
 

Trabalho pode ser fator de risco para câncer 

Câncer ocupacional é tema de Congresso em São Paulo  

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2013 - De acordo com dados da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), mais de 440 mil pessoas morreram em consequência da exposição a 

substâncias perigosas em 2005. Desse número, 70%, especificamente, de câncer relacionado 

ao trabalho. “As principais causas são a exposição a agentes químicos, como o alcatrão, 

asbesto, berílio, cloreto de vinil, hidrocarbonetos policíclicos, níquel, sílica e óleo mineral, e 

agentes físicos, como a exposição solar, radiação ultravioleta e ionizante”, afirma o Dr. Paulo 

Rebelo, médico do trabalho. 

Este tema será debatido no 15º Congresso Nacional da Associação Nacional de Medicina do 

Trabalho (Anamt), que será realizado entre os dias 11 e 17 de maio, no Palácio das Convenções 

do Parque Anhembi, em São Paulo. O Dr. Paulo Rebelo realizará simpósio sobre o câncer 

ocupacional. Além do simpósio, a Congresso terá conferências, mesas redondas, painéis e 

cursos pré-congresso. 

Estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelam que as áreas de mecânica e 

petróleo, além de agricultores e motoristas poderão estar entre os 20 mil brasileiros que terão 

câncer diagnosticado em função do trabalho que exercem. Estes profissionais devem estar 

atentos com a saúde. Para o Dr. Paulo Rebelo, estão mais vulneráveis “aqueles que trabalham 

expostos aos raios solares, trabalho na conservação de couro, pintor, cabelereiro, mineiros, 

carpinteiro e marceneiro”. 

Serviço: 

Simpósio Cuidado Integral da Saúde do Trabalhador: Câncer relacionado ao trabalho. 
Dia: 13/05 
Horário: 14h20 
 
15º Congresso Nacional Anamt 
Data: 11 a 17 de maio 
Local: Palácio das Convenções do Parque Anhembi, São Paulo 
Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque – Santana -São Paulo - SP 
Telefone: (11) 2226-0400 
http://www.anamt.org.br/15congresso/  
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