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 O  câncer  é  uma  doença  que  precisa  de

atenção  e  cuidado  e  que  pode  acometer

qualquer pessoa e qualquer parte do corpo.

A  prevenção  faz  toda  a  diferença  para

evitar, controlar e curar a doença. 

ALGUMAS FORMAS DE EVITAR E

PREVENIR O CÂNCER:

 Alimentação  saudável:  os  alimentos  fazem

toda a diferença na hora de proteger o corpo

humano contra o câncer.

 A alimentação deve ser variada, equilibrada e

o  mais  natural  possível,  como:  frutas,

legumes, verduras, cereais integrais e feijão.

Esse alimentos podem diariamente te proteger

contra o câncer.

 Reduza a quantidade de gordura e alimentos

embutidos.

 A prática  de  atividades  físicas  na  rotina  de

vida  diária  que,  em  conjunto  com  a

alimentação,  ajuda  no  controle  do  peso e  a

diminuir as chances de desenvolver algum tipo

de câncer.

 Evite o consumo de bebidas alcoólicas ou o

seu uso em excesso.

 Não  fume.  A combinação  do  tabaco  com  o

álcool  aumentam ainda mais as chances de

desenvolver câncer.

 Proteja-se do sol, principalmente entre às 10h

e 16h; faça uso de protetor solar sempre que

possível.

 Cuide da higiene bucal.

 Previna-se nas relações sexuais com o uso de

preservativo.

 Se perceber algum caroço em qualquer parte

do corpo procure a unidade básica de saúde.

 Fale com um profissional da saúde.



SOPC

 É o Serviço de Orientação

e Prevenção do Câncer da

Prefeitura Municipal de

Bauru que conta com 09

especialidades médicas. O

atendimento é realizado aos

usuários com suspeita de

câncer através de

encaminhamento das

Unidades Básicas de Saúde

(UBS).

*Contato: (14) 3218-9086

*Fonte: INCA (2020) – Instituto Nacional do Câncer
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