
Contribuir para a compreensão da saúde na fronteira como estratégia para a Nação, no 
contexto da globalização, é uma das finalidades deste livro cujo conteúdo reflete a arti-
culação de várias lideranças do Brasil e de diferentes países e instituições que trabalham 
na construção de uma cultura de cooperação. O livro, em português e espanhol, foi or-
ganizado em cinco partes, abordando temas como Globalização e Política; Globalização e 
Cidadania; Sociedade Organizada e os Espaços Transfronteiras; Saúde como Bem Coletivo 
e as Políticas de Governo; e Ideário à Vivência de Práticas no Contexto das Fronteiras. 
Este último inclui registros sobre o SIS-Fronteira, a caracterização dos municípios e de 
seus sistemas locais de saúde na região de fronteira do Paraná e o Projeto SIS-Fronteira 
no Estado de Mato Grosso do Sul.
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A Saúde e a Inclusão Social nas Fronteiras 

Nise da Silveira: Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde

Esta publicação é o resultado da fantástica obra construída pela psiquiatra Nise da Silvei-
ra, uma personalidade brasileira, na ciência e nas artes plásticas, que combateu o uso de 
choques insulínicos, eletrochoques, lobotomia e revolucionou o tratamento de doentes 
mentais no Brasil. Seu trabalho e as obras de seus pacientes-artistas, apresentado na 
exposição Caminhos de uma psiquiatra rebelde, demonstram a importância do contato 
afetivo que foi o núcleo de todas as atividades da terapêutica ocupacional, não só na 
pintura, mas também na encadernação, marcenaria, jardinagem, costura, tapeçaria, 
etc. Inicialmente destinados ao estudo científico, os trabalhos produzidos pelos internos 
passam a integrar, a partir de 1952, o Museu de Imagem do Inconsciente. Entre os 
mais importantes do mundo no gênero, seu acervo constitui hoje um verdadeiro mapa 
antropológico da psique humana.
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Demografia e Saúde: Contribuição para Análise de Situação e Tendências

A produção de Informes de Situação e Tendências foi prevista na concepção origi-
nal pela Rede Interagencial de Informações para Saúde (Ripsa), com o objetivo de 
subsidiar a formulação, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde. Temas 
relevantes para a saúde da população brasileira abordariam questões que deman-
dam ação governamental articulada, com visão de médio prazo e participação de 
segmentos sociais interessados. O conteúdo deste Informe – Demografia e Saúde – é 
particularmente relevante para o SUS, por analisar a evolução da estrutura etária da 
população brasileira até 2050, apontando demandas e problemas gerados pela popu-
lação tipicamente envelhecida e sinalizando novos rumos de atuação dos serviços de 
saúde ajustados a um processo de transição demográfica acelerado.
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Cada vez mais, o câncer se torna um pro-
blema relevante. Estima-se que a incidência do 
câncer aumentará dos 10 milhões de casos em 
2000 para 15 milhões em 2020. Aproximadamen-
te, 60% desses casos ocorrerão em países menos 
desenvolvidos no mundo. Mais de 7 milhões de 
pessoas morrem a cada ano com a doença. Ape-
sar disso, pelo menos um terço dos casos que 
ocorrem por ano poderiam ser evitados se fossem 
aplicados os conhecimentos existentes.

O fumo é o principal fator determinante e res-
ponsável por 30% de todas as mortes por câncer 
nos países desenvolvidos e por um número cres-
cente mos países em desenvolvimento. O excesso 
de peso e a obesidade também são graves fatores 
de risco. O alto consumo de carne vermelha e 
carne em conserva são hábitos associados ao au-
mento do risco de câncer.

O termo câncer é dado a mais de 100 doenças 
que têm em comum o crescimento desordenado 
de células que invadem os tecidos e órgãos, po-
dendo se espalhar, produzindo metástases em 
diversas regiões do corpo. Dividindo-se rapida-
mente, estas células tendem a ser muito agres-
sivas e incontroláveis, determinando a formação 
de tumores malignos. O câncer pode surgir em 
qualquer parte do corpo, como nas mamas, no 

colo do útero, na próstata, no estômago, no có-
lon, nos pulmões ou na boca. Outros exemplos 
de câncer são a leucemia, os sarcomas, a doença 

de Hodgkin e os linfomas não-Hodgkin. A doen-
ça surge principalmente como consequência da 
exposição individual a agentes cancerígenos, por 
meio do que a pessoa inala, come ou bebe, ou 
ainda decorrente do ambiente pessoal ou de tra-
balho. São os hábitos pessoais como o fumo, os 
padrões alimentares e a pouca atividade física que 
desempenham o papel mais importante no desen-
volvimento do câncer e não os fatores genéticos. 
Muitos dos fatores de risco se sobrepõem, assim 
como as doenças crônicas. Quem não inclui frutas 
e verduras na alimentação e não faz atividade físi-
ca, por exemplo, está acumulando riscos.

O impacto da doença é muito maior que o 

número de casos registrados sugere. O diagnósti-
co inicial é percebido pelos pacientes como uma 
ameaça à vida, e mais de um terço deles sofrem 
de ansiedade e depressão. O câncer, além de ser 
economicamente prejudicial à família do pacien-
te, também gera um custo de atenção bastante 
significativo nos orçamentos da saúde pública.

Os fatores associados à dieta são respon-
sáveis por 30% dos casos de câncer nos países 
ocidentais, o que faz da alimentação a segunda 

principal causa prevenível de câncer, após o 
fumo. Acredita-se que essa proporção seja de 
quase 20% nos países em desenvolvimento e 
aumentará no futuro. À medida que a população 
dos países em desenvolvimento se desloca para 
as zonas urbanas, os casos de doença e morte por 
câncer aumentam de forma semelhante aos dos 
países economicamente desenvolvidos. Isso acon-
tece sobretudo nos casos associados aos hábitos 
alimentares e de atividade física. É por isso que as 
taxas de câncer também mudam à medida que as 
populações migram para outros países e adotam 
hábitos alimentares diferentes.

A incidência de câncer de pulmão, cólon e 

reto, mama e próstata geralmente cresce parale-
lamente ao desenvolvimento econômico, enquan-
to a do câncer de estômago diminui. A enfermi-
dade também está relacionada à condição social 
e econômica do indivíduo.

Nos últimos anos, constatou-se uma forte 
relação entre o excesso de peso ou obesidade e 
os muitos tipos de câncer, como esôfago, cólon 
e reto, mama, endométrio e rins. A composição 
da dieta alimentar é também importante devido 
ao efeito protetor das frutas e verduras, que dimi-
nuem o risco de alguns tipos de câncer, como os 
da boca, esôfago, estômago, cólon e reto. Uma 
vez que a nutrição inadequada, pouca atividade 
física, obesidade, fumo e consumo excessivo de 
álcool são fatores de risco comuns também para 
outras doenças crônicas, como as doenças cardio-
vasculares, diabete tipo 2 e doenças respiratórias, 
a condução de um programa de prevenção de 
câncer, no contexto de uma prevenção integrada 
de doenças crônicas, seria uma estratégia eficaz.

Texto adaptado da publicação: “Doenças Crônico-Degenerativas e Obesidade: Estratégia Mundial sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (Organização Pan-Americana da Saúde, Brasília, 2003)

O câncer é responsável por 7,1 
milhões de mortes por ano, o 
que representa 12,6% do total 

de óbitos do mundo.

Os fatores associados à dieta 
alimentar são responsáveis por 
30% dos casos de câncer nos 

países ocidentais e por até 20% 
nos países em desenvolvimento.

O regime alimentar perde 
apenas para o fumo, como 

principal causa de câncer que 
pode ser evitada.

O número anual de novos casos 
(incidência) deverá aumentar de 
10 para 15 milhões até 2020, de 

acordo com as estimativas.

Mais da metade de  
todos os casos de câncer 
acontece em países em  

desenvolvimento.


