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Dados apontam que 1,5 milhão de 

mortes por câncer podem ser evitadas
Medidas preventivas 
como diminuir fatores 
de riscos, promoção do 
diagnóstico precoce e 
acesso a exames são 
os primeiros passos 
para reduzir taxa de 
mortalidade pela doença

// Texto Mariana Pantano // 

De acordo com a União Internacional 
para o Controle do Câncer (UICC, sigla em 
inglês) e a Agência Internacional para Pes-
quisa em Câncer (IARC, sigla em inglês), 
1,5 milhão de mortes prematuras por cân-
cer poderiam ser evitadas todos os anos. 

Atualmente, 7,6 milhões de pessoas 
morrem todos os anos no mundo por causa 
do câncer, dentre essas, quatro milhões são 
mortes prematuras de pessoas com idades 
entre 30 e 69 anos. De acordo com os ór-
gãos responsáveis, se não forem feitas mu-
danças nas políticas de tratamento da do-
ença, até 2025 o número anual de mortes 
prematuras deve subir para seis milhões.

 A psicóloga com especialização em 
Psicologia Hospitalar, Psico-Oncologia e 
Bioética, e fundadora-presidente do Insti-
tuto Oncoguia, ONG nacional de educação, 
apoio e defesa de direitos, Luciana Holtz de 
Camargo Barros, afi rma que essas mortes 
poderiam ser evitadas, em primeiro lugar, 
se estratégias para a promoção do diagnós-
tico precoce das neoplasias, quando isso é 
possível, fossem plenamente desenvolvidas 
pelos países. “Costumo dizer que o câncer, 
quando encontrado ‘bem pequenininho’ 
pode ser inofensivo e facilmente tratado. 
Para tanto, as pessoas precisam ter, além do 
acesso irrestrito a exames de rastreamento 
do câncer -  como a mamografi a, o PSA e 
o papanicolau - , informações e orientações 
sobre a importância vital de se aderir a esses 
exames, sem medo de adoecer pela doença.”

Mais da metade dos países do mundo 
tem difi culdades em prevenir o câncer e 
em fornecer tratamento adequado aos pa-
cientes, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Isso signifi ca que esses países 
não conseguem manter um controle efeti-
vo da doença, que inclui programas de pre-
venção, de detecção precoce e de terapias. 
“Em diversos países, como no Brasil, o que 
se vê são pessoas sem acesso a esses exames 
e também ao diagnóstico precoce. Milhares 
e milhares de pessoas descobrem a doença 
em estágios avançados, muitas vezes, já sem 
a possibilidade de cura”, destaca Luciana.

De acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer “José Alencar Gomes da Silva” 
(Inca), cerca de 520 mil pessoas foram 

acometidas por câncer em 2012, no Brasil. 
Dessa estimativa total, quase 260 mil são 
do sexo masculino, sendo os cânceres de 
próstata (30,8%) e pulmão (8,5%) os mais 
comuns nessa população, e pouco mais de 
260 mil casos do sexo feminino, sendo os 
dois tipos mais prevalentes o câncer de 
mama (27,9%) e o de colo uterino (9,3%).

Ainda segundo o Inca, estudos no 
mundo comprovam que 80% das mulhe-
res sexualmente ativas serão infectadas 
por um ou mais tipos de HPV em algum 
momento de suas vidas. Essa porcentagem 
pode ser ainda maior em homens. Estima-
-se que entre 25% e 50% da população 
feminina e 50% da população masculina 
mundial estejam infectados pelo HPV. Po-
rém, a maioria das infecções é transitória, 
sendo combatida espontaneamente pelo 
sistema imune, regredindo entre seis me-
ses a dois anos após a exposição, princi-
palmente, entre as mulheres mais jovens.

Já o tumor de cabeça e pescoço tem 
alta incidência em várias regiões do mun-
do, inclusive no Brasil, e atinge principal-
mente indivíduos do sexo masculino com 
mais de 50 anos, em especial os com há-
bitos de fumar e ingerir bebidas alcoóli-
cas - que tem um risco 30 vezes maior de 
desenvolver esse tipo de câncer. De acordo 
com o volume sobre estimativa de casos 
novos de câncer do Inca, divulgado nes-
te ano, entre os principais fatores de risco 
para o câncer da cavidade oral são o taba-
gismo, o etilismo e as infecções pelo HPV.

Muitos tipos de câncer não podem ser 
evitados, no entanto, é possível reduzir os 
fatores de risco de diversas neoplasias. “O 
cigarro é o vilão do câncer de pulmão (e 
de muitos outros tipos de câncer) e, embo-
ra muitos tenham a neoplasia por questões 
genéticas, por exemplo, se um indivíduo não 
fuma, estará longe do mais importante fator 
de risco deste câncer”, salienta Luciana.

De acordo com o Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp), cerca de 70% dos 
pacientes com tumores de bexiga tratados no 
Centro tinham histórico de tabagismo — um 
dos principais fatores de risco para a doença. 
Dos pacientes tratados com esse tipo de tu-
mor, 50% tiveram diagnóstico tardio, sendo 
o sangue na urina o sinal clínico mais impor-
tante, manifestado em 88% dos casos.

O consumo de tabaco eleva de forma sig-
nifi cativa o risco para se contrair diferentes ti-
pos de tumores. A má alimentação está asso-
ciada a aproximadamente 20% da incidência 
nos países emergentes. A obesidade é fator de 
risco para o câncer de mama, do endométrio, 
do rim e da vesícula biliar. Infecções virais e 
bacterianas são a causa de 26% de todos os 
cânceres que surgem nesses países.

Outros fatores de risco são univer-
sais a quaisquer tipos de câncer como o 
sedentarismo, o excesso de álcool e a má 
alimentação. Qualquer pessoa pode evitar, 

basta adotar hábitos de vida saudáveis.
Uma dieta rica em frutas, legumes, 

verduras, grãos integrais, óleos vegetais e 
peixes fortalece o sistema imunológico e 
colabora para a produção de células sau-
dáveis. Também é importante fazer ativi-
dades físicas aeróbicas como nadar, cami-
nhar e andar de bicicleta por, no mínimo, 
30 minutos, duas a três vezes por semana, 
além do check-up anual.

Saúde Pública
Dados da OMS apontam, ainda, que 13 

milhões de novos casos são diagnosticados 
todos os anos no mundo. Mais de dois ter-
ços desses novos casos e das mortes acon-
tecem em países em desenvolvimento, nos 
quais a incidência da doença continua a 
crescer em níveis alarmantes. 

A psicóloga Luciana defende que um ou-
tro desafi o para se evitar as mortes por câncer 
é a necessidade de maior atenção à oncologia. 
“Compreende-se que o câncer é um dos mais 
graves problemas de saúde pública mundial 
e que tende a se agravar por diversos fatores 
(aumento da longevidade, hábitos de vida, se-
dentarismo). Neste contexto, há muito o que 
se discutir como, por exemplo, a qualidade e 
a quantidade dos médicos oncologistas e de 
outros profi ssionais que lidam com a doença 
e dos serviços prestados; o número de resi-
dências médicas em oncologia; a aprovação 
e disponibilização de drogas de alto custo; a 
regulação efi ciente em saúde etc.”

Ela afi rma que houve avanços no tra-
tamento da doença no Brasil como a cria-
ção de novos Protocolos Clínicos e Diretri-
zes Terapêuticas, o comprometimento de 
Governos com programas de prevenção do 
câncer de colo de útero e mama, uma pe-
quena sinalização para maior agilidade na 
incorporação de tecnologias no SUS (Sis-
tema Único de Saúde) e a recente sanção 
da Lei dos 60 Dias para o início do trata-
mento oncológico, mas, de forma geral, é 
um imenso caminho pela frente.

No entanto, Luciana explana que o SUS 
é um sistema que pretende ser universal, mas 
está longe de atender aos portadores da do-
ença como deveria. “Na ‘jornada’ para diag-
nosticar um câncer, o paciente transita por 
todas as instâncias do sistema: ele adentra o 
SUS através de uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS), que é de responsabilidade do municí-
pio, e se consulta com um médico generalista; 
se há sintomas que devam ser averiguados, 
ele é direcionado para um centro de média 
complexidade, de responsabilidade dos esta-
dos brasileiros, onde se consultará com mé-
dico especialista e passará pelos exames de 
biópsia. Confi rmado o câncer, ele volta para a 
UBS que, então, o encaminha para um centro 
de oncologia. Nesse caminho, o paciente ‘se 
perde’ em imensas fi las e esperas. O que se vê 
são pessoas aguardando meses para conse-
guir realizar um exame, uma biópsia e, enfi m, 

iniciar os tratamentos oncológicos. Nesse ín-
terim, a doença se agrava, o paciente sofre e 
pode morrer na espera. É muito triste”.

Para desenvolver uma política com ex-
celência, é preciso considerar o tamanho 
do Brasil. É um imenso país com diferenças 
sociais, culturais, geográfi cas, econômicas e 
até religiosas. “Imagine o rastreamento do 
câncer de colo de útero em São Paulo e nas 
regiões ribeirinhas amazônicas... O exame de 
papanicolau é acessível em São Paulo, mas 
como fazer uma busca ativa por pacientes 
com exames alterados nessas outras regiões? 
E como sugerir o rastreamento do câncer de 
mama em estados como Roraima, que pra-
ticamente não tem mamógrafos? Esse é um 
imenso desafi o”, declara Luciana Holtz.

A especialista ainda defende que o Es-
tado deve assumir o seu papel, focar em po-
líticas de prevenção, rastreamento e trata-
mento de neoplasias, promover programas 
efi cazes, que tenham em vista as diferenças 
citadas acima. “Cada um, individualmente, 
deve assumir a responsabilidade por sua 
saúde, adotando hábitos de vida saudá-
veis; a escola deve incutir nos alunos, desde 
cedo, essa responsabilidade; as organiza-
ções de apoio devem ‘lutar’ pelos diretos 
dos pacientes e orientá-los sobre a sua do-
ença; a imprensa deve assumir o seu papel 
social com responsabilidade, fornecendo 
informações de referência, e por aí vai”.

Qualidade de vida 
durante o tratamento
Para se ter qualidade de vida, o paciente 

precisa, antes de tudo, ter acesso a um trata-
mento rápido e de qualidade. “Esse é o ponto 
principal. Estando seguro sobre as defi nições 
terapêuticas, o atendimento que recebe de 
seu médico e a equipe, ele também viverá 
melhor, mais confi ante nesse período tão de-
licado. E há outros fatores indiscutivelmente 
importantes, como a acesso à informação 
de referência, o tratamento multidisciplinar 
com psicólogos, nutricionistas, Cirurgiões-
-Dentistas, assistentes sociais, enfermeiras 
etc., o acolhimento, o amor e a participação 
da família, a alimentação adequada, a prática 
de esportes orientada, o cultivo da espirituali-
dade. Isso tudo pode, sim, aumentar e melho-
rar a qualidade de vida do paciente, pois a sua 
saúde geral estará sendo preservada. O câncer 
é uma doença que afeta cada ‘pedacinho’ da 
vida do paciente; quanto mais barreiras forem 
eliminadas, mais preparado para enfrentar a 
doença ele estará”, assegura a psicóloga. 
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