
O cancro do pulmão é o cancro mais diagnosticado no 
mundo. Em 2018, estima-se que mais de 10% de todos 
os novos casos de cancro foram cancro do pulmão.

Em 2018, mais de 2 milhões de novos 
casos de cancro do pulmão foram
diagnosticados a nível mundial. 

O cancro do pulmão é também a principal 
causa de morte por cancro em todo o mundo, 
com quase 1 em cada 5 mortes relacionadas 
com esta doença.

Apesar de comum e das suas altas taxas de mortalidade, ainda existem muitos 

equívocos sobre o cancro do pulmão. Ter informações precisas é um fator crítico

na luta contra o cancro do pulmão. Está na hora de esclarecer estas questões. 

REALIDADE
Independentemente do motivo pelo qual a pessoa 
desenvolveu a doença, qualquer pessoa diagnosticada 
com cancro do pulmão precisa de cuidados de qualidade
 e apoio. Estima-se que, em todo o mundo, 
aproximadamente 25% dos doentes com cancro 
do pulmão nunca fumaram. 

REALIDADE
Embora o cancro do pulmão seja diagnosticado 
principalmente em pessoas mais velhas, pode também 
desenvolver-se em adultos mais jovens. Estima-se que, em 
2018, mais de 281.000 casos de cancro do pulmão tenham 
sido diagnosticados em pessoas com menos de 55. 

MITO

Uma pessoa com cancro 
do pulmão tem poucos
meses de vida.

Os médicos devem 
priorizar a ajuda aos 
doentes que não fumem, 
porque os doentes 
fumadores e 
ex-fumadores sabiam o 
risco que corriam.

MITO

O cancro do pulmão 
é causado apenas pelo
tabaco. Este é o único 
fator de risco para a
doença.

MITO

Apenas as pessoas mais
velhas têm cancro do 
pulmão. Não é um 
cancro com o qual as 
pessoas mais jovens 
precisem de se 
preocupar.   

MITO

Os médicos são as 
únicas pessoas que podem 
realmente ajudar os 
doentes com cancro do 
pulmão. Os doentes não 
precisam de outro apoio 
durante a sua luta contra 
o cancro.  

MITO

REALIDADE
Lidar com um diagnóstico de cancro de pulmão não deve 
ser uma ação solitária. Profissionais de Saúde, grupos de  
apoio ao doente, familiares e amigos são estruturas de 
apoio, às quais se deve recorrer. A ligação a outras 
pessoas pode transmitir uma sensação de apoio e conforto 
durante a luta contra o cancro.

 > 2 MILHÕES DE NOVOS CASOS 

REALIDADE
Enquanto fumar é o fator de risco mais comum 
no desenvolvimento do cancro do pulmão, há outros fatores
externos que podem causar a doença. Estudos demonstram
que a exposição ao radão e a agentes cancerígenos
ocupacionais, como o amianto, podem levar 
ao desenvolvimento do cancro do pulmão. A exposição à 
poluição do ar também foi relacionada à doença. 
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281,000+ 1,800,000+

CASOS DE CANCRO DO PULMÃO

EM PESSOAS COM
54 ANOS OU MENOS 

EM PESSOAS COM 
55 ANOS OU MAIS

REALIDADE
Na última década, têm sido alcançados avanços científicos 
no tratamento do cancro do pulmão, que têm conduzido a 
mais sobrevivência, mais qualidade de vida e mais 
esperança para aqueles que enfrentam a doença.
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VAMOS AO QUE INTERESSA!

O QUE REALMENTE PRECISA DE 
SABER SOBRE O CANCRO DO PULMÃO?


