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Riscos de cada dia
Esforço pela saúde deve partir da mudanças de nossos hábitos
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Hoje vamos refletir um pouco sobre o
câncer. Vamos pensar um pouco sobre o
que a Casa pode fazer, além da ação pre-
ventiva individual de cada um de nós, quan-
to aos nossos hábitos de vida. O que nos
deve preocupar, em nível individual? Quais
são os hábitos para os quais deveríamos
atentar? Basta simplesmente analisar a ta-
bela abaixo para tirar as conclusões.

E a Casa, como pode atuar, além das
ações de sua área assistencial, como as que
tão bem vêm sendo desenvolvidas, como,
na abordagem do alcoolismo e do tabagis-
mo? Você sabia que 5% dos funcionários
das grandes empresas brasileiras são alco-
ólatras? E que 54% dos acidentes de traba-
lho são causados pelo excesso de drogas e
álcool? Não? Mas certamente, já riu quan-
do algum colega comentou que faltou ao
trabalho num dia de ressaca. O alcoolismo
é a terceira maior doença do mundo e causa
enormes prejuízos às empresas.

Podemos também incitar a Comissão
que cuida de Energia a ponderar sobre o
seguinte: já vem de algum tempo a idéia de
que o câncer do cérebro em adultos e a
leucemia nas crianças possam estar associ-
ados à influência de campos eletromagné-
ticos gerados por fios de alta tensão. Na
revista "Time", de 26110192, p. 58, há um
texto (seção "Health") que registra dois
trabalhos de pesquisa séria realizados na
Suécia. O primeiro, conduzido pelos epide-
miologistas Maria Feychting e Anders
Ahlbom, do Instituto Karolinska de Esto-
colmo, acompanhou, de 1960 a 1985, pes-

soas que residiam a até 300 metros de uma
rede de alta tensão. Esse estudo, embora
não tenha comprovado maior incidência de
câncer no adulto, detectou maior
risco de leucemia em crianças. O
segundo trabalho, de BrigittaFlo-
derus, do Sweden's National Ins-
titute of Occupational Health, per-
mitiu associar os campos eletro-
magnéticos à leucemia dos traba-
lhadores.

Embora as investigações não
comprovem uma relação de causa
e efeito, elas mostram inquestio-
nável correlação entre o grau de
exposição e o risco de leucemia na infância.
O risco aumenta em proporção com a força
do campo eletromagnético. Crianças ex-
postas continuamente a campos fracos (me-
nos de um miligauss) tinham a mais baixa
incidência de câncer; a exposição a dois
miligauss gerava risco três vezes maior;
aquelas expostas a três miligauss corriam
risco quatro vezes maior de leucemia.

Fica no ara nossa preocupação com os
nossos operários, cujas atividades os faz
próximos de fortes campos eletromagnéti-
cos e cujos administradores, somente após
o governo Collor, vieram conhecer a apli-
car a ISO-9000. E os inúmeros que se
dizem gerentes e/ou administradores des-
conhecendo essa norma internacional, é um
verdadeiro paradoxo.

E também inquietante observamos a
quantidade de subestações e suas redes de
alta tensão tão próximas de urbanizações,
o emaranhado de fios de alta tensão espa-
lhados por todas as comunidades. Com a
palavra, as autoridade competentes.

ji

Orestes Braz
Petrilio é

médico da
Gerência-Geral

de Saúde e
Assistência

Câncer nos Estados Unidos 11994 - Estimativa da Sociedade Americana de Câncer
Câncer N° de Mortos Novos Casos Sobrevida de 5 anos Fatores de risco

Pulmão	153.000	172.000	13%	 Tabagismo, exposição a asbesto, químicos irritantes, radiação, etc.
Cólon! Reto	56.000	149.000	58%	 História familiar, alimentação rica em gordura e pobre em fibras

Mama (mulher) 46.000	182.000	79%	 Idade, história familiar, nenhuma gravidez, menopausa tardia,
menarcaprecoce

Próstata	38.000	200.000	77%	 Idade, história familiar, ingestão de gordura (possível)

Pâncreas	25.900	27.000	3%	 Idade, tabagismo, ingestão de gorduras

D. de Hodgkin	 78%
Linfoma	22.750	52.900	 Função imunológica reduzida, exposição a

Não Hodgkin	 52%	 herbicidas, solventes, cloreto de vinil, etc.

Leucemia	19.100	28.600	38%	 Alterações genéticas, exposição a radiação, ionizante, agentes
químicos, viroses

Ovário	13.600	24.000	39%	 Idade, história familiar, alterações genéticas, nenhuma gravidez

Rins	 11.300	27.600	55%	 Tabagismo

Bexiga	10.600	51.200	79%	 Tabagismo

Cervical	 67%	 Iniciação sexual precoce, prosmiscuidade sexual
útero	 10.500	46.000	 (muitos parceiros) tabagismo, obesidade,

Endometrial	 83%	 menarca precoce, menopausa tardia

Cavidade oral	7.925	29.600	53%	 Tabagismo, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas

Pele (melanoma) 6.900	32.000	84%	 Exposição exagerada ao sol, carvão, creasoto, arsênico, rádio

Fonte: SAC


