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O mês de fevereiro é lembrado como o mês de combate 
ao câncer infantojuvenil. Recentemente o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) divulgou que a taxa média de 
mortalidade por câncer na faixa etária entre 15 e 29 anos, 
os chamados adultos jovens, permaneceu estável no 
Brasil no período entre 2009 e 2013. Segundo os dados, 
nos cinco anos do estudo ocorreram 17.527 mortes por 
câncer nesta faixa etária, com uma taxa média de 67 
mortes por 1 milhão de habitantes, mas é um número que 
permanece estável.
As informações estão no Incidência, Mortalidade 
e Morbidade Hospitalar por Câncer em Crianças, 
Adolescentes e Adultos Jovens no Brasil: Informações 
dos Registros de Câncer e do Sistema de Mortalidade, 
uma versão atualizada e ampliada do estudo publicado 
em 2008 e, que pela primeira vez, faz um panorama do 
câncer em adolescentes e adultos jovens (15 a 29 anos) 
no Brasil.
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O Dia Mundial do Câncer é uma data estabelecido em 4 
de fevereiro, para que todos lembrem o quanto a doença 
precisa ser mais esclarecida e conhecida. Segundo a 
estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para 
2016/2017, o Brasil deve registrar 596 mil casos de 
câncer. Entre os homens, são esperados 295.200 casos 
e entre as mulheres, 300.800. Mundialmente, a incidência 
do câncer cresceu 20% na última década.
O diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de 
combater o câncer. Pacientes devem ficar atentos às 
seguintes situações:
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Fazer sempre 
uma auto 
avaliação com 
frequência;

Observar apa-
recimento 
de lesões na 
boca;

Manter uma 
boa higiene 
oral;

Evitar fumar; 

Fazer uso de 
preservativo 
durante as 
relações 
sexuais;

Manter uma 
boa higiene 
íntima.

Evitar ingestão de bebidas alcoólicas. O 
excesso de álcool pode causar câncer de boca, 
língua, garganta, câncer de fígado e câncer de 
pâncreas;
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