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câncer relacionado ao trabalho

O 
câncer ocupacional, causado pela exposição, durante a vida laboral, 
a agentes cancerígenos presentes nos ambientes de trabalho, repre-
senta de 2% a 4% dos casos de câncer. Os fatores de risco de cân-
cer podem ser externos (ambientais) ou endógenos (hereditários), 
estando ambos inter-relacionados, e interagindo de várias formas 

para dar início às alterações celulares presentes na etiologia do câncer. 
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Os tipos mais freqüentes de câncer relacionados ao trabalho são, entre outros, os 
de pulmão, pele, bexiga, leucemias. Alguns agentes associados a estes cânceres: amianto, 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, arsênico, berílio, radiação ionizante, níquel, cro-
mo e cloroéteres. Atividades de trabalho sob exposição solar, principalmente entre pes-
cadores e agricultores, aumentam o risco de câncer de pele entre estes trabalhadores.

A IARC classifi ca 99 substâncias como reconhecidamente cancerígenas, agrupadas 
em agentes e grupos de agentes, misturas e circunstâncias de exposição. Considerando 
estes agentes cancerígenos, a tabela abaixo mostra seis indústrias no Brasil, selecionadas 
para que se estime o número de trabalhadores expostos, segundo dados de 2004 da Re-
lação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Outra importante fonte de informação no Brasil é a Pesquisa Nacional de 
Amostras por Domicílio, em que a atividade é referida pela população. Os resulta-
dos da PNAD 2003 informam que havia 79.233.543 trabalhadores participando 
do mercado formal e informal de trabalho. Destes, 14,4% trabalhavam na indús-
tria, 51,3%, no comércio e em serviços, e 20,7%, no setor agrícola.
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A 
ocorrência do câncer é de etiologia multifatorial, podendo ter origem na combinação de 
vários fatores  – genéticos, ambientais e de modos de vida, como tabagismo, inatividade 
física, alimentação inadequada, excesso de peso, consumo excessivo de álcool, exposição 
a radiações ionizantes e a agentes infecciosos específi cos: afl atoxinas, entre outros. 

Este sinergismo potencializa o risco de desenvolvimento de determinados 
tipos de câncer, e a redução isolada de apenas um deles pode ser insuficiente para garantir 
a efetividade das ações de prevenção.

A prevenção primária, com intervenções em fatores ambientais e comportamentais des-
de as fases iniciais da vida, tem potencial maior de sucesso, não apenas evitando o surgimento 
de câncer, como reduzindo substancialmente a proporção de óbitos pela doença. No entanto, 
vários estudos têm abordado o impacto de mudanças diversas nos padrões comportamen-
tais da infância à idade adulta, e sugerem que as intervenções desde as fases iniciais da vida 
podem ser mais efi cazes do que as ações isoladas de prevenção, tratamento e cura, quando 
consideradas a incidência e a mortalidade por câncer.

O quadro abaixo apresenta as frações atribuíveis na população, para países de baixa ou 
média renda, dos fatores de riscos selecionados, isoladamente e em conjunto, associados 
mais freqüentemente a alguns cânceres.

Fonte: Danaei et al, 2005.
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De acordo com Danaei e colaboradores, mais de um terço das mortes por 
câncer no mundo podem ser atribuídas a nove fatores de risco potencialmente 
modifi cáveis (tabagismo, consumo de álcool, baixo consumo de frutas, legumes e 
verduras, inatividade física, sobrepeso e obesidade, fumaça proveniente da quei-
ma de combustíveis sólidos em ambientes fechados, poluição urbana do ar, sexo 
sem proteção e injeções contaminadas em unidades de saúde). Entre estes, ta-
bagismo, baixo consumo de frutas, legumes e verduras e consumo de álcool são 
os principais fatores de risco para morte por câncer em países de baixa e média 
renda. Estima-se que, nestas regiões, o tabagismo seja responsável por 18% das 
mortes por câncer; o baixo consumo de frutas, legumes e verduras, por 6%; o 
consumo de álcool, por 5%.

Considerando-se que, freqüentemente, o câncer é resultado da exposição ao 
longo da vida a vários fatores de risco e que, em alguns casos, um fator pode 
potencializar outro, os autores estimaram a fração atribuível de cada fator isola-
damente e em conjunto a diversos tipos de câncer. Assim, para países de renda 
baixa e média, entre os quais se classifi ca o Brasil, a fração atribuível na população 
(FAP) ao conjunto de fatores de risco associados a uma localização específi ca de 
câncer variou de 11% para cólon e reto a 66% para traquéia, brônquios e pulmão. 
Ou seja, 11% das mortes por câncer de cólon podem ser atribuídas, segundo esse 
cálculo, a sobrepeso e obesidade, inatividade física e baixo consumo de vegetais.

Alguns estudos no Brasil têm mostrado que as elevadas freqüências e conco-
mitâncias de fatores de risco para doenças crônicas indicam a necessidade de que 
as ações de prevenção estabeleçam estratégias que trabalhem a simultaneidade 
destes fatores ao longo da vida.
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Magnitude do câncer no Brasil

Fonte: União Internacional Contra o Câncer (UICC), 2005.

A 
incidência do câncer cres-
ce no Brasil, como em todo 
o mundo, num ritmo que 
acompanha o envelhecimen-
to populacional decorrente 

do aumento da expectativa de vida. É um 
resultado direto das grandes transfor-
mações globais das últimas décadas, que 
alteraram a situação de saúde dos povos 
pela urbanização acelerada, novos modos 
de vida, novos padrões de consumo. 

Estima-se para 2006 uma ocorrência de 472 mil casos novos de câncer no Brasil – ou 355 mil, se 
excluídos os casos de tumores de pele não-melanoma –, o que corresponde a quase 2 casos novos por ano 
para cada 1.000 habitantes. Os cânceres mais incidentes, à exceção do de pele não-melanoma, são os de 
próstata, pulmão e estômago no sexo masculino; mama, colo do útero e intestino no sexo feminino.

Quanto à mortalidade, em 2004 o Brasil registrou 141 mil óbitos. Câncer de pulmão, próstata e 
estômago foram as principais causas de morte por câncer em homens; mama, pulmão e intestino, as 
principais na mortalidade feminina por câncer. 

Números no mundo

10 milhões de casos novos

6 milhões de mortes2
0

0
2

15 milhões de casos novos

12 milhões de mortes2
0

2
0
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O SUS registrou 423 

mil internações por neopla-
sias malignas em 2005, além 
de 1,6 milhão de consultas 
ambulatoriais em oncologia. 
Mensalmente, são tratados 
cerca de 128 mil pacientes 
em quimioterapia e 98 mil 
em radioterapia ambulatorial. 

Nos últimos 5 anos 
ocorreu um aumento expres-
sivo no número de pacientes 
oncológicos atendidos pelas 
unidades de alta complexi-
dade do SUS, o que pode 
estar refl etindo uma melho-
ra na capacidade do sistema 
em aumentar o acesso aos 
recursos de tratamento es-
pecializado, ainda que pe-
sem os gargalos existentes 
em algumas especialidades, 
as difi culdades de regulação 
e articulação entre as unida-
des da rede e a inexistência 
de resultados positivos na 
saúde da população.

Fonte: IBGE, 2006.

Fonte: Datasus, 2006.

Fonte: Datasus, 2006.
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Perfi l da incidência

D
o total de casos novos estimados para 2006, são esperados 
234.570 para o sexo masculino e 237.480 para sexo feminino. 
O câncer de pele não-melanoma (116 mil casos novos) é o mais 
incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de 
mama feminina (49 mil), próstata (47 mil), pulmão (27 mil), 

cólon e reto (25 mil), estômago (23 mil) e colo do útero (19 mil). 
Os tumores mais incidentes no sexo masculino, excluindo-se o câncer 

de pele não-melanoma, são os de próstata, pulmão, estômago e cólon e 
reto. No sexo feminino, destacam-se os tumores de mama, colo do útero, 
cólon e reto e pulmão.

A distribuição dos casos novos de câncer segundo localização primária é 
bem heterogênea entre estados e capitais do país, o que fi ca evidenciado ao se 
observar a representação espacial das diferentes taxas brutas de incidência de 
cada unidade da Federação. As regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores 
taxas, enquanto as regiões Norte e Nordeste mostram taxas mais baixas. As 
taxas da Região Centro-Oeste apresentam padrão intermediário.
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Taxas de incidência por neoplasias malignas, 
por 100 mil homens, segundo Unidade da 
Federação, em 2006.

(*) exceto pele não melanoma 

Taxas de incidência por neoplasias malignas, 
por 100 mil mulheres, segundo Unidade da 
Federação, em 2006.

(*) exceto pele não melanoma 

Fonte: MS/INCA.

Fonte: MS/INCA.
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Perfi l da incidência
nas cidades com RCBP ativo

E
ntre as cidades brasileiras com Registro de Câncer de Base Po-
pulacional (RCBP) em funcionamento, há informações dispo-
níveis de 19 delas, o que signifi ca que são monitorados 19% da 
população do país. Nestas cidades, observamos, em relação aos 
principais tumores – mama em mulheres e próstata em homens 

–, grandes variações nas taxas ajustadas, com valores mais elevados para as 
cidades localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Estas diferenças regionais se repetem para cânceres de pulmão e in-
testino, tanto em homens quanto em mulheres. Os tumores de pulmão 
apresentam maior incidência no sexo masculino, enquanto os de intestino 
mostram pouca diferença na comparação entre os sexos. Os dados indi-
cam ainda que o câncer de estômago atinge mais o sexo masculino – com 
ocorrência de taxas altas em várias cidades na maioria das regiões. Já os 
tumores de colo do útero têm taxas mais elevadas nas cidades das regiões 
Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

Distribuição das taxas de incidência de câncer de estômago,

ajustadas por idade*, em homens e mulheres, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer de estômago,

ajustadas por idade*, em homens e mulheres, em capitais brasileiras

35,2

34,2

28,3

27,6

23,1

21,2

20,4

20,3

20,0

19,3

19,3

19,2

19,0

12,2

11,7

9,7

8,7

7,85,3

4,4

4,2

6,1

7,2

9,7

10,1

7,1

8,1

8,7

10,2

8,2

8,5

8,5

10,8

12,8

14,5

14,3

16,6 36,6

Fontes: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação.

0 10 20 301030 40

Belo Horizonte (2000)

São Paulo (1997-2000)

Manaus (1999)

Distrito Federal (1999-2001)

Belém (1996-1998)

Palmas (2000-2001)

Fortaleza (1995-1999)

Porto Alegre (1996-2000)

Campinas (1991-1995)

Goiânia (1996-2000)

Natal (1998-2000)

Aracaju (1996-1998)

Curitiba (1998)

Cuiabá (2000-2002)

Campo Grande (2000)

Recife (1997-2001)

Salvador (1998-2002)

João Pessoa (1999-2001)

Vitória (1997)

* Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.
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As variações regionais na incidência do câncer decorrem de perfi s heterogê-

neos de exposição a fatores de risco que se associam ao aparecimento de diferentes 
tipos de câncer. As informações sobre incidência também são afetadas por dife-
renças na capacidade diagnóstica dos serviços de saúde, o que pode levar a uma 
subestimação da incidência real em algumas regiões.

São Paulo (1997-2000)

Porto Alegre (1996-2000)

Campinas (1991-1995)

Distrito Federal (1999-2001)

Curitiba (1998)

Belo Horizonte (2000)

Goiânia (1996-2000)

João Pessoa (1999-2001)

Cuiabá (2000-2002)

Recife (1997-2001)

Aracaju (1996-1998)

Natal (1998-2000)

Fortaleza (1995-1999)

Campo Grande (2000)

Salvador (1998-2002)

Vitória (1997)

Belém (1996-1998)

Manaus (1999)

Palmas (2000-2001)

30 20 10 0 10 20 30

Distribuição das taxas de incidência de câncer de cólon e reto,

ajustadas por idade*, em homens e mulheres, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer de cólon e reto,

ajustadas por idade*, em homens e mulheres, em capitais brasileiras

29,6

28,5

36,6

22,4

21,1

20,8

17,4

17,4

15,8

13,6

11,9

10,8

10,7

10,4

6,9

5,7

4,9

4,2

3,46,0

10,0

6,1

10,3

8,0

8,5

8,5

10,1

11,8

9,6

21,4

9,2

21,5

21,5

16,3

19,4

23,3

30,6

28,6

Fontes: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação. * Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.
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ajustadas por idade*, em homens e mulheres, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer de traquéia, brônquio e pulmão,

ajustadas por idade*, em homens e mulheres, em capitais brasileiras

Porto Alegre (1996-2000)

São Paulo (1997-2000)

Manaus (1999)

Cuiabá (2000-2002)

Belo Horizonte (2000)

Curitiba (1998)

Belém (1996-1998)

Distrito Federal (1999-2001)

Recife (1997-2001)

Goiânia (1996-2000)

Aracaju (1996-1998)

Fortaleza (1995-1999)

Campinas (1991-1995)

Campo Grande (2000)

Natal (1998-2000)

Salvador (1998-2002)

João Pessoa (1999-2001)

Palmas (2000-2001)

Vitória (1997) 4,8

11,2

2,4

4,7

6,4

7,9

4,7

9,8

7,0

9,5

8,9

11,5

7,5

11,3

10,2

15,0

16,8

13,0

21,2

38,0

38,0

28,0

25,2

24,5

24,5

23,5

21,7

22,5

20,7

18,6

16,4

14,7

13,7

11,2

10,9

9,4

38,2

70,2

20 0 20 40 60

Fontes: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação. * Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.

91,7

83,2

67,6

61,9

61,9

61,1

56,2

54,5

54,5

52,5

48,7

48,2

47,9

42,4

41,5

35,2

30,5

22,2

99,8

Distribuição das taxas de incidência de câncer da mama,

ajustadas por idade*, em mulheres, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer da mama,

ajustadas por idade*, em mulheres, em capitais brasileiras

São Paulo (1997-2000)

Belo Horizonte (2000)

Porto Alegre (1996-2000)

Curitiba (1998)

Distrito Federal (1999-2001)

Fortaleza (1995-1999)

Recife (1997-2001)

Natal (1998-2000)

João Pessoa (1999-2001)

Goiânia (1996-2000)

Cuiabá (2000-2002)

Aracaju (1996-1998)

Vitória (1997)

Campo Grande (2000)

Campinas (1991-1995)

Salvador (1998-2002)

Manaus (1999)

Palmas (2000-2001)

Belém (1996-1998)

0 20 40 60 10080

Fontes: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação. * Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.
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Distribuição das taxas de incidência de câncer de colo do útero,

ajustadas por idade*, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer de colo do útero,

ajustadas por idade*, em capitais brasileiras

0 10 20 30 40 50 60 70

63,7

41,4

36,9

34,7

34,1

33,1

32,0

30,1

26,0

24,9

23,1

22,0

21,9

21,0

20,7

18,6

13,7

12,1

66,9Palmas (2000-2001)

Manaus (1999)

Goiânia (1996-2000)

Cuiabá (2000-2002)

Belém (1996-1998)

Distrito Federal (1999-2001)

Fortaleza (1995-1999)

Belo Horizonte (2000)

Aracaju (1996-1998)

Curitiba (1998)

Recife (1997-2001)

São Paulo (1997-2000)

Campo Grande (2000)

João Pessoa (1999-2001)

Vitória (1997)

Porto Alegre (1996-2000)

Natal (1998-2000)

Campinas (1991-1995)

Salvador (1998-2002)

Fontes: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação. * Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.
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Distribuição das taxas de incidência de câncer da próstata,

ajustadas por idade*, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer da próstata,

ajustadas por idade*, em capitais brasileiras

107,4

99,3

97,5

90,8

87,5

78,7

64,7

61,4

54,5

54,5

52,8

46,8

40,4

30,9

27,6

26,4
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13,5

133,7Belo Horizonte (2000)

Palmas (2000-2001)

Goiânia (1996-2000)

Porto Alegre (1996-2000)

São Paulo (1997-2000)

Distrito Federal (1999-2001)

Cuiabá (2000-2002)

Curitiba (1998)

Salvador (1998-2002)

Natal (1998-2000)

Aracaju (1996-1998)

Fortaleza (1995-1999)

Recife (1997-2001)

João Pessoa (1999-2001)

Manaus (1999)

Campinas (1991-1995)

Campo Grande (2000)

Belém (1996-1998)

Vitória (1997)

Fontes: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação. * Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.
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E
nquanto os tumores nos adultos estão, em geral, relacionados à exposição aos vários fatores 
de risco já citados, as causas dos tumores pediátricos ainda são pouco conhecidas – embora 
em alguns tipos específi cos já se tenha embasamento científi co de que sejam determinados 
geneticamente. Do ponto de vista clínico, os tumores infantis apresentam menores períodos 
de latência, em geral crescem rapidamente e são mais invasivos. Por outro lado, respondem 

melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico.
O câncer pediátrico representa de 0,5% a 3% de todos os tumores na maioria das populações. 

Internacionalmente, os tumores pediátricos mais comuns são as leucemias, os linfomas e os tumores 
do sistema nervoso central. No Brasil, a partir dos dados obtidos do RCBP, observou-se que os tumo-
res pediátricos variaram de 1,0% (Palmas, 2000-2001) a 4,6% (Campo Grande, 2000), e que os mais 
freqüentes também foram leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central. 

A leucemia é o câncer de maior ocorrência em crianças. Na maioria dos países, crianças abaixo 
de 5 anos são as mais freqüentemente acometidas por este tipo de neoplasia. No Brasil, a variação 
percentual deste tumor foi de 45% (Manaus, 1999) a 15% (Belo Horizonte, 2000). 

Câncer pediátrico
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As taxas de incidência 
para este tumor, com base nos 
dados dos RCBP brasileiros, 
variaram de 8,1 por 100.000 
em Cuiabá (2000-2002) a 
2,2 por 100.000 em Palmas 
(2000-2001) no sexo mascu-
lino. No feminino, observou-
se maior taxa em Curitiba 
(1998), de 6,8 por 100.000, e 
a menor em Goiânia (1996-
2000), de 0,5 por 100.000. 

Distribuição das taxas de incidência de câncer de leucemias infantis
ajustadas por idade*, em meninos e meninas, em capitais brasileiras

8,1

6,5

6,2

5,9

5,7

5,1

5,1

5,0

4,8

4,6

4,0

4,0

3,7

3,5

3,3

2,9

2,5

2,3

2,2

2,0

0,5

2,8

3,1

3,0

2,2

2,7

6,5

3,7

3,6

3,2

3,9

4,8

5,3

6,4

3,8

4,3

4,7

8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

0,0
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Porto Alegre (1996-2000)

Belo Horizonte (2000)

Campinas (1994-1995)

Distrito Federal (1999-2001)

Campo Grande (2000)

João Pessoa (1999-2001)

Vitória (1997)

Fortaleza (1995-1999)

Aracaju (1996-1998)

Belém (1996-1998)

Goiânia (1996-2000)

Salvador (1998-2002)

Palmas (2000-2001)

Distribuição das taxas de incidência de câncer de leucemias infantis
ajustadas por idade*, em meninos e meninas, em capitais brasileiras

* População Padrão Mundial, 1960. Por 100.000 habitantes. Fonte: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional.
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Nos países desenvolvidos, os linfomas cons-
tituem de 7% a 18% das neoplasias pediátricas, 
ocupando o terceiro lugar. Já nos países em vias de 
desenvolvimento, correspondem ao segundo lugar, 
atrás apenas das leucemias. No Brasil, segundo os 
dados levantados pelos RCBP, esse percentual variou 
de 23% (Natal, 1998-2000) a 9% (Aracaju, 1996-
1998) (ver tabela da página 60). As maiores taxas de 
incidência observadas nos RCBP brasileiros foram 
6,1 por 100.000 em Belo Horizonte (2000) no sexo 
masculino e 3,9 por 100.000 em Natal (1998-2000) 
no sexo feminino. As menores taxas de incidência 
observadas foram 1,0/100.000 (Manaus, 1999) e 
0,6/100.000 (Goiânia, 1996-2000), para o sexo 
masculino e feminino, respectivamente.
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1,8

1,5

1,9

3,9

1,8

2,1

1,0

1,0

1,7

0,6

1,1

0,6

0,9

1,1

1,8

Belo Horizonte (2000)

Campo Grande (2000)

Porto Alegre (1996-2000)

Distrito Federal (1999-2001)

Curitiba (1998)

São Paulo (1999-2000)

Natal (1998-2000)

Recife (1997-2001)

João Pessoa (1999-2001)

Cuiabá (2000-2002)

Fortaleza (1995-1999)

Campinas (1994-1995)

Vitória (1997)

Salvador (1998-2002)

Goiânia (1996-2000)

Belém (1996-1998)

Aracaju (1996-1998)

Manaus (1999)

Palmas (2000-2001) 0,0 0,0

4 2 0 2 4 6 8

* População Padrão Mundial, 1960. Por 100.000 habitantes. Fonte: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional.

Distribuição das taxas de incidência de câncer de linfomas infantis
ajustadas por idade*, em meninos e meninas, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer de linfomas infantis
ajustadas por idade*, em meninos e meninas, em capitais brasileiras
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Os tumores do sistema nervoso central correspondem de 8% a 15% das neo-

plasias pediátricas – é o mais freqüente grupo de neoplasias sólidas malignas na 
faixa pediátrica. Em países desenvolvidos, esses tumores representam o segundo 
grupo de diagnóstico mais comum; nos países em desenvolvimento, são o terceiro 
tipo de neoplasia mais incidente. Nos RCBP brasileiros, o percentual desta neo-
plasia variou de 18% (Goiânia 1996-2000) a 2% ( João Pessoa, 1999-2001) (ver 
tabela da página 60). As taxas de incidência variaram de 5,5/100.000 em Belo 
Horizonte (2000) a 0,4/100.000 em Natal (1998-2000) no sexo masculino. Para 
o sexo feminino observou-se a maior taxa no Distrito Federal (1999-2001), de 3,8 
por 100.000, e a menor em Vitória (1997), de 0,5 por 100.000.

Essas informações podem 
contribuir para a tomada de 
decisões dos gestores de saúde 
no enfrentamento do câncer 
pediátrico, bem como forne-
cer subsídios para a formula-
ção de hipóteses em estudos 
epidemiológicos a serem in-
vestigadas futuramente. 
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6 4 2 0 2 4 6

Belo Horizonte (2000)

Campo Grande (2000)

Porto Alegre (1996-2000)

Distrito Federal (1999-2001)

Curitiba (1998)

São Paulo (1999-2000)

Natal (1998-2000)

Recife (1997-2001)

João Pessoa (1999-2001)

Cuiabá (2000-2002)

Fortaleza (1995-1999)

Campinas (1994-1995)

Vitória (1997)

Salvador (1998-2002)

Goiânia (1996-2000)

Belém (1996-1998)

Aracaju (1996-1998)

Manaus (1999)

Palmas (2000-2001)

* População Padrão Mundial, 1960. Por 100.000 habitantes. Fonte: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional.

Distribuição das taxas de incidência de câncer do sistema nervoso central
ajustadas por idade*, em meninos e meninas, em capitais brasileiras

Distribuição das taxas de incidência de câncer do sistema nervoso central
ajustadas por idade*, em meninos e meninas, em capitais brasileiras

Recomenda-se

cautela na 

interpretação

dos dados, 

sobretudo em locais 

com apenas um 

ano de informação 

disponível.
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Em 2004, a mortalida-
de por câncer representou 
13,7% de todos os óbitos 
registrados no país, fi can-
do atrás apenas das doen-
ças do aparelho circulató-
rio, cujo percentual chegou 
a 27,9. As mortes por cau-
sas externas aparecem em 
seguida, com 12,4%.

Perfi l da mortalidade

N
o Brasil, a mortalidade proporcional por neoplasias cresceu consideravelmente ao longo 
das últimas décadas, acompanhando o crescimento da mortalidade relacionada às doen-
ças do aparelho circulatório e por causas externas, ao mesmo tempo em que diminuíram 
as mortes por doenças infecto-parasitárias – esse perfi l da mortalidade retrata a transi-
ção epidemiológica e demográfi ca verifi cada em nosso país.
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Este perfi l de mortalidade proporcional apresenta variações 
entre homens e mulheres. Na mortalidade masculina, as causas 
externas estão em segundo lugar, com 18,0%, e as neoplasias fi -
cam em terceiro, com 12,8%. Entre as mulheres, as neoplasias 
aparecem em segundo lugar, com 15,1%, e as causas mal defi ni-
das em terceiro, com 13,0%. 

Em 2004, os cânceres de pulmão e de próstata foram os 
responsáveis pela 10ª e a 11ª causa de morte entre as mais im-
portantes nos homens no país, enquanto nas mulheres os tumo-
res da mama e os de pulmão aparecem como a 7ª e a 11ª causa 
isolada de morte, entre as mais importantes.
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N
a comparação com as mulheres, as taxas ajustadas de mortalidade apontam 
para um maior risco entre homens. Em ambos, a tendência é de crescimento 
na última década, o que pode estar refl etindo um aumento real na incidência 
do câncer no país. Entretanto, no mesmo período, ocorreu uma melhora na 

qualidade das informações sobre mortalidade, o que se constata pela redução da mor-
talidade por causas mal defi nidas. 

Observa-se entre os homens um crescimento das taxas ajustadas para câncer de 
pulmão, próstata e intestino e uma diminuição para o câncer de estômago – 25 anos 
atrás, era a principal causa de morte por câncer entre os homens. Entre as mulheres, 
observa-se crescimento das taxas ajustadas para câncer de mama, pulmão e intestino e 
diminuição para o câncer de estômago, assim como entre os homens. Esse dado pode 
estar refl etindo melhora nas condições de conservação dos alimentos. 

A mortalidade por câncer do colo do útero permanece estável no período. Des-
taca-se o crescimento da mortalidade por câncer de pulmão, hoje em segundo lugar 
– há 25 anos, a quinta causa de morte. Um refl exo do aumento do tabagismo entre as 
mulheres nas últimas décadas. 

* População Padrão Mundial, 1960.
Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/SIM • MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação.
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ESTÔMAGO PULMÃO MAMA FEMININA COLO DO ÚTERO

CÓLON E RETO ESÔFAGO LEUCEMIAS

Taxas de mortalidade por neoplasias ajustadas por idade para
as principais topografias por 100 mil mulheres no Brasil (1979-2004)

Taxas de mortalidade por neoplasias ajustadas por idade para
as principais topografias por 100 mil mulheres no Brasil (1979-2004)
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A 
mortalidade por neoplasias apresenta grande variação entre as uni-
dades da Federação, refl etindo as variações na própria incidência 
do câncer decorrentes de perfi s heterogêneos de exposição a fato-
res de risco e modos de vida. Em geral, as taxas são maiores nos 
estados da Região Sul e menores na Região Norte, caracterizando 

um gradiente regional típico da situação de saúde do Brasil. Este padrão geo-
gráfi co também é fortemente infl uenciado pela qualidade dos dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM), como se constata pelas altas propor-
ções de causas mal defi nidas de morte nas regiões Norte e Nordeste, apesar da 
melhora verifi cada na última década.

As variações regionais por sexo são decorrentes das diferenças no perfi l de 
mortalidade dos diversos tipos de câncer. Na Região Norte são altas as taxas de 
câncer de colo do útero no sexo feminino, enquanto na Região Sul o câncer de 
esôfago no sexo masculino tem mortalidade maior do que em outras regiões.

Além de refl etirem a incidência e sua relação com os fatores de risco, mo-
dos de vida e qualidade das informações, as variações regionais da mortalidade 
por câncer também são infl uenciadas por diferenças nas condições de acesso, 
uso e desempenho dos serviços de saúde – componentes importantes das con-
dições de vida da população brasileira.

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) • MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação.

MORTALIDADE

Diferenças regionais
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Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/SIM 
• MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/
Divisão de Informação.

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/SIM 
• MP/IBGE • MS/INCA/Conprev/
Divisão de Informação.
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A 
razão entre incidência e mortalidade mostra a relação entre o número de casos novos e o 
número de óbitos registrados num determinado local e em período de tempo defi nido. 
Esta razão é infl uenciada por vários fatores mas, basicamente, demonstra a gravidade de 
cada tipo de câncer. Para todos os tumores, em ambos os sexos, observamos relação média 
de um óbito para cada três casos novos de câncer no período de um ano. 

Esta relação é conseqüência da sobrevida relativa média de cada tumor e é fortemente infl uenciada 
pelas características próprias de malignidade, possibilidade maior ou menor de um diagnóstico precoce e 
existência de tratamento efi caz. Os cânceres de maior gravidade, em homens e mulheres, são os de pulmão 
e esôfago, para os quais observamos as menores razões incidência/mortalidade. Os tumores de mama 
feminina e colo do útero e os tumores da próstata apresentam-se como os de melhor prognóstico.

A sobrevida relativa esperada 
para todos os cânceres é de aproxi-
madamente 50% em cinco anos, de 
acordo com a literatura existente. 
No Brasil, ainda carecemos de es-
tudos que avaliem a sobrevida de 
pacientes com câncer de forma mais 
rotineira e continuada por longos 
períodos de tempo, como já aconte-
ce em alguns países. No entanto, há 
estudos pontuais em algumas uni-
dades especializadas e de referência 
que podem servir de exemplo para 
mostrar alguns resultados. 

Sobrevida, estadiamento
relação incidência/mortalidade
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Estudos com pacientes 
atendidos no INCA mos-
tram que para os tumores 
da mama a taxa de sobre-
vida geral, em cinco anos, 
foi de 52% – no estádio in 
situ e IIa, de 80%; no está-
dio IIb, de 70%; no estádio 
IIIa, de 50%; no IIIb, 32%, 
e no estádio IV, 5%. Para 
os tumores de intestino, a 
taxa de sobrevida geral, em 
cinco anos, foi 46% – no 
estádio I, de 89%; no II, de 
80%; no III, de 39%; e no 
estádio IV foi de 5%. Para 
os tumores de próstata, a 
taxa de sobrevida geral, 
em cinco anos, foi de 51% 
– no estádio A1 a B2, de 
90%; C1 e C2, 45%; no 
D1, de 50%; e, no estádio 
D2, foi de 39%. 

O que se constata com 
estes resultados é que um 
dos fatores que infl uenciam 
fortemente a sobrevida é 
a extensão da doença no 
momento do diagnóstico. 
Essa extensão pode ser ava-
liada pelo estadiamento do 
tumor nesta fase, quando, 
então, tem início o trata-
mento adequado e preco-
nizado para cada tipo de 
câncer, seja ele cirúrgico 
e/ou clínico, com ou sem 
radio/quimioterapia. Inter-
nacionalmente, utiliza-se a 
Classifi cação dos Tumores 
Malignos (TNM) para 
avaliar a extensão de cada 
tipo de câncer.

Fonte: Rebelo M, 2004.

Fonte: Rebelo M, 2004.

Fonte: Rebelo M, 2004.
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A
s mudanças na estrutura da sociedade contemporânea e nos modos de vida 
dos grupos de indivíduos tiveram profundos impactos na saúde da população. 
Hipertensão arterial, colesterol alto, consumo insufi ciente de frutas, legumes 
e verduras, excesso de peso, inatividade física e tabagismo, como já vimos, 
são apontados como os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis, como as cardiovasculares e diversos tipos de câncer. 
Quatro dos seis fatores apontados são claramente relacionados à alimentação.

As práticas alimentares estão intimamente ligadas a mudanças sociais, técnicas, 
biológicas, psicológicas, como também de poder e informação. Os fatores que determi-
nam as escolhas na construção dos modos de vida estão freqüentemente fora do alcan-
ce do indivíduo, ou seja, muito além de sua opção pessoal. A experiência do dia-a-dia 
representa uma forma ativa de lidar com as opções, mas sua natureza é evidentemente 
variável, já afi rmou o sociólogo inglês Anthony Giddens.

O principal objetivo das políticas de saúde pública é oferecer à população as me-
lhores condições para que desfrute muitos anos de vida saudável e ativa. Para isso de-
vem ser dadas condições para escolhas melhores quanto à alimentação. Sob uma pers-
pectiva de longo prazo, é necessário: 1) observar conhecimento e atitudes de indivíduos 
e coletividades; 2) identifi car as causas de natureza social, econômica e cultural da 
situação de saúde da população; 3) identifi car políticas públicas e iniciativas da socie-
dade que ajudem a enfrentá-las, buscando garantir maior eqüidade e melhores condi-
ções de saúde e qualidade de vida para os brasileiros; e 4) abarcar as contribuições dos 
múltiplos setores da sociedade para gerar ações efetivas que resultem em melhoria da 
qualidade de vida em todas as etapas do ciclo vital. Objetivos que implicam a garantia 
do direito humano à alimentação e da segurança alimentar e nutricional.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

Alimentação promovendo a saúde
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Mobilização mundial organizada pela OMS 
culminou na Estratégia Global de Alimentação, 
Atividade Física e Saúde, aprovada pela 57ª As-
sembléia Mundial da Saúde, em maio de 2004, 
que prevê esforços conjuntos de governos, profi s-
sionais de saúde, setor privado, mídia, sociedade 
civil e organizações não-governamentais, num 
trabalho intersetorial cuja missão é transformar 
escolhas saudáveis em escolhas alimentares e de 
atividade física acessíveis à população.

O baixo consumo de frutas, legumes e ver-
duras está entre os 10 principais fatores de risco 
associados à ocorrência de doenças crônicas não-
transmissíveis, por isso o incentivo ao consumo 
desses alimentos tem sido priorizado. A OMS 
estima que até 2,7 milhões de vidas poderiam 
ser salvas anualmente no mundo se o consumo 
desses alimentos fosse adequado. Frutas, legu-
mes e verduras na alimentação diária substituem 
a comida com altas concentrações de gorduras 
saturadas, açúcar e sal e fornecem ao organismo 
componentes protetores como carotenóides, vita-
minas antioxidantes, compostos fenólicos, terpe-
nóides, esteróides, indoles e fi bras.

Alguns compostos em especial, os agentes 
quimiopreventivos, exercem ação protetora espe-
cífi ca contra o desenvolvimento do câncer. Muitos 
desses compostos químicos podem ser sintetiza-
dos em laboratório, mas a maioria está disponí-
vel nos alimentos: a soja, por exemplo, contém 
as isofl avonas; o licopeno está pronto no tomate; 
a luteína, no espinafre; a quercetina, na maçã; o 
resveratrol, na uva; as antocianinas, nas frutas 
vermelhas, como cereja, framboesa, amora.

Você sabia? O Brasil está entre os 5 países de maior área produtiva do mundo mas, dos 46% de área potencialmente cultivável, apenas9% são aproveitados (FAO 2003).

 A segurança alimentar e nutricional refere-se ao direito a uma 

alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente 

e de modo permanente, baseada em práticas alimentares promotoras da 

saúde, sem nunca comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. 

Um direito de se alimentar devidamente, respeitando as particularidades 

e características culturais (Consea: www.planalto.gov.br/consea).

Fitoquímicos (do grego fitos = planta) 

são  compostos químicos presentes no 

reino vegetal com efeitos benéficos ao 

organismo.
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Estudos epidemiológicos e ensaios experimentais têm concluído que a alimentação rica 
em frutas, legumes e verduras confere proteção contra o câncer – que os suplementos encap-
sulados contendo substâncias quimiopreventivas não reproduzem. Isso signifi ca que esses 
agentes protetores são efi cazes quando ingeridos nos alimentos que os contêm naturalmente.

Revisão internacional sobre o consumo de frutas, legumes e verduras e o risco de câncer, 
coordenada pela IARC em 2003, concluiu que a fração prevenível de câncer no mundo atri-
buída à baixa ingestão desses alimentos está entre 5% e 12%, podendo chegar a 20% ou 30% 
para cânceres das porções superiores do trato gastrintestinal.

Investigações sobre os mecanismos de atuação dos agentes protetores presentes em fru-
tas, legumes e verduras demonstram que seu maior consumo leva à redução de lesões genéti-
cas que poderiam desencadear o câncer – além de acelerar a velocidade de reparo do DNA, 
o que ajuda a entender por que esses alimentos conferem proteção contra diversos tipos de 
câncer, inclusive de pele.

Foi com base nas evidências que se chegou à recomendação de consumo diário de, no 
mínimo, 400g de frutas, legumes e verduras para prevenção de doenças crônicas não-trans-
missíveis. Evidências e recomendações têm sido transformadas em iniciativas de promoção 
do consumo, como os programas “5-ao-dia”, atualmente em mais de 40 países. Essas ações 
contam com o respaldo e a participação da sociedade, facilitando a mobilização em favor de 
práticas alimentares saudáveis que melhoram a qualidade de vida da população.

5 AO DIA 

 A Cartilha de Sugestões 
do “5 ao dia” está no site
www.5aodia.com.br

5 
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A promoção da alimentação saudável no Brasil ganhou espaço desde a aprovação, 
em 1999, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, cuja Coordenação Geral, vin-
culada ao Ministério da Saúde, publicou guias alimentares para crianças abaixo de 2 anos 
e para a população brasileira e um livro sobre alimentos regionais. Também promoveu a 
1ª Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Alimentação e Nutrição, para intercâm-
bio de iniciativas, e lançou edital para seleção pública de propostas de apoio às atividades 
de pesquisa direcionadas a estudos sobre alimentação e modos de vida saudáveis. O 
INCA tem atuado como facilitador e fomentador da promoção de práticas alimentares 
saudáveis entre organizações não-governamentais, tanto em vigilância e investigação de 
determinantes da inadequação dessas práticas, quanto no desenvolvimento de políticas 
públicas que estimulem a alimentação saudável.

Apesar dos avanços, o consumo de frutas, legumes e verduras ainda é limitado, dadas as 
barreiras tanto individuais quanto estruturais. A própria comprovação científi ca dos benefícios 
não é sufi ciente. A construção de um senso coletivo relacionado à proteção contra o câncer pelo 
aumento do consumo de frutas, legumes e verduras é imprescindível, exigindo ampla conju-
gação de esforços. Antes de uma “intervenção” prática, contudo, é necessário conhecer o que é 
importante ser compreendido. Se um dos alvos localizados é esquecido, a intervenção acabará 
falhando ou não será auto-sustentável, criando falsa imagem de solução do problema.

O trabalho intersetorial tem aplicação cada vez mais consensual no campo da saúde pú-
blica. A união de esforços com um mesmo fi m facilitaria a resposta às seguintes perguntas: 

 Por que as pessoas não aderem aos apelos à mudança? O que distancia o conhecimen-
to da ação? 
 As preocupações institucionais e populacionais são as mesmas? O que deve ser alvo 
de preocupação? 
 Qual deve ser a meta desejada? Como são estabelecidas essas metas? Quem deseja 
atingir essas metas? 
 Quais são os riscos? Como são defi nidos?

As respostas apontariam, a partir de diferentes perspectivas, as barreiras que separam 
o que se deseja do que é de fato desejado pela população, a escolha informada da cidadania 
ativa e crítica.

(RE)INVENTAR & EXPERIMENTAR

 A natureza pôs a nossa mesa uma 

rica variedade de frutas, legumes e 

verduras, que o povo brasileiro, em sua 

fértil diversidade cultural, temperou com 

muita criatividade. Além dos benefícios 

identifi cados pela ciência, pode ser imenso 

o prazer de cultivar, colher, preparar, 

partilhar e saborear os alimentos.

(RE
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O 
reconhecimento de que a rápida expansão do consumo do tabaco 
pode ser atribuída aos vetores da globalização fez com que, na 
52ª Assembléia Mundial de Saúde, em maio de 1999, os Esta-
dos-Membros das Nações Unidas propusessem a Convenção-
Quadro Internacional para o Controle do Tabaco – um tratado 

internacional com o objetivo de deter a expansão global do tabagismo. O Brasil 
é um dos mais de 130 Estados-Parte deste tratado e, apesar de ser um país em 
desenvolvimento e o segundo maior produtor e o maior exportador de tabaco 
em folhas do mundo, tem conseguido desenvolver ações fortes e abrangentes de 
controle do tabagismo.

E alguns resultados positivos vêm sendo observados, como a redução 
de 42%, entre 1989 e 2004, do consumo anual per capita de cigarros, mes-
mo computando-se as estimativas de consumo dos produtos provenientes do 
mercado ilegal (contrabando e falsifi cações). A tendência de evolução do con-
sumo é indicador do efeito do preço real do cigarro ou da adoção de medidas 
efetivas para o controle do tabaco adotadas nos últimos 16 anos.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

O controle do 
tabagismo
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Outro resultado positivo das ações de controle do tabagismo no Brasil foi a 
redução da prevalência de fumantes, conforme verifi cado no Inquérito Domiciliar 
sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Agravos Não-Trans-
missíveis, feito pelo Ministério da Saúde em 2002 e 2003.

Dados comparativos entre este estudo e a Pesquisa Nacional de Saúde e 
Nutrição (PNSN) de 1989 revelam que a prevalência diminuiu de 32% em 
1989 para 19% em 2002/2003. Embora esta comparação não seja direta, uma 
vez que a PNSN aponta dados nacionais, e o inquérito tenha estudado apenas 
16 capitais, o declínio na prevalência total de tabagismo de um período para o 
outro pode ser observado na fi gura abaixo.
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O Brasil é o segundo maior 

produtor e o primeiro 

exportador mundial de 

folhas de fumo.
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] Muitos são os desafi os, entretanto, a serem en-

frentados. Ainda morrem no país cerca de 200 mil 
pessoas por ano devido ao tabagismo – provavelmen-
te como conseqüência dos efeitos tardios da expansão 
do consumo de tabaco que teve início nas décadas 
de 1950 e 1960, com apogeu na década de 1970. O 
câncer de pulmão continua o tipo de câncer que mais 
mata homens no Brasil, e a segunda causa de morte 
por câncer entre mulheres. As taxas de mortalidade 
por câncer de pulmão têm aumentado com mais velo-
cidade entre as mulheres do que entre os homens nos 
últimos anos, provável refl exo da tendência mais tar-
dia de crescimento do tabagismo entre as mulheres.

Dados nacionais mostram que, embora o consu-
mo venha caindo mesmo entre os jovens, em alguns 
lugares do Brasil, como Porto Alegre e Curitiba, me-
ninas estão fumando mais do que meninos. 

GASTOS COM FUMO

Classes de renda mais baixa 

 Fumo R$ 5,20/mês (1,14%)

 Recreação e Cultura R$ 3,66 (0,81%)

 Serviços Pessoais R$ 2,91 (0,64%)

 Educação R$ 3,63 (0,80%)

Faixa superior de renda

 Fumo 0,23% (último lugar

no ranking, apesar do gasto

mais alto (R$ 20,08) 

Fonte: IBGE/POF 2002-2003

Também mostram que o consumo de tabaco se concentra em populações de baixa renda e escolari-
dade. O fato de o cigarro brasileiro ser o sexto mais barato do mundo e a facilidade de acesso ao produto 
provavelmente facilitam a experimentação e a iniciação entre crianças e adolescentes. O amplo mercado 
ilegal de cigarros, que hoje responde por 35% do consumo nacional, insere no país cigarros ainda mais 
baratos que os legais, ampliando o acesso e potencializando a iniciação de jovens no tabagismo.

Além disso, duas grandes transnacionais de tabaco, a British American Tobacco, representada no 
país pela Companhia Souza Cruz, e a Philip Morris, que dominam o mercado brasileiro de tabaco, 
têm mantido fortes e contínuas estratégias de contraposição às ações de controle do tabagismo ado-
tadas pelo Brasil. Interligadas por um sistema corporativo mundial de informações, essas companhias 
se mantêm atentas às tendências de mercado do tabaco e às políticas governamentais de controle do 
tabagismo em todo o mundo, buscando responder de forma global e efi ciente aos desafi os que essas 
políticas trazem aos lucros de seus negócios.
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O Brasil tem sido alvo de muitas dessas estratégias. Em-

bora a legislação brasileira para controle do tabaco seja uma 
das mais avançadas do mundo, essas companhias constante-
mente a desafi am, reagindo às restrições impostas à promo-
ção, à venda e ao consumo de seus produtos.

Todo esse cenário torna evidente que as ações para o con-
trole do tabagismo dependem da articulação de estratégias em 
diferentes dimensões, envolvendo diferentes setores sociais, governamentais e não-governamentais.

É sob a ótica da promoção da saúde, portanto, que desde 1989 o Ministério da Saúde vem de-
senvolvendo o Programa Nacional de Controle do Tabagismo como parte de sua Política Nacional 
de Controle do Câncer. As ações deste programa, coordenadas pelo Instituto Nacional de Câncer, 
são desenvolvidas em conjunto com as demais áreas do ministério e em parceria com as secretarias 
estaduais e municipais de Saúde e de vários setores da sociedade civil organizada, sobretudo das so-
ciedades científi cas e de conselhos profi ssionais da área da saúde.

Seu objetivo é reduzir a prevalência de fumantes e a conseqüente morbimortalidade relacionada 
ao consumo de derivados do tabaco no Brasil – com prevenção da iniciação do tabagismo principal-
mente entre jovens, o estímulo à cessação do fumo, a proteção da população da exposição à fumaça 
ambiental do tabaco e a redução do dano individual e social dos produtos derivados do tabaco.

As diretrizes do programa abrangem: construção de um contexto social e político favorável ao 
controle do tabagismo; equidade, integralidade e intersetorialidade nas ações; criação de parcerias 
para enfrentamento das resistências ao controle do tabagismo; redução da aceitação social do tabagis-
mo; redução dos estímulos à iniciação; redução do acesso aos produtos derivados do tabaco; promo-
ção de ambientes livres da poluição da fumaça do tabaco; redução das barreiras sociais que difi cultam 
a cessação de fumar; aumento do acesso físico e econômico ao tratamento de dependência do tabaco; 
controle e monitoramento dos produtos de tabaco, de conteúdos, emissões e embalagens a estratégias 
de marketing e promoção; e monitoramento e vigilância das tendências de consumo e de seus efeitos 
sobre a saúde, a economia e o meio ambiente.

A partir de 2002, além das ações desenvolvidas em escolas, unidades de saúde e ambientes de traba-
lho nestes mais de 10 anos de esforços conjuntos com estados e municípios, o país vem se empenhando 
arduamente na introdução da estratégia de abordagem e tratamento do tabagismo na rede SUS e já 
conta com profi ssionais aptos no atendimento ao fumante em 200 municípios brasileiros (3,6%).

Muito também se avançou no Brasil no tocante à regulação de produtos do tabaco, o que torna 
o Brasil um dos pioneiros na adoção de medidas restritivas – como a proibição de expressões como 
“light” ou “baixos teores” na descrição de tipos de cigarro, que dão ao consumidor a falsa idéia de pro-

Legislação federal que regula 
produtos do tabaco:

www.inca.gov.br/tabagismo/
economia/leisfederais.pdf

Aumento de 10%
no preço do maço 

reduz em 2,5% o 
consumo de cigarros 

por um adulto no 
trimestre. Após 4 

trimestres, o consumo 
cai em 4,2%.

dutos mais “saudáveis”, e a obrigatoriedade de mensagens e imagens de ad-
vertência sobre os malefícios do tabaco nas embalagens. O pontapé inicial 
destas ações foi dado em 1999, quando a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde incluiu entre suas atribuições a regu-
lamentação e a fi scalização dos produtos derivados do tabaco, dando o 
necessário impulso às ações de regulação e fi scalização.

A legislação brasileira, entre outras medidas, proíbe: a veiculação 
de propaganda de tabaco nos meios de comunicação (inclusive na in-
ternet); a promoção de eventos culturais e esportivos por marcas de 
cigarro; e o consumo de produtos derivados do tabaco em ambientes 
públicos fechados.

Muito ainda temos que caminhar; com a ratificação da Con-
venção para o Controle do Tabaco pelo Brasil e o esforço conti-
nuado na implementação de suas propostas, certamente teremos 
respaldo na luta contra esta pandemia. 
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