
NO TIME
TO LOSE

NÃO É UMA ZONA DE GUERRA. NÃO É UM DESASTRE NATURAL.
SÃO LOCAIS DE TRABALHO EM TODO O MUNDO.

666.000 MORTES POR ANO



CANCRO CAUSADO POR CONDIÇÕES LABORAIS 
MATA 666.000 PESSOAS POR ANO.

666.000 PESSOAS MORTAS DEVIDO AO 
CANCRO DE ORIGEM PROFISSIONAL POR ANO*

O EQUIVALENTE À POPULAÇÃO DE WASHINGTON DC

Amianto, vapores 
de gasóleo, pó 

de sílica, radiação 
solar, entre outros, 

podem causar 
cancro

O cancro é um assassino lento e silencioso de muitos trabalhadores 

em todo mundo. O número de mortes causadas por cancro devido a 

exposição a elementos no trabalho é muito superior às mortes 

resultantes de acidentes de trabalho.

As substâncias cancerígenas a que as pessoas se encontram expostas no local 

de trabalho constituem uma das maiores causas de cancro evitável em 

adultos. Só no Reino Unido, quase 14.000 novos casos de cancro são 

registados em cada ano. 4000 devido a amianto e 10.000 associados à 

exposição ao pó de sílica e vapores de gasóleo. Milhões de homens e 

mulheres, desde canalizadores a professores e reparadores de estradas, 

correm o risco de contrair cancro do pulmão, pele ou bexiga devido ao 

que fazem para ganhar a vida, sendo que consequentemente milhares 

morrerão.

Muitos empregadores e trabalhadores desconhecem o impacto das exposições a 

elementos cancerígenos. E muitos não sabem o que fazer relativamente a isso. A nossa 

campanha No Time to Lose (Sem tempo a perder) visa uma maior divulgação das causas do cancro 

de origem profissional e ajuda as empresas a tomarem medidas.

Saiba mais e obtenha recursos gratuitos em www.notimetolose.org.uk

Siga a campanha em twitter.com/_NTTL

TRABALHAR EM CONJUNTO PARA VENCER 
O CANCRO DE ORIGEM PROFISSIONAL

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Instituto para a Segurança e Saúde Ocupacional)
www.iosh.co.uk
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*Estimativa de 666.000 mortes anuais em todo o mundo causadas por cancro de origem laboral: ‘Roles of occupational safety and health organisations in 

global and regional prevention strategies’, Takala et al., International Commission on Occupational Health (Comissão Internacional de Saúde Ocupacional), 

2009, https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


