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Escolas e ambientes de trabalho 
exercem papéis importantes na 
prevenção do câncer. Todas as escolas 
podem estimular uma cultura de saúde 
ao oferecer refeições nutritivas e tempo 
para recreação e prática de esportes, 
além de incluir ensino prático sobre 
alimentação e educação física no 
currículo escolar1,2.

Os locais de trabalho de todos os 
tamanhos podem implementar políticas e 
programas que motivam os funcionários 
a adotar comportamentos saudáveis. 
Medidas como criar locais de trabalho 
100% livres de tabagismo e fornecer 
informações e acesso a ferramentas 
para deixar de fumar; fornecer acesso 
a opções de alimentação saudável; 
promover transporte ativo para e do 
trabalho; e aumentar a movimentação no 
local de trabalho, por exemplo, por meio 
do uso das escadas, são todas maneiras 
efetivas de apoiar um local de trabalho 
mais saudável3-5. Programas de bem-estar 
no local de trabalho também podem 
promover a detecção precoce usando 
canais de comunicação para informar 
sobre sinais e sintomas de alguns tipos de 
câncer e, quando apropriado, encorajar 
e apoiar a participação em programas de 
triagem para diagnóstico precoce6. 

Os locais de trabalho também podem 
implementar políticas para prevenir 
a exposição ocupacional a agentes 
causadores de câncer, como amianto e 
outros cancerígenos ocupacionais7.
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AS ESCOLAS E OS AMBIENTES 
DE TRABALHO PODEM SER 
ENCORAJADOS A IMPLEMENTAR 
MEDIDAS QUE IRÃO MOTIVAR E 
MANTER HÁBITOS SAUDÁVEIS NA 
ROTINA DAS PESSOAS.


