICO 
 

 

O obetivo dos tratamentos no doente oncológico é a cura ou o alívio de sintomatologia 

da doença. Todos os tratamentos têm efeitos colaterais, nomeadamente a 

quimioterapia, radioterapia, cirurgia, hormonoterapia, entre outros. Os efeitos 

colaterais podem variar de doente para doente, de acordo com o tipo de tratamento 

efetuado, do estado a pessoa, do estadio da doença e do tipo de tumor. 

A alopecia, a queda de cabelo, é um dos efeitos colaterais que pode ocorrer em 

doentes que fazem quimioterapia e radioterapia, podendo ocorrer em todo o corpo ou 

apenas em algumas partes. O cabelo pode cair gradualmente ou de uma só vez, sendo 

esta uma situação temporária nos doentes que efetuam quimioterapia, uma vez que 

este volta a crescer algum tempo após terminarem os tratamentos. 

Nem todos os doentes que fazem quimioterapia apresentam alopecia uma vez que esta 

depende do citotóxico que está a ser utilizado. A queda de cabelo geralmente é gradual 

e a quantidade varia de pessoa para pessoa. Nos primeiros tratamentos a queda é 

ligeira, tendendo a aumentar com o aumento do nº de ciclos de quimioterapia. Após 

terminar os tratamentos o cabelo volta a crescer, muitas vezes com características 

diferentes. 

Nos doentes que fazem radioterapia o cabelo que cai encontra-se na área que está a 

ser irradiada, dependendo também da dose de radiação. Este tipo de tratamento em 

altas doses pode provocar alopecia permanente. 

Formas de minimizar a queda do cabelo 

Embora sendo uma situação desconfortável para os doentes, há várias formas de 

minimizar esse desconforto nomeadamente com: o uso de um champô suave, uso de 

protetor solar para o couro cabeludo ou de um turbante ou chapéu, evitar secar o 

couro cabeludo com altas temperaturas, uso de escovas de cabelo macias para o cabelo 

ainda existente ou que esteja a crescer, evitar frisar ou pintar o cabelo, utilizar 

almofadas com fronhas macias e o uso perucas confortáveis. 

O cabelo tende a voltar crescer 2 a 3 meses após terminar o tratamento de 

quimioterapia. A cor e a textura do cabelo podem ser diferentes do original, mas com o 

tempo poderá voltar ao original. 
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MISSÃO DO BLOG STOP CANCER PORTUGAL 

 

O Stop Cancer Portugal cresce a cada dia que passa, em leitores, em colaboradores, 

com mais ideias que possam contribuir para o nosso objectivo: informar e alertar para 

prevenir o cancro com hábitos de vida saudáveis. Hoje conhecem-se milhares de 

fitoquímicos, mais de 25 000 tipos diferentes de moléculas, compostos identificados 

em frutos, vegetais, cereais, ervas aromáticas e especiarias com potencial 

anticancerígeno que exibem capacidades para impedir ou interromper o 

desenvolvimento do cancro. Por isso, todos os alimentos que a natureza concede, 

seguros e livres de substâncias tóxicas, têm um papel importante na alimentação e 

nutrição humana que, enquanto ciência, estuda o equilíbrio mais ou menos delicado 

entre qualidade e quantidade dos nutrientes. 

A alimentação saudável rege-se pelo equilíbrio e pela variedade dos alimentos, o que 

não é senão o aproveitar e misturar das suas diferenças, podendo assim originar uma 

alimentação completa. E quando isto é conseguido, quando se adquirem hábitos 

alimentares saudáveis de forma consistente e satisfatória, ocorrem adaptações 

notáveis no corpo humano de uma forma global, contribuindo para a promoção da 

saúde. 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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