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‘EU TINHA 
SANGUE 
NAS FEZES
  E FUI AO LOGO 
AO MÉDICO.’
John



O cancro do intestino é o terceiro tipo de cancro mais comum 
no Reino Unido. Pode afetar tanto homens como mulheres. A 
maioria das pessoas que têm cancro do intestino têm mais de 
50 anos. 

Sintomas do cancro do intestino

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:

• Sangue nas fezes (evacuação 
ou movimentos intestinais) 
durante três semanas ou mais. 

• Fezes soltas ou diarreia que 
durem três semanas ou mais. 

• Dores ou um caroço na barriga 
ou na passagem anal (reto). 

• Sentir que não despejou 
completamente os intestinos 
depois de ir à casa de banho. 

• Perder peso sem qualquer 
motivo óbvio. 

• Sentir-se mais cansado que o 
habitual durante algum tempo.

A maioria das pessoas que têm 
estes sintomas não têm cancro do 
intestino – podem ser causados por 
outras coisas. Mas não tente auto 
diagnosticar-se – vá ao seu médico. 
No caso de ter cancro, quanto 
mais cedo for descoberto, mais 
possibilidades tem de ser tratado 
com êxito. 

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

Quanto mais cedo for descoberto 
o cancro, mais possibilidades tem 
de se curar.

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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