
Quote name

‘Eu TivE uma 
tosse que durou 
três semAnas,
  por isso fui  
ao meu GP.’
Harry



O cancro do pulmão é comum tanto nos homens como nas 
mulheres. Fumar é a principal causa do cancro do pulmão, 
mas os não fumadores também o podem ter. Quase 9 em 
cada 10 pessoas diagnosticadas com cancro do pulmão têm 
mais de 60 anos.

Sintomas do cancro do pulmão

Saber quais as alterações a que 
deve estar atento e quando deve 
ir ao seu médico pode fazer uma 
grande diferença. Não se assuste 
se tiver alguns sintomas – informe 
o seu médico. 

Consulte o seu médico se tiver 
algum destes sintomas:

• Uma tosse que dura três 
semanas ou mais. 

• Uma alteração numa tosse que 
já tinha há muito tempo. 

• Uma infeção respiratória que 
não melhora, ou repetidas 
infeções respiratórias.

• Ficar sem fôlego sem motivo. 
• Tossir sangue. 
• Uma voz rouca que dura três 

semanas ou mais. 
• Uma dor no peito ou no ombro 

que não melhora. 
• Sentir-se mais cansado que o 

habitual durante algum tempo.

A maioria das pessoas que têm 
estes sintomas não têm cancro do 
pulmão – podem ser causados por 
outras coisas. Mas se tem sintomas, 
não os ignore – vá ao seu médico. 
No caso de ter cancro, quanto mais 
cedo for descoberto, melhor. 

Não está a fazer o seu  
médico perder tempo ao 
verificar os seus sintomas. 

Quanto mais cedo for 
descoberto o cancro do pulmão, 
mais possibilidades tem de ser 
tratado com êxito.

Se precisa de apoio ou se precisa 
apenas de alguém com quem falar, 
ligue para a Macmillan através do 
número gratuito 0808 808 00 00 
ou visite macmillan.org.uk
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Quote name

‘I had a cough 
    that lasTed 
 ThreE weeks,
so I wEnt to my gP.’
Harry



Lung cancer is common in both men and women. Smoking is  
the main cause of lung cancer, but non-smokers get it too. 
Almost 9 in 10 people diagnosed with lung cancer are over 60.

Symptoms of lung cancer

Knowing what changes to look for 
and when to see your doctor could 
make a real difference. Don’t be 
scared if you have symptoms –  
get them checked. 

See your doctor if you have any  
of these symptoms:

•	 A cough that lasts for three 
weeks or more. 

•	 A change in a cough you have 
had for a long time.

•	 A chest infection that doesn’t  
get better, or repeated  
chest infections.

•	 Feeling breathless for no reason. 
•	 Coughing up blood. 
•	 A hoarse voice that lasts for three 

weeks or more.
•	 Pain in your chest or shoulder 

that doesn’t get better.
•	 Feeling more tired than usual  

for some time.

Most people with these symptoms 
do not have lung cancer – they can 
be caused by other things. But if 
you have symptoms, don’t ignore 
them – see your doctor. If you do 
have cancer, the sooner it’s found, 
the better. 

You are not wasting your  
doctor’s time by getting your 
symptoms checked. 

The earlier lung cancer is  
found, the more likely it is  
to be successfully treated.

If you need support or just want 
someone to talk to, call Macmillan 
free on 0808 808 00 00 or visit 
macmillan.org.uk

© Macmillan Cancer Support, July 2014. 2nd edition. MAC13693_LUNG.  
Next planned review 2017. Macmillan Cancer Support, registered charity 
in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and the Isle of Man 
(604). Printed using sustainable material. Please recycle.


	MAC13693_Lung_E2_p04_TR_20140729_PTBR
	MAC13693_Lung_E2_p04_TR_20140729

