
O diagnóstico precoce 
do câncer de cabeça e 
pescoço previne a 
evolução da doença. 
Fique atento aos 
primeiros sinais e 
procure um especialista.

Esse é o melhor 
caminho para a cura.  

Atenção
aos
sinais!
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O que é o câncer de cabeça e pescoço?
São conhecidos como câncer de cabeça e pescoço todos os tumores malignos que se 
desenvolvem na região da face e do pescoço, a exemplo dos cânceres de boca, laringe, 
faringe, tireoide, pele e ossos da cabeça e do pescoço. Esses tumores se apresentam
com características específicas a depender da região afetada e, de maneira geral, são
mais comuns entre homens com idade acima de 40 anos. Em Pernambuco, 75% das 
cirurgias dessa especialidade são realizadas no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), 
instituição que é referência no tratamento deste tipo de doença no estado.
 

Diagnóstico precoce
Descobrir o câncer de cabeça e pescoço precocemente é a melhor forma para se
alcançar a cura. Para isso, é fundamental procurar um especialista ao identificar os 
primeiros sintomas.

Sinais de alerta
• Feridas no rosto que não cicatrizam, sangram e coçam;
• Lesões na cavidade oral que persistem e crescem com o tempo;
• Alteração na voz e rouquidão persistente; 
• Dificuldade para ingerir alimentos;
• Nódulos que surgem na porção central baixa do pescoço;
• Linfonodos que não doem nas laterais do pescoço;
• Dor na garganta;
• Falta de ar.

 
Conheça os fatores de risco
• Tabagismo;
• Consumo de álcool;
• Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV);
• Exposição intensa ao sol;
• Histórico familiar;
• Exposição frequente à radiação.

Cuide de você
Fuja dos fatores de risco. A prevenção é sempre a melhor aliada no combate ao câncer.

   Evite o consumo de cigarro e bebida alcoólica;
  
 Proteja-se do sol, usando sempre protetor solar;
 
 Mantenha uma alimentação saudável;
 
 Previna-se do vírus HPV, usando preservativo;
 
 Consulte seu médico regularmente.


