
Carcinoma de Células Renais (CCR)

O CCR é o tipo mais 
comum de câncer de 
rim, sendo responsável 
por até 90% dos tumores
renais malignos.¹

até

90%
APROXIMADAMENTE

2,4%     dos novos casos de 
câncer no mundo são 
causados por CCR*      *Baseado em dados de 2012.¹

EM MÉDIA, 338.000 pessoas em escala 
mundial são diagnosticadas
anualmente com CCR*

~1/3 dos pacientes com CCR estão no estágio metastático ou avançado 
no momento do diagnóstico - o que significa que as células 
cancerígenas se espalharam para outras partes do corpo.¹

Possíveis Sinais & Sintomas do CCR²
ESSES NÃO SÃO TODOS OS SINAIS E SINTOMAS POSSÍVEIS DO CCR.

Um caroço na
parte lateral ou
na parte inferior

das costas

Dor lombar
apenas em

um lado

Perda de
peso sem

motivo aparente

Anemia Perda do
apetite

Fadiga Febre

Como cuidar do CCR avançado
A dificuldade em detectar o CCR nos estágios iniciais 
pode levar ao estágio avançado ou metastático da doença.

Abordagens de tratamento para 
o CCR avançado incluem³:

• Cirurgia
• Radiação
• Terapia com Citocinas

• Terapia Alvo
• Quimioterapia
• Imunoterapia

Esses tipos de tratamento podem ser usados em 
diferentes estágios da doença com o objetivo de 
parar temporariamente ou reduzir o crescimento 
tumoral e/ou aumentar a imunidade do corpo 
contra as células cancerígenas.

Para mais informações, por favor visite www.portal.novartis.com.br/o-que-e-cancer-renal e fale com o seu médico.
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*

*Apenas em casos selecionados, a depender do subtipo histológico.

Material destinado ao público leigo.
2019 © – Direitos Reservados – Novartis Biociências S/A.
Proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização do titular.
Produzido em outubro/2018.
BR - 03417


