
Desde 1995, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima e publica anualmente a incidência 
de câncer para o Brasil, levando em conta os tipos específi cos da enfermidade e desagregando 
os dados por estados e capitais. De forma crescente, tais estimativas são amplamente 
divulgadas em publicação anual para gestores, serviços de saúde, universidades, centros 
de pesquisa, sociedades científi cas e entidades não-governamentais. Essas informações 
têm sido úteis no planejamento das ações para o controle do câncer e são um marco 
referencial constante em artigos científi cos, dissertações e teses relacionadas ao câncer, 
além de freqüentemente citadas pela imprensa em geral. Assim, com esta publicação, 
a equipe do Inca espera oferecer aos profi ssionais da saúde informações técnicas e 
científi cas valiosas, a fi m de ajudar a complementar seu conhecimento sobre as questões 
relacionadas à prevenção e ao controle das neoplasias malignas.
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A Situação do Câncer no Brasil

Cadernos Metropolitanos: Participar para Conhecer

Os Cadernos Metropolitanos são fruto do 1º Seminário de Gestão Participativa da Região 
Metropolitana II do Rio de Janeiro. Eles objetivam oferecer informação e conhecimento 
para auxiliar na formulação de políticas públicas, defi nindo prioridades e metas sociais 
em saúde para a região. Assim, contribuem para canalizar investimentos e organizar os 
meios para atingi-los, com a proposta de servir de instrumento para a construção de uma 
agenda comum que infl uencie a qualidade de vida e a atenção à saúde da população. Este 
trabalho foi elaborado a partir das apresentações dos conferencistas do 1º Seminário e 
das conclusões dos grupos de discussão realizados durante o evento. O Brasil vive hoje 
um desafi o de ampliar, cada vez mais, a participação de toda a sociedade na formulação 
e na aplicação das políticas públicas, que são, ao mesmo tempo, uma responsabilidade e 
um direito que devem ser compartilhados por todos os brasileiros.

IM
PR

ES
SO

Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa

São apresentadas nesta publicação diversas experiências signifi cativas de iniciação 
científi ca e extensão universitária produzidas pelos alunos participantes do Programa 
Brasil Afroatitude. Durante o primeiro ano do programa, estudantes de diferentes cursos 
de graduação combinaram suas atividades de formação (pesquisa, extensão universitária 
e monitoria) com atividades relacionadas aos temas DST/HIV/aids, direitos humanos, 
vulnerabilidade, saúde, ações afi rmativas e combate ao racismo. A fi m de incluir alunos 
de todos os cursos universitários no primeiro ano, foram contempladas várias áreas de 
conhecimento, que enfocaram, além da saúde, diversos temas de pesquisa. Esta é uma 
amostra preliminar da produção acadêmica destes estudantes em suas áreas. Além 
de tal produção, os alunos se envolveram em iniciativas de trabalho comunitário e se 
tornaram multiplicadores de informações sobre DST/aids dentro e fora da universidade.
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DATAS COMEMORATIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE

dendo do tipo de tumor e da metodologia 
empregada. Nos países industrializados, 
a exposição a cancerígenos parece ser 
maior nos trabalhadores dos países em 
desenvolvimento, como decorrência de 
procedimentos precários de segurança e 
do uso de tecnologia obsoleta. No Bra-
sil, a legislação específi ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego reconhece como 
agentes cancerígenos apenas cinco 
substâncias: benzeno, 4-aminodifenil, 
benzidina, beta-naftilamina e 4-nitrodi-
fenil. Porém, agentes reconhecidamente 

cancerígenos, como a radiação ionizante, 
o amianto e a sílica, estão entre os que 
possuem exposições toleradas. Assim, 
adota-se no País a concepção de “níveis 
seguros” para a exposição ocupacional 
para a maior parte dos cancerígenos, o 
que confl ita com o atual conhecimen-
to científi co sobre carcinogênese, que 
não reconhece limites seguros para a 
exposição do trabalhador aos agentes 
cancerígenos. Em trabalhadores poten-
cialmente expostos ao benzeno, todas 
as alterações hematológicas devem ser 
valorizadas, investigadas e justifi cadas. 
A exposição ambiental e ocupacional ao 
benzeno tem sido objeto de controle em 
âmbito mundial, dada a sua característi-
ca de contaminante universal, bem como 
seus potenciais efeitos à saúde. É consi-
derada a quinta substância de maior ris-

Inúmeros trabalhadores brasileiros es-
tão freqüentemente expostos a agentes 
hematotóxicos, mas são raras as orien-
tações sobre a abordagem clínico-as-
sistencial para a atenção integral ao 
trabalhador no ambiente de trabalho e 
no momento de demandar assistência. 
O sistema de saúde brasileiro carece de 
subsídios para uma abordagem inicial do 
câncer, enquanto um agravo ampliado e 
relevante para a saúde pública, que deve 
ser enfrentado de forma integrada por 
várias instâncias do poder público e da 
sociedade em geral. A leucemia 
mielóide aguda e a síndrome 
mielodisplásica decorrente da 
exposição ocupacional ao ben-
zeno e derivados caracterizam-
se pela submissão compulsória 
direta ou indireta aos fatores de-
sencadeantes, o que demanda 
especial atenção das políticas 
de saúde pública. As precárias 
condições de trabalho, o desco-
nhecimento dos riscos e a falta de alter-
nativas de empregos remetem ao poder 
público a responsabilidade de promover 
a saúde no contexto do desenvolvimento 
econômico sem a possibilidade de uma 
crítica dos efeitos à saúde. Assim ocorreu 
com a industrialização e, nas últimas dé-
cadas, com a tecnologia química. Portan-
to, é fundamental que haja a pactuação 
entre o poder público, as empresas e os 
trabalhadores dos setores em que ainda 
se utiliza o benzeno para que haja redu-
ção gradual dos valores de referência tec-
nológicos. O câncer ocupacional é decor-
rente da exposição a agentes químicos, 
físicos ou biológicos classifi cados como 
carcinogênicos, presentes no ambiente 
de trabalho. A proporção de casos de 
câncer atribuída a exposições ocupacio-
nais é variável, entre 4% e 40%, depen-

co, segundo os critérios do Programa das 
Nações Unidas de Segurança Química. O 
Instituto Nacional de Câncer Americano 
acompanha uma coorte composta por 80 
mil trabalhadores expostos a benzeno na 
China, onde foi avaliado o aumento de 
risco de câncer. Como primeiro passo, 
o médico deve buscar reconstruir os ce-
nários em que o indivíduo viveu sua vida 
profi ssional e não apenas a profi ssão ou 
a função atual. É útil a recomendação de 
solicitar ao paciente que descreva um 
dia de trabalho rotineiro. Uma estraté-

gia oportuna pode ser considerar a 
ocupação exercida por mais tempo. 
Para esta, é importante perguntar, 
com interesse, detalhes sobre a ati-
vidade do trabalhador: o que, como, 
quando, onde, com quem, durante 
quanto tempo, a pessoa faz o que 
está relatando. Os dados podem 
ser complementados com infor-
mações obtidas por outras fontes: 
familiares, colegas, empregadores, 

sindicatos e unidades de saúde locais. 
Isso traz a dimensão de uma tarefa que 
requer um esforço ativo e de natureza 
necessariamente coletiva, realizada pelo 
médico em conjunto com outros profi s-
sionais que compartilhem dessa respon-
sabilidade.

Texto adaptado da publicação “Câncer 
relacionado ao trabalho : leucemia 

mielóide aguda: síndrome mielodisplásica 
decorrente da exposição ao benzeno” 

(Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. 
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4 de abril: Dia Nacional do Parkinsoniano.
7 de abril: Dia do Médico Legista.

8 de abril: Dia Mundial da 
Luta contra o Câncer.

12 de abril: Dia do Obstetra.
14 de abril: Dia do Técnico em Serviço de Saúde.
17 de abril: Dia Internacional da Hemofi lia.


