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Introdução

O número de casos de câncer tem aumentado em todo o mundo a partir do século
passado, configurando-se como um dos mais sérios problemas de saúde pública mundial1,2.

O processo global de industrialização desencadeou a redefinição de padrões de vida
com uniformização das condições de trabalho, nutrição e consumo3.

Este processo de reorganização global, conhecida como transição epidemiológica, foi
caracterizada pela mudança no perfil de mortalidade com diminuição da taxa de doenças
infecciosas e aumento da taxa de doenças crônico-degenerativas, especialmente as doenças
cardiovasculares e o câncer4.

Por outro lado a globalização e o acesso a novas tecnologias possibilitam meios para
diagnóstico e tratamento, além de melhorar o mapeamento e registro de novos casos das
enfermidades, proporcionando um delineamento epidemiológico para cada doença2.

O presente estudo tem como objetivo descrever os principais tipos de câncer que
atingem a população de nosso país, além de listar alguns de seus fatores de risco

Metodologia

Este estudo tem delineamento transversal observacional do tipo descritivo, realizado
por meio de revisão de literatura.

Resultados e Discussão

Em virtude do crescente número de casos de câncer registrados, os recursos públicos
destinados ao diagnóstico e tratamento oncológico vem crescendo ao longo dos anos,, desde a
criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade em 1975 até a implantação do sistema de
Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade em Oncologia em 1998.

Quanto à incidência de câncer no Brasil, o tumor maligno de pulmão é mais comum e a
principal causa de morte por neoplasia maligna, seguido do câncer de mama5,6.
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Tabela 1: Fatores de risco e estimativa de novos casos de câncer em 2010

Tipo de Câncer Fatores de risco
Nº estimado

de novos
casos

Pulmão Tabaco 27.630
Boca e Faringe Tabaco, bebidas alcoólicas e chimarrão 14.120

Esôfago Tabaco, bebidas alcoólicas 10.630

Estomago
Alto teor de sal, tabaco, baixo consumo de

frutas e vegetais
21.500

Colo de útero HPV 18.430

Mama
Baixa paridade, menarca precoce, menopausa

tardia
49.240

Próstata Elevado consumo de carne e gordura 52.350
Cólon e Reto Genética e obesidade 28.110

Como podemos ver na tabela 1 o câncer de próstata é o que terá o maior número de
casos estimados em 2010. Ainda é possível observar que todos tipos de câncer citados
apresentam fatores de risco possíveis de prevenir.

Conclusão

O quadro de risco atual de câncer no Brasil é relevante para a saúde pública e
comprova a necessidade de realizar pesquisas sobre este tema, para que isso possa incentivar
a criação de políticas de saúde voltadas para o tratamento oncológico e que possam abranger
toda a população.

Concluindo, é de grande importância a realização de atividades preventivas para a
população, visto que o presente estudo mostra que na grande maioria dos casos de câncer tem
como risco fatores externos.
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