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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O melanoma maligno de pele é um dos principais tipos de câncer de 
pele, com baixa incidência, contudo, alta letalidade. OBJETIVO: Realizar projeções e 
analisar as tendências de mortalidade por melanoma, no período de 1998 a 2032, no 
Brasil e em suas regiões. METODOLOGIA: Estudo ecológico, com dados de 
mortalidade por melanoma, obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), e dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A análise dos óbitos compreendeu o período de 1998 a 2012. Para projeção dos 
dados, foi usado o software Nordpred, que consta no programa R, considerando-se o 
modelo idade-período-coorte. Foram calculadas se as modificações ocorridas com o 
tempo resultam de mudanças populacionais ou no risco de óbito pela doença. Como 
método de análise de tendências, utilizou-se a Regressão loglineal (Joinpoint 
regression), com taxas padronizadas pela população mundial, para estimar a 
porcentagem anual de mudança, com o intervalo de confiança de 95%. 
RESULTADOS: A avaliação das tendências de mortalidade por melanoma permitiu 
identificar semelhanças e diferenças regionais quanto aos padrões encontrados. Em 
todas as regiões, houve maior quantitativo de morte em homens. No período de 1998 
a 2012, houve 21.706 mortes por melanoma (12.436 homens e 9.270 mulheres), cujas 
projeções para períodos futuros revelou, entre 2013 e 2032, um aumento para 46.245 
mortes (27.112 homens e 19.133 mulheres), com taxas padronizadas pela população 
mundial de 1,03 mortes/100.000 habitantes para homens e de 0,62 mortes/100.000 
habitantes para mulheres no último período observado, ao passo que o último período 
projetado revelou taxas padronizadas de 0,92 mortes/100.000 habitantes para 
homens e de 0,51 mortes/100.000 habitantes para mulheres. A análise das tendências 
de mortalidade resultou, no Brasil, em redução para homens (APC = -0,4; IC95%= -
0,6; -0,1; p<0,01) e mulheres (APC = -0,8; IC95%= -0,9; -0,7; p<0,01). A região Centro-
oeste teve aumento para os dois sexos, em oposição ao Sudeste, com redução em 
ambos. O Norte apresentou estabilidade para homens e aumento para mulheres, 
enquanto o Sul teve redução em homens e estabilidade em mulheres; e, por fim, o 
Nordeste revelou um joinpoint para cada sexo. Nos homens, com o primeiro período 
de aumento e outro de estabilidade; e, nas mulheres, com estabilidade seguida de 
redução. CONCLUSÕES: Os resultados encontrados revelaram a existência de 
regiões de maiores taxas de mortalidade, o que pode estar associado a determinantes 
individuais, tais como o fenótipo e o comportamento, bem como ao ambiente, no que 
tange à exposição aos fatores de risco. Os achados foram condizentes com a 
literatura, que evidenciou maiores taxas em locais de maior poder aquisitivo, neste 
caso, Sul e Sudeste, acompanhadas de tendências a redução ao longo do tempo. 
Ademais, a maior mortalidade em homens, merece atenção de políticas, visto que, 
normalmente o diagnóstico ocorre em fases mais avançadas da doença para este 
grupo de pessoas. Para tanto, são essenciais ações de promoção da saúde e atenção 
para criação de políticas preventivas no combate da doença, principalmente 
relacionadas à educação em saúde, voltada para a prevenção por meio da diminuição 
da exposição a fatores de risco, além de hábitos de vida saudáveis.  

PALAVRAS-CHAVE: melanoma; mortalidade; projeções de população; 

tendências. 

 



 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Malignant skin melanoma is one of the main types of skin cancer, 
with low incidence but high lethality. OBJECTIVE: Carry out projections and analyze 
mortality trends for melanoma, in the period 1998-2032, in Brazil and its geographic 
regions. METHODOLOGY: An ecological study is presented herein, with mortality data 
for malignant skin melanoma obtained from the Mortality Information System (MIS) and 
from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (BIGS). Death analysis 
comprehended the period 1998-2012. For data projection, the Nordpred software was 
utilized, within the R program, considering the model age-period-cohort. It was verified 
whether the modifications throughout time were a result of population changes or of 
death risk for the disease. Joinpoint regression and standardized rates based on the 
world population were utilized to estimate the annual percentage change, with a 95% 
confidence interval. RESULTS: Evaluation of mortality trends for melanoma enabled 
the identification of regional similarities and differences regarding the patterns 
encountered. In all regions, there was a higher number of deaths in men. In the period 
1998-2012, there were 21,705 deaths by melanoma (12,436 men and 9270 women). 
The projections for future periods have revealed, between 2013 and 2032, an increase 
to 46,245 deaths (27,112 men and 19,133 women), with standardized rates of 1.03 
deaths/100,000 inhabitants for men and 0.62 deaths/100,000 inhabitants for women in 
the last observed period. For the last projected period, the standardized rates were 
0.92 deaths/100,000 inhabitants for men and 0.51 deaths/100,000 inhabitants for 
women. Mortality trend analysis resulted, in Brazil, in reductions for men (APC = -0.4; 
CI95%= -0.6; -0.1; p<0.01) and women (APC = -0.8; CI95%= -0.9; -0.7; p<0.01). The 
Midwest region presented increases for both sexes, in opposition to the Southeast, 
which presented reductions for both sexes. The North region presented stability for 
men and increases for women, while the South region presented reductions for men 
and stability for women. Finally, the Northeast region revealed one joinpoint for each 
sex: in men, there was initially an increasing period followed by stable rates, and in 
women, the initial stability period was followed by decreasing rates. CONCLUSIONS: 
The results obtained revealed the existence of regions with higher mortality rates, 
which could be associated with individual determinants, such as phenotype and 
behavior, as well as with the environment, regarding the exposure to risk factors. The 
findings were in line with scientific literature, which evidenced higher rates in locations 
with higher purchasing power, in this case, the South and Southeast regions, 
accompanied by reducing trends throughout time. Also, higher mortality rates in men 
deserve better attention of health policies, as normally the diagnosis occurs in more 
advances stages of the disease for this sex. For such, actions to promote health are 
essential. Also, special attention should be given to the creation of preventive policies 
to fight the disease, mainly related to health education, directed to prevention through 
the reduction of the exposure to risk factors, besides the adoption of healthy life habits.  

KEYWORDS: melanoma; mortality; population projections; trends.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O processo de transição demográfica e epidemiológica vivenciado pelos países 

desenvolvidos e, mais recentemente, pelos países em desenvolvimento, como o 

Brasil, deu ênfase a alguns problemas de saúde atuais, como as doenças crônicas. 

Dentre elas, o câncer adquiriu grande evidência epidemiológica, devido à magnitude 

e à transcendência provocadas na saúde da população. A importância é reafirmada 

quando se observam os altos custos para o tratamento, bem como elevadas taxas de 

incidência e de mortalidade (GUIMARÃES et al., 2012). 

Ressalta-se, ainda, que apesar de países desenvolvidos apresentarem mais do 

que o dobro das taxas de incidência para todos os tipos de câncer combinados em 

relação aos países menos desenvolvidos, estes possuem taxas de mortalidade de 8 

a 15% maior, e vivenciam uma detecção normalmente realizada em estágios mais 

avançados, além de não possuírem a mesma disponibilidade de recursos para 

tratamento daqueles países (TORRE et al., 2015).  

Dentre os tipos de câncer, o de pele é apontado como o mais incidente do Brasil 

(INCA, 2014). No que tange à classificação, os seus tipos mais comuns são o 

carcinoma basocelular, o carcinoma espino-celular e o melanoma, este caracterizado 

como o mais agressivo (LIMA et al., 2015). O Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

resume essa divisão em dois grupos principais: melanoma e não-melanoma, visto que 

estes possuem baixa mortalidade, a despeito da grande incidência. 

Importantes fatores de risco para o desenvolvimento desta doença são a 

exposição à radiação solar, bem como a cor da pele clara (FERRARI JUNIOR et al., 

2008), visto que a melanina atuaria como fator protetor. Assim, no que diz respeito à 

epidemiologia do melanoma, existe uma distribuição espacial associada à etnia, com 

incidência maior em países de população caucasiana, enquanto as menores taxas 

ocorrem em regiões da Ásia e da África, cuja predominância da cor da pele é de 

pardos e de negros (LEBOIT et al., 2006).  

No Brasil, além desses fatores, ressalta-se a maior exposição da população 

que trabalha diretamente em contato com a radiação solar em algumas atividades, 

tais como o turismo e a pesca em áreas litorâneas, além da agricultura e da construção 

civil, principalmente no Nordeste brasileiro, que apresenta a combinação de 

exposição, devido ao trabalho ao sol, com uma maior incidência de radiação solar, 

pela proximidade da linha do equador. A identificação dessas regiões críticas 
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possibilita direcionamento de ações e de políticas de saúde com foco na prevenção e 

no tratamento. É fundamental, portanto, a inserção do câncer de pele no contexto de 

doenças relacionadas ao trabalho. 

Além disso, a construção histórica da população também constitui um ponto 

importante na distribuição do câncer de pele e do melanoma no país. Destacam-se a 

descendência europeia em algumas regiões, por meio de imigração, principalmente 

no Sul (AMANCIO E NASCIMENTO, 2014), e de negros e de índios em outras regiões, 

como o Norte e o Norteste, fato decorrente do processo de colonização. Desse modo, 

a despeito da miscigenação da população, a distribuição da doença está também 

relacionada a esse fator. 

Este estudo, com análise no âmbito nacional, visa comparar diferentes áreas 

do país, esclarecendo lacunas no conhecimento do padrão de distribuição da 

mortalidade por melanoma e sua evolução ao longo dos anos. É fato que há uma 

predominância na literatura de estudos envolvendo o Sul e Sudeste do país, enquanto 

estudos para as regiões Norte e Nordeste são escassos (LIMA et al. 2015). 

Dessa forma, entendendo a importância do melanoma no contexto do câncer e 

das doenças crônicas, bem como das modificações demográficas e epidemiológicas, 

que apontam para um aumento das estimativas do número de pessoas com câncer 

no futuro, são essenciais pesquisas e intervenções que modifiquem os principais 

fatores de risco para essas doenças, bem como uma detecção precoce (BRAY et al., 

2012, SOURA et al., 2016). Estimar as tendências nas taxas ao longo do tempo é uma 

forma fundamental de planejamento de serviços e alocação de recursos com foco na 

busca de controlar e estabilizar a evolução da doença (RAPITI et al., 2014).  

O melanoma, portanto, deve ser compreendido no contexto das doenças 

crônicas como um importante tipo de câncer, cuja prevenção é diretamente 

relacionada à redução da exposição a fatores ambientais, principalmente a radiação 

solar. A diminuição desse risco deve abranger todas as faixas etárias, porém, 

necessitam de atenção especial os trabalhadores expostos. Diante das peculiaridades 

supracitadas, a hipótese é que há uma distribuição irregular da doença no território 

brasileiro, tendo em vista existirem diferenças regionais em relação aos fatores de 

risco. A discussão possibilitará o direcionamento para a criação de políticas 

preventivas e focadas na diminuição da incidência e da mortalidade pela doença, bem 

como condutas direcionadas às regiões críticas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A PELE 

A pele é um órgão complexo, composto por diversas camadas. Tal 

complexidade justifica a distribuição da radiação de forma diferente nas distintas 

camadas, quais sejam: os tecidos dérmico, epidérmico e subcutâneo. Outros 

componentes importantes são as glândulas sebáceas, os pelos, o folículo piloso, 

glândulas sudoríparas e canal excretor, músculo de ereção do pelo, papilas dérmicas 

e tecido adiposo  (IARC, 1999). 

Alterações nas camadas da pele podem apresentar-se de forma benigna ou 

maligna. Alguns critérios são usados para o diagnóstico diferenciado, tais como: 

tamanho, simetria, delimitação lateral, maturação, disseminação, necrose/ulceração, 

infiltrado inflamatório, regressão, atipias celulares e mitoses profundas, melanização 

da lesão, e proliferação de células isoladas. A utilização desses critérios normalmente 

leva à conclusão diagnóstica, apesar de haver casos com maior dificuldade de 

identificação que outros (VERONESE; MARQUES, 2004). Tais dificuldades no 

diagnóstico estão relacionadas à variabilidade de sintomas. 

A heterogeneidade desse órgão reflete a ocorrência do câncer nos diversos 

tipos celulares que o compõem. Três são os tipos mais comuns: o carcinoma 

basocelular, que é uma neoplasia maligna de prognóstico favorável,  crescimento 

lento e capacidade de invasão localizada; o carcinoma espinocelular, o qual possui 

capacidade invasiva local e de metástase conforme a lesão que o originou (OLIVEIRA; 

GLAUSS; PALMA, 2011; INCA, 2015-c); e o melanoma, caracterizado como tipo mais 

grave e letal câncer de pele, devido à alta capacidade de metastatização (PLUTA; 

BURKE;  GOLUB, 2011). Cerca de 70%  das lesões são carcinoma basocelular; 25% 

são do tipo espinocelular e aproximadamente 4% são melanoma  (HAYASHIDE et al., 

2010). Dentre estes, cerca de 10% dos acometidos por melanoma têm histórico 

familiar da doença. A patogênese, no entanto, é multifatorial (SOURA et al., 2016). 
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2.2. MELANOMA MALIGNO DE PELE 

O melanoma consiste em uma lesão maligna, de origem neuroectodérmica, em 

uma pele íntegra, normalmente nos melanócitos intraepidérmicos, e com menor 

frequência, nos melanóticos dérmicos, com ocorrência relacionada a lesões 

precursoras, tais como os nevos (em 30 a 40% dos casos de melanoma). A 

localização e a morfologia das lesões são variadas, no entanto, com maior frequência, 

são afetados face, ouvidos, pescoço, cabeça, ombros (em homens) e lábios inferiores 

(em mulheres) (IARC, 2015-b). Cerca de 82 a 85% dos pacientes começam com a 

doença de forma localizada, de 10 a 13% são afetados de forma locorregional e de 2 

a 5% de forma metastática (VILLALOBOS LEÓN et al., 2013). 

A origem do melanoma pode ocorrer em pele normal ou em lesão pigmentada. 

Na pele normal, o início se dá após o surgimento de lesão de coloração escura de 

bordas irregulares, com prurido e descamação. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

descreve a identificação do melanoma através de 4 características: assimetria, bordas 

irregulares, cor variável e diâmetro maior que 6 milímetros (INCA, 2003; VRIES et al., 

2006). 

No que se refere à classificação por profundidade da lesão, podem ser 

mencionados: melanomas finos, que normalmente apresentam assimetrias nos dois 

eixos, 3 cores ou mais, pontos, traços ou rede atípica; e melanomas invasivos, que 

tendem a se mostrar também com 3 cores ou mais, porém, com área vermelho-leitosa, 

véu azulado, além de traços e rede atípica (SILVA et al., 2013).   

Quanto à ocorrência da doença, destaca-se que aproximadamente 80% dos 

pacientes que desenvolvem melanoma são caucasianos de pele clara. O principal 

fator de risco é a exposição intermitente à radiação ultravioleta, principalmente durante 

a infância (IARC, 2015-b). A exposição a este fator afeta diretamente o quantitativo de 

mutações celulares, que superam às de outros tumores agressivos (SHTIVELMAN et 

al., 2014). Além da radiação solar, fatores carcinogênicos ambientais para o 

melanoma são a exposição a bifenilas policloradas (PCBs) e a radiação ultravioleta 

em equipamentos de bronzeamento artificial (IARC, 2015-b). São também citados na 

literatura a história familiar e a ocorrência prévia da doença no mesmo paciente 

(FERNANDES; CALMON, 2011; PLUTA; BURKE;  GOLUB, 2011; INCA, 2003), neste 

caso, com um aumento em 10 vezes no risco de desenvolvimento de um novo tumor 

primário (VILLALOBOS LEÓN et al., 2013). Outros fatores relacionados à doença são: 
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a presença de nevo congênito, xeroderma pigmentoso, e nevo displásico, bem como 

o quantitativo de nevos (INCA, 2003; IARC, 2015-b). 

Também estão elucidados na literatura fatores de risco ocupacionais 

relacionados ao melanoma, que são o campo eletromagnético, a radiação ultravioleta, 

além da radiação solar (INCA, 2012). Quanto às ocupações mais expostas, destacam-

se os pilotos de avião, farmacêuticos, químicos, operadores de telefone, mineiros, 

carteiros, serralheiros elétricos, instaladores de telefone/telégrafo. Em relação às 

atividades econômicas, destacam-se a industria de minerais não metálicos e a 

indústria têxtil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Pode-se acrescentar a essas 

categorias os profissionais que trabalham expostos à radiação solar, das mais 

diversas formas, tais como agricultores, pescadores e trabalhadores da construção 

civil.   

Desse modo, ao se considerar tais fatores, identifica-se a existência de regiões 

geográficas de maior incidência de melanoma relacionadas à exposição solar 

(AMANCIO; NASCIMENTO, 2014; WAINSTEIN; BELFORT, 2004), ao passo que há 

outras em que a população é composta por pessoas que têm facilidade de 

desenvolver queimaduras solares (de  pele clara, ruivas, e de olhos claros) 

(AMANCIO; NASCIMENTO, 2014). 

Quanto ao tratamento, diversos fatores devem ser considerados, tais como 

idade, resposta do paciente, extensão da lesão, terapias prévias, progressão da 

doença, tratamentos disponíveis, desejos do paciente, sintomas e comorbidades. A 

compreensão dos mecanismos de atuação do sistema imune contra a doença permite 

novas perspectivas no tratamento, com aumento da sobrevida, inclusive para o 

melanoma metastático (GOGAS; POLYZOS; KIRKWOOD; 2013). 

Casos em que a identificação ocorre de modo precoce normalmente permitirão 

cura por meio de tratamento cirúrgico (FERNANDES; CALMON, 2011; PLUTA; 

BURKE; GOLUB, 2011; VILLALOBOS LEÓN et al., 2013). Em casos de metástases, 

no entanto, a sobrevivência é reduzida (PLUTA; BURKE; GOLUB, 2011; 

VILLALOBOS LEÓN et al., 2013).  

Comumente o alvo de metástase é a pele, mas quaisquer órgãos podem ser 

afetados, com destaque para pulmões, fígado, sistema nervoso central e ossos 

(LEBOIT et al. 2006). Tais casos com metástases são tratados por meio de cirurgias, 

radioterapia, quimioterapia, e imunoterapia (PLUTA; BURKE;  GOLUB, 2011). 
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No que concerne ao prognóstico, a literatura diverge quanto ao principal 

determinante de sobrevivência. Há relatos de que o principal fator seja a existência de 

metástases no linfonodo, bem como a recorrência em casos de melanoma (OLIVEIRA 

FILHO et al., 2013). Outros autores abordam de forma diferente, ao considerar o 

estágio do tumor quando ocorre o diagnóstico como o mais importante fator 

(FERNANDES, CALMON, 2011; WHO, 2007-a). Há ainda relatos que trazem a 

espessura da lesão como indicador de mau prognóstico, de maneira que tumores em 

fase de crescimento vertical têm maior poder metastático e pior prognóstico (IARC, 

2015-b). 

Além disso, a prevenção primária e secundária, e o diagnóstico precoce são 

enfatizados como formas efetivas de redução da mortalidade por melanoma (LEBOIT 

et al., 2006; WHO, 2007-b; WHO, 2007-a). Assim, é essencial o conhecimento das 

características da doença, de seu percurso, e do tratamento para tomada de decisões 

quanto a medidas preventivas direcionadas à população de risco (WHO, 2007-c). 

 

2.3. EPIDEMIOLOGIA DO MELANOMA NO CONTEXTO DAS DOENÇAS 

CRÔNICAS 

No Brasil, a transição demográfica e epidemiológica tardia gerou um padrão de 

existência conjunta de pólos de doenças relacionadas à pobreza, e de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). Essa polarização é visível quando se observa a 

disparidade entre as regiões Sul e Sudeste, com um perfil de morbimortalidade 

semelhante a países desenvolvidos, em relação ao Nordeste, com níveis semelhantes 

aos dos países mais pobres do hemisfério sul. Tal distinção é expressão das 

desigualdades de renda, alimentação e moradia (ARAÚJO, 2012). Assim, o perfil 

epidemiológico manifesta, de formas variadas, as diferenças socioeconômicas 

existentes (RIBEIRO; NARDOCCI, 2013). 

O novo padrão constituído reflete uma nova realidade, para a qual devem ser 

direcionados recursos àqueles setores prioritários, principalmente ao se considerar os 

novos problemas em evidência, tais como as DCNT (BARBOSA et al., 2015). Os 

principais fatores de risco modificáveis comuns a essas doenças são o fumo, a 

ausência de atividade física, os maus hábitos alimentares e o uso excessivo de álcool 

(MALTA; MORAIS NETO; SILVA JUNIOR, 2011; DUNCAN et al., 2012; ISER et al., 
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2012). A ocorrência desses fatores, aliada ao envelhecimento, implica a necessidade 

de uma atenção à população idosa (MALTA et al., 2014-b), visto que tais doenças 

representam um grave problema por constituírem o principal motivo de internações 

hospitalares no Brasil, e implicarem crescente impacto econômico (MALTA; MORAIS 

NETO; SILVA JUNIOR, 2011), além de constituírem a maior causas de morte em 

todas as regiões na faixa de idade compreendida entre 30 e 69 anos (MALTA, et al., 

2014-a). 

Entre as mortes por DCNT, as doenças do aparelho circulatório ocupam o 

primeiro lugar, seguidas pelas neoplasias, como segunda causa de óbitos no país e 

uma das principais causas de morte no mundo (BARRETO, 2013). Estimativas da 

Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 70% das mortes pela doença 

ocorrem em países de média e baixa renda, nos quais são limitados ou inexistentes a 

prevenção, o diagnóstico e o tratamento (WHO, 2007-b).  

Ainda no contexto das doenças crônicas, dados para o biênio 2014 e 2015 

revelam um número estimado de cerca de 576 mil casos novos de câncer no Brasil 

(FACINA, 2014). Quanto aos custos para esse tratamento, estão incluídos os gastos 

diretos, que estão relacionados a equipamentos, a consultas, a serviços diagnósticos, 

à educação e à pesquisa; bem como os gastos indiretos, que incluem a perda de dias 

trabalhados, as despesas com viagens, e o tempo de espera. No ano de 2009, por 

exemplo, gastou-se, no país, em dólares, um valor superior a 1,55 bilhão de dólares 

com casos novos, com um valor de custos médicos por paciente equivalentes a 8,04 

dólares, inferior ao de países como Argentina (U$ 12,20), Chile (U$15,09), Uruguai 

(U$26,63), e México (U$11,46), situados na América Latina. Tais quantias 

notadamente inferiores em relação a países desenvolvidos, como Estados Unidos 

(U$460,17) e Reino Unido (U$182,73), por exemplo (GOSS et al., 2013). 

Outro ponto que revela a importância epidemiológica do câncer de pele é o fato 

de ser o mais frequente tipo de câncer do país, correspondendo a ¼ dos tumores 

registrados. Para o ano de 2014, a expectativa era de 98.420 casos novos de câncer 

de pele para homens e 83.710 casos novos para mulheres. O câncer de pele não 

melanoma, em homens, é o mais incidente nas regiões sul, sudesde e centro-oeste. 

No nordeste e o norte, entretanto, representa a segunda posição. Para mulheres, é o 

mais incidente em todas as regiões (INCA, 2015-c). 
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A despeito disso, o melanoma constitui menos de 5% das neoplasias de pele, 

contudo, é a mais grave e letal entre elas, ao se considerar o seu maior poder 

metastático (INCA, 2015-e). Com frequência, o agravo atinge jovens, e representa um 

dos mais sérios tipos de câncer no que tange à quantidade de anos perdidos de vida 

(FERRARI JUNIOR et al., 2008).  

Convém ressaltar, ainda, que o melanoma representa um dos cânceres com 

maior aumento na população branca no final do século XX. O crescimento das taxas 

de incidência situa-se em torno de 3 a 7% ao ano nos diversos países de população 

caucasiana (VILLALOBOS LEÓN et al., 2013). Quanto à incidência mundial, destaca-

se um aumento quando se aproxima da linha do equador, contudo, fato oposto ocorre 

na Europa, que apresenta maiores taxas nos países nórdicos, fato possivelmente 

associado ao fenótipo da população no norte europeu, bem como à intensa exposição 

solar no período das férias (VILLALOBOS LEÓN et al., 2013; LEBOIT et al., 2006). 

A literatura evidencia, ainda, uma associação positiva em relação à incidência 

e nível socioeconômico, no caso do melanoma (RIBEIRO; NARDOCCI, 2013). Há 

também evidências que apontam para disparidades entre os sexos em relação à 

doença, ao se considerar fatores biológicos, tais como diferenças hormonais, o 

equilíbrio imunológico e estresse oxidativo; além de fatores ambientais. Ademais, 

fatores comportamentais também têm influência, tais como uso de bronzeamento 

artificial mais comum entre mulheres, e que eleva o risco de desenvolver melanoma. 

O melhor entendimento de tais diferenças permite o desenho das intervenções 

necessárias (ROH et al., 2015). 

 Apesar da alta incidência da doença em locais de maior nível socioeconômico, 

países mais desenvolvidos apresentam redução no número de óbitos, visto que 

investem no desenvolvimento de conhecimentos sobre detecção precoce, prevenção 

e tratamento adequados, o que permite redução da mortalidade e maior possibilidade 

de cura (WARD et al., 2006). 

Dados de 2012 da International Agency for Research on Cancer (IARC) 

estimam que, no mundo, houve um total de 120.649 novos casos de melanoma em 

homens e 111.481 casos novos em mulheres, com uma estimativa de mortalidade 

para o mesmo período de 31.390 óbitos em homens e 24.098 em mulheres. A 

distribuição de mortes por melanoma no mundo, para o ano citado, entre homens e 

mulheres, foi representada pelas figuras 1 e 2, respectivamente. 
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Figura 1: Representação espacial das taxas de mortalidade, ajustadas pela 

população mundial, por melanoma no mundo, no ano de 2012, para homens. 

Fonte: IARC, 2015-a.  

 

 

Figura 2: Representação espacial das taxas de mortalidade, ajustadas pela 

populaçao mundial, por melanoma no mundo, no ano de 2012, para mulheres. 

Fonte: IARC, 2015-a.  

 

O mapa masculino revela a presença de maiores taxas de mortalidade na 

Europa, bem como na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, e na África do Sul. 

Quanto às mulheres, os maiores índices foram visualizados em países nórdicos, 
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Europa central e oriental, Austrália, Bolívia, bem como em alguns países da África 

subsariana. O Brasil encontra-se em nível intermediário em relação aos demais países 

para ambos os sexos. 

Na União Europeia, a incidência anual do melanoma gira em torno de 14 casos 

por 100.000 habitantes ao ano, com número bruto de cerca de 70.000 casos novos 

anuais (VILLALOBOS LEÓN et al., 2013). Para o ano de 2015, os dados mundiais 

revelaram, por sua vez, um total de 130.800 novos casos de melanoma em homens e 

119.378 para mulheres, e estimativa de mortalidade para o mesmo período de 34.143 

óbitos em homens e 25.955 em mulheres (IARC, 2015-a). No Brasil, a estimativa para 

o mesmo ano é de uma incidência de cerca de 3.502 casos novos em homens, com 

uma taxa de 3,47 por 100 mil habitantes; e de 3.179 em mulheres, com taxa de 3,07 

casos novos por 100 mil habitantes, com um número de óbitos estimado em 1.229 

mortes para homens e de 895 para mulheres (IARC, 2015-a). 

Uma análise das diferenças regionais, no Brasil, pode ser feita por meio do 

mapa nacional, disponível no portal do INCA, com os dados de mortalidade do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). No período de 2008 a 2012, 

percebe-se tendência a taxas ajustadas de mortalidade mais elevadas nas regiões sul 

e sudeste para homens e mulheres. A região centro-oeste apresenta-se de modo 

intermediário nos mapas masculino e feminino. E as menores taxas estão no norte e 

nordeste, conforme as figuras 3 e 4. A avaliação dos mapas, entretanto, deve 

considerar o fato de que os dados não estão corrigidos, o que consiste em limitação 

ao seu uso. 
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Figura 3: Representação espacial das taxas de mortalidade por melanoma por 

unidades da federação do Brasil, no período de 2008 a 2012, ajustadas pela 

população mundial, por cem mil homens. Fonte: INCA, 2015-c. 

 

 

Figura 4: Representação espacial das taxas de mortalidade por melanoma por 

unidades da federação do Brasil, no período de 2008 a 2012, ajustadas pela 

população mundial, por cem mil mulheres. Fonte: INCA, 2015-c. 

 

É essencial, no caso do melanoma, cuja distribuição espacial é relacionada à 

cor da pele, que se destaque a dificuldade dessa análise no Brasil, pela miscigenação 

de diversas etnias ao longo dos séculos. Contudo, algumas regiões do país têm maior 



24 
 

prevalência de populações autorreferidas como “brancas” do que outras. Esse 

histórico é relacionado à ocupação do território e à dinâmica econômica do país e de 

cada região. No norte e no nordeste, a população parda é mais frequente. De acordo 

com o censo demográfico do IBGE do ano de 2010, a cor autorreferida da população 

branca representava 47,7% da população residente no país, valor que decresceu em 

relação ao ano de 2000 (53,7%). Por sua vez, a população de pardos e negros, que 

somava 44,7% em 2000, passou para 50,7% em 2010 (IBGE, 2011).  Dados recentes, 

a respeito de indicadores sociais em saúde, advindos da Pesquisa Nacional por 

Amostra de domicílios (PNAD), de 2014, baseados também em cor autorreferida, 

revelam essa distribuição de modo mais recente. A proporção atual de brancos foi de 

45,5%, enquanto pretos e pardos representaram 53,6%. Quanto às regiões do país, 

tem-se atualmente maior proporção de pretos e pardos no Norte (76,3%), Nordeste 

(72,5%), e Centro-oeste (59,2%). No Sudeste (46%) e no Sul (23,2%) essa proporção 

foi inferior (IBGE, 2015). 

Em que pesem os fatores biológicos e comportamentais, são também 

destacáveis como determinantes relacionados à incidência e à mortalidade por câncer 

os fatores socioeconômicos. Estes são condicionantes que geram desigualdades nas 

cargas de câncer entre distintos países, e internamente entre regiões de um mesmo 

país (BARBOSA et al., 2015). A literatura descreve uma maior incidência da doença 

em locais em que a população tem maior possibilidade de atividades relacionadas ao 

lazer, expostos ao sol (VRIES et al., 2003-b), e deve-se considerar, ainda, o acesso 

aos serviços de diagnóstico mais dificultados em populações menos favorecidas. Tal 

fato implica o diagnostico em etapas mais tardias para estas populações, fato 

dificultador do tratamento e que reduz as chances de cura. 

 

2.4. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO CÂNCER NO BRASIL 

O conceito atual de vigilância epidemiológica está relacionado a uma atuação 

abrangente e baseada em um planejamento eficaz, capaz de criar soluções para os 

problemas encontrados nas diferentes regiões (ARAÚJO, 2012). O processo de 

ascensão desse novo modelo teve como avanço importante, no Brasil, na segunda 

metade da década de 70, mudanças relacionadas ao controle de doenças e 

implantação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, com padronização do 
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Sistema de Notificação compulsória nacionalmente. Além disso, foram criados 

sistemas de informação no período, para solucionar a heterogeneidade dos registros, 

com destaque para o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) em 1975 (FELIX 

et al., 2012; WALDMAN, 2012; OLIVEIRA et al., 2014).  

Os sistemas de informação criados subsidiaram o desenvolvimento de políticas 

de saúde em todas as esferas de gestão, por meio da possibilidade de avaliação da 

situação da saúde, do planejamento de ações e da análise de resultados ao longo do 

tempo, através do estudo da mortalidade e de sua distribuição de acordo com agravos 

à saúde (FRIESTINO et al., 2013; DATASUS, 2016). 

É importante, contudo, mencionar a qualidade dos dados desses sistemas ao 

se trabalhar com bancos agregados. Para tanto, um dos pontos avaliados é a 

cobertura. No caso do SIM, tal parâmetro, que é definido como a razão entre os óbitos 

coletados por este sistema em relação ao número de óbitos projetados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve importante avanços na última 

década, e atingiu, em 2011 um valor de 96,1%. Entretanto, tal indicador teme 

qualidade tem diferentes valores nas regiões do país. Nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-oeste a cobertura é de aproximadamente 100%, ao passo que nas regiões 

Norte e Nordeste este valor situa-se entre 80 e 90%. Além desses avanços, foram 

identificadas melhorias quanto ao registro das causas de óbitos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). Dados mundiais, em contrapartida, apontam uma baixa cobertura. No 

ano de 2005, apenas um terço da população mundial tinha essa cobertura de dados 

sobre mortalidade, com a maioria dos casos de câncer sendo registrada em países 

desenvolvidos (FERLAY et al., 2010).  

A qualidade das informações no Brasil permite, portanto, a tomada de decisões 

e a criação de políticas em saúde, subsidiada por estudos detalhados das informações 

disponíveis. Dessa forma, estudos ecológicos têm sido fundamentais na área da 

saúde coletiva, ao possibilitar a identificação de regiões com maior ocorrência do 

agravo, tendo em vista que as características desta doença podem estar mais 

presentes em algumas áreas do país. O reconhecimento das regiões críticas visa, 

desse modo, medidas preventivas no território estudado (CARVALHO; SOUZA-

SANTOS, 2005; TORRES-AVILÉS et al., 2015).  

Nesse sentido, a vigilância ao câncer está ligada ao planejamento de 

programas de controle da doença. A origem dos dados destinados a essa vigilância, 
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no Brasil, é a advinda dos Registros Hospitalares de Câncer; e dos Registros de 

Câncer de Base Populacional (PINTO et al. 2012), que existem em 28 cidades, das 

quais 21 são capitais. Sua organização possibilita uma comparação com dados de 

outros países, tendo em vista a melhoria progressiva desses registros ao longo do 

tempo (INCA, 2010).  

A forma de atuação, por sua vez, é baseada na implantação, no 

acompanhamento e na melhoria desses registros mencionados. Essa melhoria 

permite o conhecimento de novos casos, além da realização de estimativas de 

incidência, e constitui subsídio para que seja feito o planejamento de ações para 

prevenção e controle, de acordo com os fatores associados mais presentes em cada 

região (INCA, 2015-f).  

Além disso, ao se considerar os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores 

estão expostos, e o consequente risco de desenvolvimento do câncer, também é 

essencial que seja mencionada a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), que 

compõe um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, e tem 

objetivo voltado para a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, 

através de ações integradas para intervir nos agravos e nas suas causas. A VISAT 

atua de modo intersetorial e participativo, e tem ações coordenadas por instâncias de 

gestão do SUS, articuladas pela Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST), baseadas na atenção de modo integral e na saúde dos 

trabalhadores em rede (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), e baseada também na 

universalidade e na equidade.  

O alcance das metas de prevenção e de assistência que são recomendadas 

pelo SUS, contudo, ainda está distante, tendo em vista a necessidade de articulação 

entre as práticas assistenciais e o trabalho preventivo. Esse cuidado, entretanto, vai 

de encontro ao modelo econômico, voltado para o consumo de materiais e de 

substâncias prejudiciais à saúde, bem como o uso de produtos de beleza, e 

comportamentos que aumentam os riscos à exposição pessoal, ocupacional, 

ambiental a agentes cancerígenos  (INCA, 2012). 

Nesse contexto, ao se considerar a importância epidemiológica e social desse 

agravo, a portaria Nº 205, de 17 de fevereiro de 2016, preconiza a notificação do 

câncer relacionado ao trabalho, que é feita por meio do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), baseada na lista nacional de doenças e agravos a 
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serem notificados, através da estratégia de vigilância em unidades sentinela 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016-b).  

Atualmente, as ações de vigilância ocorrem de modo descentralizado, com 

investimento em capacitação de recursos humanos, para que existam equipes 

responsáveis pela coordenação da vigilância em saúde em cada estado. As 

coordenadorias regionais devem atuar na supervisão e treinamentos sobre os 

registros de câncer; realização de estudos para identificar a situação do câncer e os 

fatores de risco; divulgação da situação epidemiológica, da incidência e da 

mortalidade da doença; avaliação dos resultados da prevenção e controle da doença 

em cada localidade; e consolidação de informações sobre morbidade, bem como a 

avaliação da assistência (INCA, 2015-f). 

 

2.5. POLITICAS E REDE DE SAÚDE EM ONCOLOGIA 

2.5.1. POLÍTICAS DE SAÚDE EM ONCOLOGIA 

No Brasil, ações relacionadas ao câncer tiveram base regulamentadora iniciada 

por meio das Normas Regulamentadoras de Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), através da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 3.214 de 1978  

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2012). 

Após esse período, o país vivenciou um processo de transição na saúde 

pública, que caracterizou a reforma sanitária e ocorreu por iniciativa da sociedade civil. 

Uma das principais decorrências dessa transição foi a criação de um Sistema Único 

de Saúde (SUS), com instituição embasada na Constituição de 1988, a qual garante 

a saúde como um direito de todos e dever do Estado. O novo sistema de saúde propõe 

uma atenção universal e abrangente, voltada não só para cura, como também para a 

prevenção, além de permitir à comunidade a participação na gestão e na prestação 

de serviços em todas as esferas do governo. Algumas das funções que cabem ao 

SUS são: a promoção da saúde; a vigilância em saúde; o controle dos vetores de 

doenças; a educação sanitária; e o fornecimento do cuidado em todos os níveis de 

atenção (PAIM, et al. 2011). 

Nesse contexto, considerando-se a importância epidemiológica das neoplasias, 

assim como do conhecimento do direito do cidadão à saúde e do dever do Estado em 

provê-la, diversas legislações voltadas aos pacientes com doenças crônicas, dentre 

elas o câncer, foram criadas a partir da constituição de 1988. Destaca-se que a 
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melhoria da qualidade dos dados nos sistemas de informação, somada ao aumento 

da utilização dessas informações na área da saúde coletiva, proporcionaram uma 

maior ênfase na criação de legislações direcionadas a essas doenças, principalmente 

na última década.  

Um apanhado histórico das políticas em saúde nessa área do conhecimento 

pode ser descrito cronologicamente. A portaria Nº 1339 de 1999 estabeleceu a lista 

de doenças relacionadas ao trabalho, usada como refererênia para agravos 

originados do processo de trabalho no SUS, com uso clínico e epidemiológico. Dentre 

os agentes etiológicos, a portaria descreve os principais causadores de patologias de 

acordo com o CID-10 relacionadas ao trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016-a). 

Ainda em 1999, a sociedade Brasileira de dermatologia criou o programa 

nacional de controle do câncer de pele, com o objetivo de desenvolver ações de 

combate à doença, para diagnóstico, informação e tratamento de melhor qualidade, 

gratuitos. Em 2012, foi estabelecido o dia “C” nacional de combate ao câncer de pele, 

na data de 7 de novembro, além do “dezembro laranja’, ambos com foco na prevenção 

da doença e estímulo ao diagnóstico precoce (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DERMATOLOGIA, 2016). 

Em 2005, o Ministério da Saúde instituiu, por meio da portaria Nº 2.439, a 

Política Nacional de Atenção Oncológica, que aborda uma assistência embasada na 

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. A 

vigilância em saúde é componente fundamental da portaria, que traz, ainda, o conceito 

de Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) como as unidades 

hospitalares detentoras de condições técnicas, instalações físicas, bem como 

equipamentos e recursos humanos capacitados para a atenção de alta complexidade 

no diagnóstico definitivo e no tratamento do câncer (RADAELLI; MEDEIROS, 2015). 

Um fato marcante para o tratamento do câncer de pele e melanoma foi a 

publicação da RDC 56 de 2009, que proibiu em todo o território nacional o uso dos 

equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos, que utiliza radiação 

ultravioleta. A Austrália acompanhou o Brasil na mesma decisão, no ano de 2014, 

enquanto os Estados Unidos optaram pela criação de um imposto sobre 

bronzeamentos, para arrecadar investimentos na proteção contra o câncer (ANVISA, 

2012) 
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Outra legislação importante no contexto em questão, com o objetivo de ampliar 

o acesso ao tratamento dos pacientes com câncer no país, e de articular projetos de 

crescimento e qualificação dos hospitais habilitados nesse tratamento, com foco em 

reduzir as diferenças regionais no que diz respeito à oferta dessa assistência no Brasil, 

foi a portaria do Ministério da Saúde Nº 931/2012, que instituiu o projeto de expansão 

da assistência oncológica (projeto expande) (INCA, 2015-b). 

Ainda em 2012, foi criada a lei Nº 12.732, que determina o prazo para início do 

tratamento oncológico de até 60 dias, no âmbito do SUS, para o paciente que tiver 

confirmação diagnóstica por laudo patológico, ou ainda, tempo menor em caso de 

necessidade registrada no prontuário (BRASIL, 2016). 

Em 2013, por sua vez, a portaria Nº 874, também do Ministério da Saúde, que 

revogou a portaria Nº 2.439, instituiu a política nacional para controle do câncer na 

rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Tal política é 

direcionada à diminuição da mortalidade e da incapacidade ocasionada pela doença, 

bem como à redução da incidência de alguns tipos de câncer, por meio de ações de 

promoção da saúde, prevenção da doença, diagnóstico precoce, tratamento 

adequado e cuidados paliativos. Além disso, articula diferentes níveis de atenção, por 

meio de sistemas de apoio e logística, e define as responsabilidades dos diferentes 

componentes de atenção à saúde. À atenção básica, são direcionadas ações voltadas 

para a promoção e prevenção da saúde, avaliação de vulnerabilidades, além do 

registro das informações nos sistemas de informação e da atenção domiciliar, esta 

com o objetivo de promover principalmente o cuidado paliativo, com respeito aos 

hábitos de cada indivíduo, e focada na educação em saúde e estímulo à qualidade de 

vida. O cuidado especializado, por sua vez, é direcionado ao diagnóstico e ao 

tratamento, com destaque para os hospitais classificados como Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade (UNACON), com diagnóstico e tratamento de 

cânceres mais prevalentes do local no qual estão inseridos; e Centros de Assistência 

de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), com diagnóstico definitivo e 

tratamento, contudo não necessariamente diagnosticando os cânceres raros e infantis 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Outra legislação pertinente é a portaria do Ministério da Saúde Nº 483 de 2014, 

a qual redefiniu a rede de atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas, 

caracterizadas por início gradual, duração longa ou incerta e de causas variadas, cujo 
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tratamento envolve modificações no estilo de vida, bem como cuidados contínuos, os 

quais normalmente não levam à cura. Os princípios trazidos por esta portaria estão 

voltados para o acesso e acolhimento; humanização; atuação multiprofissional; 

territorialidade; articulação entre gestores; e controle social e autonomia, com foco na 

educação em saúde e no autocuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016-c). 

A despeito de haver diversas legislações nessa área da saúde coletiva, é fato 

que, para implantar políticas e intervenções mais efetivas, é necessário que se avalie 

o impacto ocasionado por tais agravos, para que se possa diminuir os condicionantes 

e melhorar a detecção e tratamento (MALTA; MORAIS NETO; SILVA JUNIOR, 2011). 

Um dos avanços nesse sentido reside no estabelecimento de metas mundiais para 

monitorar tais doenças, conscientizar as populações e permitir visibilidade ao 

problema. Para tal enfrentamento, é fundamental que exista um equilíbrio entre as 

metas de promoção da saúde da população em geral, como também aquelas 

direcionadas ao tratamento e assistência daqueles que já apresentam a doença 

(MALTA et al., 2013). 

Dessa forma, é essencial ressaltar a importância de se considerar o contexto 

social e epidemiológico da doença, para que se perceba o grau de urgência de 

políticas públicas destinadas a cada agravo, neste caso, aos pacientes com câncer. 

As populações de maior risco necessitam de aliar às políticas citadas a redução das 

iniquidades sociais e de acesso ao processo preventivo primário, assim como a 

melhores condições de diagnóstico e tratamento. No Brasil, entretanto, a ineficiência 

de programas de rastreamento e de detecção do câncer reflete a atual conjuntura da 

assistência à doença vivenciada no país, em que o suporte de serviços para 

diagnóstico e tratamento ainda não é fornecido de modo adequado e em quantidade 

necessária (BARBOSA et al., 2015). Não obstante, o país necessita também de 

políticas de prevenção eficazes e capazes de reduzir sobremaneira a evolução da 

doença para estágios incuráveis. Nesse aspecto, há uma necessidade de participação 

mais efetiva da atenção básica, cuja atuação ainda é insuficiente no que tange ao 

rastreamento de lesões pré-malignas.  

Além disso, outro desafio vivenciado é a irregularidade na distribuição da 

doença em diferentes grupos, fato que deve ser também levado em consideração na 

construção de ações e políticas para combate às doenças crônicas (ISER et al., 2012; 

MALTA et al., 2014-b; GUIMARÃES, et al., 2015). Para tanto, é essencial o 
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envolvimento dos gestores, para que atuem visando à prevenção, ao controle dessas 

doenças e à promoção da saúde (MALTA et al., 2014-b; GUIMARÃES, et al., 2015). 

São importantes, também, medidas estruturais, guiadas por políticas públicas 

nas distintas esferas, direcionadas à melhoria das condições de saúde das pessoas. 

A superação de alguns problemas pode ter impacto considerável no quadro de saúde 

global, além de definir perspectivas melhores para a saúde em geral (BARRETO, 

2013). Tais perspectivas visam melhoria das condições atuais, visto que, apesar de 

ser uma das maiores economias mundiais, o Brasil ainda apresenta um nível de saúde 

muito aquém dos países mais desenvolvidos. O país convive com diversos problemas, 

principalmente relacionados a iniquidades sociais (VICTORA et al., 2011). Tal fato 

motiva uma preocupação, visto que piores indicadores socioeconômicos estão 

associados a diagnóstico mais tardio, o que constitui uma barreira no combate ao 

câncer (GONG et al., 2012).  

Assim, com o objetivo de identificar prioridades e a busca de uma maior 

efetividade no combate ao câncer, um programa de controle e prevenção deveria ser 

focado no estabelecimento de registro das dificuldades no tratamento do câncer, 

(JEMAL et al.,2010) dentre elas, sofrimento de pacientes e familiares. Desse modo, é 

importante que políticas voltadas para as neoplasias atuem de forma construtiva, 

orientando a gestão e a alocação de recursos para regiões mais críticas, com suporte 

ao planejamento de medidas direcionadas aos grupos mais vulneráveis (BARBOSA 

et al. 2015, OLIVEIRA; GLAUSS; PALMA, 2011).  

 

2.5.2. REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 

O combate ao câncer envolve estratégias múltiplas, voltadas para prevenção, 

diagnóstico, assistência e reabilitação. Buscam-se ações que tenham maior 

resolutividade com acesso igualitário. A operacionalização de condutas depende de 

conhecimento técnico, mas também da consideração do contexto de vida do paciente, 

visando permitir a todos a possibilidade ao tratamento (RADAELLI; MEDEIROS, 

2015).  

Um fato que dificulta essa operacionalização é o alto custo da assistência ao 

paciente oncológico, que inclui os gastos diretos e indiretos, estes ligados à 

incapacidade produtiva, à morbidade da doença e ao tratamento, bem como à 

mortalidade. O oneroso tratamento está associado a exames de alta complexidade, 
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tratamento com quimioterapia, necessária em cerca de 70% dos casos, e radioterapia, 

essencial em aproximadamente 60% dos casos. O alto investimento tem retorno a 

médio e longo prazo, ao se considerar a redução de invalidez, e diminuição de 

tratamento em fases mais avançadas do câncer (BITTENCOURT; SCALETZKY; 

BOEHL, 2004). Nesse contexto, a detecção precoce constitui um dos principais 

objetivos da rede pública de atenção à saúde (WHO, 2007-a; SOURA et al., 2016). 

Considera-se, ainda, como vantagens à detecção precoce o benefício individual de 

cada paciente tratado, e a melhoria de sua qualidade de vida. 

Outrossim, os gastos relacionados à saúde do trabalhador, e as consequências 

do adoecimento para a sociedade, justificam a importância da rede de vigilância em 

saúde do trabalhador, a qual estabelece conexões com as instâncias de execução do 

SUS. A configuação em rede tem foco na ação preconizada, com transversalidade de 

ações e multipla responsabiização de distintas instâncias. São atribuições da rede de 

cooperação com a vigilância em saúde, no âmbito da atenção primária, a identificação 

o perfil da saúde dos trabalhadores e processos de produção; a identificação e 

notificação das situações de risco e de agravos associados ao trabalho; o 

estabelecimento de conexões de referência para saúde do trabalhador; e o 

desenvolvimento de atividades de educação em saúde. Quanto à média e à alta 

complexidade, são atribuições a notificação dos agravos relacionados ao trabalho e a 

articulação para referência e contra-referência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Além disso, é preponderante integrar a esse processo um programa de 

cuidados paliativos direcionado àqueles doentes em estágio avançado, para os quais 

deve ser fornecido um suporte para o sofrimento físico, emocional, espiritual. Famílias 

e a sociedade devem ser envolvidas no tratamento, recebendo educação sobre 

prevenção e fatores de risco (WHO, 2007-a). 

Um importante fato no contexto da estruturação do sistema em rede foi a 

criação, em 2003, da Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Saúde, que 

proporcionou uma melhor sistematização do conhecimento existente e da articulação 

mundial de iniciativas para estimular políticas voltadas para a saúde (CARVALHO, 

2013). 

Na América Latina, a cooperação e busca por melhorias em cada país, no que 

diz respeito ao paciente oncológico, levou à criação da rede de institutos nacionais de 

câncer (RINC/UNASUL), que é uma estratégia para articular instituições da rede 
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pública de cada um dos países que a compõem. O início desta rede foi dado pela 

Aliança da América Latina e Caribe para o controle do câncer, com as prerrogativas 

de construir uma cooperação regional; identificar os desafios comuns no combate ao 

câncer; e criar formas de compartilhar práticas bem-sucedidas. Dentre os principais 

objetivos, estão a organização de uma comunidade regional de boas práticas; o 

estimulo à partilha de conhecimentos na área; a busca de alternativas no tratamento; 

a construção de programas de cooperação; o fortalecimento da gestão do grupo; e a 

avaliação de formas alternativas de financiamento para construir planos de trabalho 

(INCA, 2015-d). 

Além da RINC/UNASUL, destaca-se, a rede “Estados Unidos – América Latina 

para pesquisa do câncer”, ligada ao desenvolvimento de infraestrutura, investimento 

em pesquisas e capacitação nessa área da saúde. As metas baseiam-se no 

fortalecimento de alianças que visam reunir recursos para fortalecer o conhecimento 

a respeito da doença (INCA, 2015-e). 

Pode-se mencionar, ainda, a mais importante organização não governamental 

que trabalha com discussões e eventos científicos voltados para construção de 

políticas do câncer, e com programas internacionais de capacitação profissional nessa 

área, que é a União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) (INCA, 2015-a). 

As diversas redes, contudo, devem ser conectadas entre si, por meio de 

pactuações nacionais e internacionais, com base em legislações específicas e 

abrangentes aos pacientes acometidos pelo câncer, agravo que notadamente impacta 

na realidade vivida pela população mundial, em processo de envelhecimento. Além 

disso, é preponderante a continuidade de investimentos para a melhoria do acesso e 

agilidade no tratamento não apenas no país, mas de forma mundial. 

É também fundamental, na organização das redes, que sejam consideradas as 

especificidades dos agravos, de acordo com as demandas geradas pelos usuários 

quanto à atuação de cada membro da equipe multiprofissional. Têm destaque os 

sistemas de referência e contrarreferência, relacionados à rede básica de atenção, na 

qual, deve ser oferecido o atendimento inicial àqueles que têm neoplasia (RADAELLI; 

MEDEIROS, 2015). 

Além das organizações já mencionadas, é necessária uma rede de 

relacionamentos para o paciente com câncer. O apoio social deve ser realizado de 

modo integral, dinâmico e individualizado. E, para que esse apoio ocorra de modo 
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mais efetivo, deve haver conhecimento de quais são os recursos existentes. O 

benefício ao doente ocorre de forma emocional e física, e são influenciados os hábitos 

de vida e a saúde em todos os aspectos (RODRIGUES; FERREIRA, 2012). 

Sendo assim, são componentes fundamentais no processo de tratamento a 

família e uma equipe de saúde participante. A atuação da família deve se basear em 

fortalecer vínculos com instituições de saúde e com a comunidade, na busca de 

recursos que atuem na vivência do câncer, visto que essa doença traz diversos 

desequilíbrios, um dos quais ao contexto familiar. A rede de apoio depende, no 

entanto, de políticas públicas que facilitem seu acesso. A assistência dos profissionais 

da saúde também é essencial, e deve ser baseada na promoção e recuperação da 

saúde do doente e de sua família (RODRIGUES; FERREIRA, 2012). 

Portanto, políticas bem elaboradas e abrangentes são preponderantes para 

uma assistência globalizada, igualitária e includente, assim como uma rede de apoio 

acolhedora e norteadora de quais os procedimentos necessários para que se tenha a 

possibilidade de cura da doença, nos casos em que é possível, ou dos cuidados 

necessários para melhoria da qualidade de vida, nos casos incuráveis, em que se 

procedem cuidados paliativos. 

 

2.6. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS EM ESTUDOS SOBRE CÂNCER E MELANOMA  

Estudos sobre tendências temporais, que normalmente são usados para avaliar 

incidência e mortalidade, podem ser extremamente úteis, por permitir avaliação das 

modificações no padrão da doença ao longo do tempo (KIM et al., 2000). No caso do 

câncer, alterações nessas tendências podem estar associadas a fatores reprodutivos, 

dietéticos, metabólicos, hormonais e comportamentais. As previsões, além de serem 

influenciadas por modificações populacionais e evolução dos fatores de risco, são 

também afetadas por outros fatores, como detecção precoce e existência de 

programas de screening (BRAY et al., 2012). Fatores socioeconômicos são também 

importantes pois ocasionam desigualdades intra e interregionais (BARBOSA et al. 

2015), que resultam em grupos de maior exposição aos riscos e menor acesso aos 

serviços. Esses estudos permitem, ainda, a tomada de decisões quanto a políticas de 

saúde adotadas, bem como o estudo do impacto de medidas preventivas 

(GUIMARÃES et al., 2012).  



35 
 

Uma metodologia de excelente aplicabilidade para avaliar tendências em 

câncer é o joinpoint regression model, técnica utilizada para verificar segmentos 

lineares e descrever mudanças nas tendências. Apesar do câncer não ter modificação 

abrupta, a conexão de segmentos em escala permite uma caracterização resumida 

das tendências (KIM et al., 2000). 

Dados de abrangência mundial revelam que alguns cânceres mostram 

tendência de incidência crescente, relacionada a modificações no conhecimento a 

respeito dos fatores de risco e exposição aos mesmos, além de melhorias associadas 

ao diagnóstico (WARD et al., 2006). É importante ressaltar que existe uma escassez 

de dados históricos relacionados a tendências em locais de população de Índice de 

Desenvolvimento Humano baixo (BRAY et al., 2012), o que dificulta uma avaliação 

mais fidedigna de seus dados. Um exemplo deste fato é a organização de registros 

em países da Europa e América, ao passo que grande parte dos países africanos e 

asiáticos não os têm (FERLAY et al., 2010). 

Ao comparar diferentes países, percebe-se que, ao passo que os indicadores 

relacionados ao câncer encontram-se em redução nos Estados Unidos e em alguns 

países ocidentais, estão em crescimento em outros países, tais como alguns situados 

no leste europeu. Este fato está relacionado ao hábito de fumar, ao sedentarismo, à 

alimentação inadequada, dentre outros hábitos prejudiciais de vida (JEMAL et 

al.,2010). A literatura elucida que em alguns países desenvolvidos, a idade avançada 

da população revela a tendência a maior número de casos de câncer, tendo em vista 

que a grande maioria dos casos ocorrem em adultos com idade avançada (RAPITI et 

al., 2014). 

No Brasil, um estudo que descreve o câncer de pele, ao avaliar trabalhadores 

rurais expostos à radiação solar, revela maior ocorrência do câncer de pele em 

maiores de 60 anos. Raramente a doença ocorre em crianças e negros, de modo que 

os que possuem maior risco de desenvolvimento são brancos, que residem em locais 

de alta incidência de luz solar (HAYASHIDE et al., 2010).  

Quanto ao melanoma, os Estados Unidos vivenciaram, desde 1975, um 

aumento nas taxas da doença entre pessoas brancas, semelhante ao aumento de  

outros países industrializados. Tal fato é atribuível a fatores comportamentais 

relacionados à exposição solar. Também estão relacionados: a pigmentação da pele, 

a presença de nevos melanocíticos, e de sardas, assim como fatores naturais, dentre 
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eles a depleção da camada de ozônio (WARD et al., 2006). Na Suíça, projeções 

revelam aumento na incidência por melanoma, o que se deve,  principalmente, a 

alterações na estrutura populacional, devido ao envelhecimento (RAPITI et al., 2014). 

Quanto à Espanha, a literatura traz uma baixa taxa em crianças menores de 10-12 

anos, esclarecendo que a doença aparece com maior frequência, no país, em adultos 

com idade em torno de 55 anos (VILLALOBOS LEÓN, 2013).  

Diante do contexto mencionado, em que existe uma tendência a aumento das 

taxas de neoplasias e de melanoma em diversas regiões do mundo, é notável a 

necessidade de um modelo de atenção intersetorial, com integração entre os diversos 

serviços de saúde (YOKOTA et al., 2012, PAIM, et al. 2011) e engajamento de todos 

os setores envolvidos no processo (WHO, 2013). O acompanhamento do quadro 

epidemiológico, com monitoramento das metas globais contribui para reorientar os 

serviços de saúde, processos de trabalho e atenção primária à saúde. Assim, ações 

de combate à doença devem estar aliadas à promoção da saúde, à política de atenção 

básica, e a outras políticas do Ministério da Saúde no caso do Brasil, bem como ao 

planejamento estratégico situacional (MALTA et al. 2013). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a distribuição da mortalidade por melanoma maligno de pele por 

regiões do Brasil, separada por sexo, no período de 1998-2012, e realizar projeções 

até o ano de 2032, com avaliação das tendências. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Investigar a distribuição de mortalidade por melanoma nas diferentes regiões 

do Brasil; 

● Corrigir os dados de mortalidade por melanoma por cada faixa etária, por região 

e por sexo no intervalo de tempo compreendido pelo estudo; 

● Projetar os dados de mortalidade por melanoma até o ano de 2032, 

considerando as diferenças atribuídas às mudanças no risco de morrer por 

melanoma ou às alterações populacionais; 

● Avaliar as tendências de mortalidade por melanoma no Brasil e regiões. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

A pesquisa trata-se de um estudo ecológico, de base populacional sobre 

mortalidade por melanoma, que analisou informações sobre Brasil e regiões, no 

período compreendido entre 1 de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 2012. Tais 

dados foram projetados para o período de 2013 até o ano de 2032, e analisadas as 

tendências das taxas de mortalidade ao longo do período estudado. 

 

4.2. FONTE DE DADOS E POPULAÇÃO 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de agosto e de outubro de 2015,  

através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponível no portal do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Utilizou-se o  CID C43 – melanoma 

maligno de pele, e o intervalo entre 1998 e 2012 para  a coleta dos dados, dividido em 

períodos de 5 anos (JENSEN et al., 1991). Tal divisão considera o curso relativamente 

longo da doença, com o objetivo de evitar o viés temporal.  

A tabulação dos dados considerou os óbitos por local de residência, com 

divisão entre as distintas regiões do país e por faixa etária. Além disso, separou-se 

por sexo, para avaliação do comportamento da doença entre os sexos. Para projeção 

dos dados, as idades foram divididas em 18 períodos, quais sejam: 0 a 4 anos; 5 a 9 

anos; 10 a 14 anos; 15 a 19 anos; 20 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 

anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 

anos; 70 a 74 anos; 75 a 79 anos; 80 a 84 anos; e maiores de 85 anos. 

Os dados populacionais foram obtidos através do IBGE, e a população 

considerada refere-se à do ano que representa metade do período. Sendo assim, 

foram utilizadas as populações de cada região e do Brasil referentes aos anos de 

2000, 2005, 2010, e as projeções de população dos anos de 2015, 2020, 2025 e 2030, 

também disponíveis no IBGE.  

 

4.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo os óbitos registrados por local de residência, que 

apresentavam como causa da morte o CID C-043 - melanoma maligno de pele, de 

acordo com o Código Internacional de Doenças (CID) 10.  
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Como critério de exclusão, utilizou-se a eliminação de casos cuja idade e local 

de residência não constavam no registro do óbito. A idade é essencial por ser este um 

estudo das tendências e projeções, e que necessita, portanto, dessa informação no 

registro do óbito (ou data de nascimento). O local de residência é também 

indispensável, tendo em vista que a distribuição da doença entre as regiões consiste 

em um dos objetivos do estudo. 

 Desse modo, seguindo os critérios supracitados, foram excluídos 6 óbitos, dos 

quais 1 era mulher, na região Sudeste, no período de 2008 a 2012; e 5 eram homens. 

Dentre os homens, 1 residia na região nordeste e 1 na região sul, de 1998 a 2012; 1 

da região norte, de 2003 a 2007; e 2 no período de 2008 a 2012, dos quais 1 residia 

no nordeste e 1 no sudeste. 

 

4.4. CORREÇÃO DOS DADOS 

Para a correção dos dados, foi realizada uma sequência de procedimentos. O 

portal do DATASUS e a Secretaria de Vigilância em Saúde disponibilizam informações 

sobre óbitos advindas do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), bem como 

a quantidade de óbitos corrigidos e redistribuídos, considerando sexo, idade e o ajuste 

de acordo com a completude de preenchimento dos campos no documento de registro 

do óbito do paciente, além de redistribuir os óbitos por causas mal definidas entre os 

capítulos do CID-10 (BRASIL, 2015). 

O dado disponível no portal do DATASUS com reajustes, no entanto, é limitado 

aos capítulos do CID-10. Para o presente estudo, foi calculado o fator de correção 

para cada faixa etária, período, região e sexo, a partir da diferença em percentual 

entre a quantidade de óbitos notificados ao SIM e a de óbitos redistribuídos, baseado 

no Capítulo II (Neoplasias) do CID-10. Tal diferença foi expressa em valores decimais 

com o valor 1 correspondendo a uma mudança de 100%, por exemplo, existindo a 

possibilidade de valores maiores, visto que, em algumas localidades, o valor 

redistribuído representou mais do que o dobro dos valores notificados ao SIM. Além 

disso, casos em que o valor redistribuído foi menor do que o de casos notificados ao 

SIM apresentaram uma diferença negativa. Essa diferença obtida foi somada ao valor 

1 para calcular o fator de correção. Esse fator foi multiplicado ao número de óbitos por 

melanoma, visto que o número 1 representa o fator neutro em uma multiplicação. 

Assim, foi pressuposto que o fator de correção das neoplasias poderia ser aplicável 
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ao melanoma. As fórmulas usadas para este cálculo foram aplicadas aos dados por 

meio do software Microsoft Excel 2013, e são descritas a seguir: 

 

D = 
𝑁𝑅−𝑁𝑆

𝑁𝑆
 

 

Na qual: 

D = diferença entre óbitos redistribuídos e óbitos notificados ao SIM por neoplasias em relação 

ao número de óbitos notificados ao SIM por neoplasias; 

NR = número de óbitos redistribuídos por neoplasias; 

NS = número de óbitos notificados ao SIM por neoplasias. 

 

  

F = 1 + 𝐷 

 

Em que: 

F = fator de correção do capítulo das neoplasias; 

D = diferença entre óbitos redistribuídos e óbitos notificados ao SIM por neoplasias em relação 

ao número de óbitos notificados ao SIM por neoplasias. 

 

 

OC = 𝐹 𝑥 𝑁𝑀 

 

OC = número de óbitos por melanoma corrigidos; 

NM = número de óbitos notificados ao SIM por melanoma; 

F = fator de correção do capítulo das neoplasias. 

 

A sequência de coleta e ajuste dos dados foi expressa nas figuras 5 e 6. A 

distinção entre os fluxos se deve à falta de dados no portal do DATASUS sobre óbitos 

redristribuídos, no período de 1998 e 1999. Para eliminar tal entrave, foi calculado o 

fator de correção isoladamente para o ano de 2000. O fator encontrado para este ano 

foi aplicado aos dados de mortalidade por melanoma dos anos de 1998 e 1999. 
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 Com a informação do número corrigido de mortes, foram calculadas as taxas 

de mortalidade, ajustadas de acordo com a população mundial (ASW) por 100.000 

habitantes  (DOLL; PAYNE; WATERHOUSE, 1966; JENSEN et al.,1991).

Figura 5. Fluxograma da metodologia de coleta de dados dos períodos de 2003 

a 2007 e 2008 a 2012. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 6. Fluxograma da metodologia de coleta de dados dos períodos de 1998 

a 2002. Fonte: Próprio autor. 

 

4.5. CÁLCULO DAS TAXAS DE MORTALIDADE E MÉTODO DE 

PADRONIZAÇÃO DAS TAXAS 

 

Para análise da mortalidade, foram calculadas taxas brutas, e taxas ajustadas 

pela população mundial para Brasil e regiões em cada período. O cálculo das taxas 

brutas foi realizado por meio da divisão do número de observações em um 

determinado período pela população aproximada da metade do período. 

Convencionalmente, as taxas relacionados ao câncer são expressos por 100.000 

habitantes (DOLL; PAYNE; WATERHOUSE, 1966; JENSEN et al.,1991). 

 Para obtenção das taxas ajustadas, considera-se o cálculo de padronização 

por faixas etárias comparando-se a uma população de referência. O cálculo é feito 
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por meio de padronização direta, em relação a esta população teórica, expressa por 

100.000 habitantes  (BRAY; FERLAY, 2014). A fórmula da padronização por idade 

segue o modelo de Segi-Doll de 1966: 

 

∑
𝑑𝑖. 𝑤𝑖

𝑦𝑖
𝑖

 

 

 

No qual: 

 

i = grupo etário em estudo; 

di = número de casos no grupo etário i; 

yi = número de pessoas em risco por ano no grupo etário i. 

wi = peso do grupo de idade i em relação à população padrão. 

 

 Tendo em vista que o uso apenas da taxa bruta não considera as possíveis 

variações entre as estruturas etárias das diferentes populações, usa-se o método de 

padronização por faixas etárias em relação à população mundial. Este método permite 

comparação de distintas populações em diferentes períodos, ao longo do tempo, 

mesmo considerando os registros diversos existentes em cada país (BRAY; FERLAY, 

2014). 

 A demonstração da distribuição das faixas etárias, em cada país, compõe uma 

pirâmide populacional, que é baseada na média anual de pessoas de cada idade no 

período de referência, separados por homens e mulheres em períodos de 5 anos. A 

quantidade de grupos etários de cada população dependerá, portanto, da distribuição 

etária de cada população (STELIAROVA-FOUCHER et al., 2014).  
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4.6. CÁLCULO DE TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES 

4.6.1.PROJEÇÕES DA MORTALIDADE POR MELANOMA 

Para cálculo das projeções, foi usado o software NORDPRED (Cancer Registry 

of Norway, Oslo, Norway). Tal programa é inscrito no software R. A obtenção dos 

dados para projeção está elucidada nas figuras 5 e 6. 

O método usado para projeção foi o de idade-período-coorte, normalmente 

utilizado para estudos de incidência e de mortalidade. O intervalo proposto é de 5 anos 

para cada coorte avaliada (MØLLER et al., 2003). Foi estudada a modificação ocorrida 

entre o último período observado, correspondente ao intervalo de 2008 a 2012, e o 

último período projetado, que compreende 2028 a 2032, para cada faixa de idade e 

sexo em cada região. 

Avaliou-se o quanto da mudança nas projeções em períodos futuros é causada 

por alterações no tamanho e na estrutura populacional e o quanto é devida a 

modificações no risco de morrer por melanoma, conforme a fórmula (MØLLER et al., 

2002), cujo resultado poderá representar um valor positivo, em caso de variação 

positiva, ou negativo, quando houver redução no número de óbitos: 

∆ 𝑡𝑜𝑡 =  ∆𝑟𝑖𝑠𝑘 + ∆𝑝𝑜𝑝 

= (𝑁𝑓𝑓𝑓 −  𝑁𝑜𝑜𝑜) 

= (𝑁𝑓𝑓𝑓 − 𝑁𝑜𝑓𝑓) + (𝑁𝑜𝑓𝑓 − 𝑁𝑜𝑜𝑜) 

 

 Na equação, tem-se: 

∆ tot= variação total; 

∆ risk = variação causada pela mudança no risco de morrer pelo câncer; 

∆ pop = variação causada pela mudança na estrutura etária e tamanho populacional; 

Nfff = número de casos preditos para o último período projetado; 

Nooo= Número de casos observados no último período observado;  

Noff = Número esperado de casos no último período projetado, quando aplicadas as 

taxas do último período observado; 

Nfff – Nooo = Modificação anual no número de casos; 

O intervalo de idades limite para se usar como referência no estudo das 

projeções foi aquele em que todas as regiões apresentaram, pelo menos, 10 casos 
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para aquela faixa etária. Para cada período, foram calculadas as taxas brutas e taxas 

ajustadas pela população mundial.  

 Além disso, para avaliar a razão entre as mortalidades por sexo, dividiu-se o 

número de óbitos de homens e de mulheres para cada período. 

 

4.6.2. TENDÊNCIAS DA MORTALIDADE POR MELANOMA 

Após a etapa de projeção dos dados, foi realizada análise das tendências 

através do Joinpoint Regression Program (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2015), 

versão 4.2, que consiste em avaliar a tendência de determinado agravo de acordo 

com o modificação significativa no padrão de evolução da doença ao longo do tempo. 

Para uso dessa metodologia, deve-se aplicar o modelo mais simples possível no que 

se refere ao número de joinpoints, contudo, que permitam o melhor ajuste.  

Para construção do gráfico de tendências, é calculado, para cada segmento, a 

annual percentage of change (APC), com busca de significância estatística para um 

intervalo de confiança de 95%. O conjunto dos valores de APC para cada período, 

constituirá tal gráfico. As modificações significativas no traçado da curva 

representarão o número de joinpoints. A conexão dos segmentos lineares, por meio 

de um gráfico, permite uma caracterização sucinta das tendências (KIM et al., 2000). 

Para explicar as tendências, foram descritos como “aumento” ou “redução” das 

taxas de óbito, para os períodos em que houve significância estatística do APC, com 

p<0,05. Casos sem significância foram tratados como estabilidade. 
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5.0. RESULTADOS 

No período compreendido entre 1 de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 

2012, foram registrados, no Brasil, 15.542.999 óbitos. Desse total, 2.237.346 foram 

causadas por neoplasias, dos quais 1.203.599 (53,8%) ocorreram em homens e 

1.033.500 (46,2%) em mulheres. O total de casos de mortes por melanoma foi de 

18.048 para o intervalo considerado. 

As tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 apresentam o quantitativo de óbitos corrigidos, 

separados por faixas etárias (0-19, 20-39, 40-59 e 60 ou mais) em cada região do 

país, além das taxas bruta e padronizada. A escolha das faixas resumidas baseou-se 

na distribuição das mortes por idades. As maiores taxas de mortalidade foram 

encontradas na região Sul, ao passo que as menores foram visualizadas nas regiões 

norte e nordeste. A faixa etária de jovens (0-19) apresentou o mais baixo quantitativo 

de mortes por melanoma em todas as regiões.  

No Brasil, as projeções foram caracterizadas por redução das taxas de 

mortalidade para homens e mulheres. Quanto às regiões, foram encontradas 

diferenças principalmente nas tendências das regiões sul e sudeste em relação às 

demais. 

 

Tabela 1. Número de óbitos, taxas brutas e taxas padronizadas de mortalidade em 

relação à população mundial (por 100.000 pessoas/ano) por melanoma, dividido por 

sexo, nos períodos observados e projetados no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:próprio autor. 

BRASIL

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 44 33 31 36 36 35 33

20-39 572 472 518 525 523 496 484

40-59 1328 1466 1636 1746 1819 1853 1832

≥ 60 ANOS 1692 2079 2565 3257 3992 4808 5638

TOTAL 3636 4050 4750 5563 6370 7192 7987

TAXA BRUTA 0.84 0.88 0.98 1.10 1.22 1.34 1.46

TAXA PADRONIZADA 1.04 1.03 1.03 1.03 1.01 0.97 0.92

BRASIL

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 24 23 26 24 23 21 20

20-39 390 364 326 322 316 307 304

40-59 878 998 1044 1075 1065 1044 1009

≥ 60 ANOS 1411 1663 2123 2543 3076 3664 4320

TOTAL 2703 3048 3519 3964 4480 5037 5652

TAXA BRUTA 0.62 0.65 0.71 0.77 0.83 0.91 1.00

TAXA PADRONIZADA 0.66 0.63 0.62 0.59 0.56 0.54 0.51

HOMENS

MULHERES

OBSERVADOS PROJETADOS

OBSERVADOS PROJETADOS
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Tabela 2. Número de óbitos, taxas brutas e taxas padronizadas de mortalidade em 

relação à população mundial (por 100.000 pessoas/ano) por melanoma, dividido por 

sexo, nos períodos observados e projetados na região Norte. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 3 Número de óbitos, taxas brutas e taxas padronizadas de mortalidade em 

relação à população mundial (por 100.000 pessoas/ano) por melanoma, dividido por 

sexo, nos períodos observados e projetados na região Nordeste. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

NORTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 0 2 6 4 4 4 4

20-39 14 18 18 22 23 24 25

40-59 26 50 40 49 58 67 76

≥ 60 ANOS 44 62 83 95 108 127 149

TOTAL 84 132 147 170 193 222 254

TAXA BRUTA 0.25 0.35 0.36 0.38 0.41 0.45 0.50

TAXA PADRONIZADA 0.42 0.56 0.54 0.52 0.48 0.46 0.44

NORTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 0 0 0 0 0 0 0

20-39 14 10 16 16 17 17 18

40-59 8 14 20 27 38 51 63

≥ 60 ANOS 15 26 38 57 74 82 82

TOTAL 37 50 74 100 129 150 163

TAXA BRUTA 0.11 0.14 0.19 0.23 0.28 0.31 0.32

TAXA PADRONIZADA 0.17 0.20 0.24 0.26 0.28 0.27 0.25

HOMENS

OBSERVADOS PROJETADOS

MULHERES

OBSERVADOS PROJETADOS

NORDESTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 5 9 10 9 9 8 7

20-39 44 64 66 86 104 112 116

40-59 110 144 198 246 294 338 352

≥ 60 ANOS 202 285 407 590 793 1012 1233

TOTAL 361 502 681 931 1200 1470 1708

TAXA BRUTA 0.30 0.39 0.51 0.67 0.84 1.02 1.17

TAXA PADRONIZADA 0.38 0.48 0.59 0.71 0.79 0.83 0.82

NORDESTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 2 4 3 3 3 3 3

20-39 34 40 42 42 44 43 42

40-59 104 116 128 134 136 137 136

≥ 60 ANOS 163 220 272 320 377 438 499

TOTAL 303 380 445 499 559 621 680

TAXA BRUTA 0.25 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44

TAXA PADRONIZADA 0.28 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25

HOMENS

OBSERVADOS PROJETADOS

MULHERES

OBSERVADOS PROJETADOS
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Tabela 4 Número de óbitos, taxas brutas e taxas padronizadas de mortalidade em 

relação à população mundial (por 100.000 pessoas/ano) por melanoma, dividido por 

sexo, nos períodos observados e projetados na região Centro-Oeste. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 5. Número de óbitos, taxas brutas e taxas padronizadas de mortalidade em 

relação à população (por 100.000 pessoas/ano) por melanoma, dividido por sexo, nos 

períodos observados e projetados na região Sudeste. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

CENTRO-OESTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 2 1 0 1 1 1 1

20-39 24 12 34 26 28 28 29

40-59 62 80 100 133 170 208 240

≥ 60 ANOS 67 88 132 182 231 278 325

TOTAL 155 181 266 341 429 515 594

TAXA BRUTA 0.52 0.55 0.75 0.89 1.05 1.19 1.32

TAXA PADRONIZADA 0.72 0.72 0.84 0.89 0.93 0.93 0.92

CENTRO-OESTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 1 0 1 1 1 1 1

20-39 18 26 20 26 28 28 28

40-59 44 46 58 69 90 111 127

≥ 60 ANOS 43 47 89 138 195 257 323

TOTAL 106 119 168 234 314 396 479

TAXA BRUTA 0.36 0.36 0.47 0.60 0.76 0.90 1.04

TAXA PADRONIZADA 0.46 0.41 0.49 0.54 0.58 0.60 0.59

HOMENS

OBSERVADOS PROJETADOS

MULHERES

OBSERVADOS PROJETADOS

SUDESTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 16 8 8 8 7 7 7

20-39 230 172 176 176 181 181 178

40-59 648 644 708 726 719 705 700

≥ 60 ANOS 887 1009 1196 1439 1723 2049 2378

TOTAL 1781 1833 2088 2349 2630 2941 3263

TAXA BRUTA 0.97 0.95 1.03 1.11 1.21 1.31 1.43

TAXA PADRONIZADA 1.14 1.03 0.99 0.95 0.90 0.86 0.82

SUDESTE

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 14 8 7 7 7 6 6

20-39 178 142 128 124 120 116 113

40-59 428 450 466 482 469 448 429

≥ 60 ANOS 740 825 1063 1269 1549 1872 2214

TOTAL 1360 1425 1664 1882 2145 2442 2762

TAXA BRUTA 0.73 0.72 0.80 0.86 0.95 1.06 1.18

TAXA PADRONIZADA 0.71 0.63 0.62 0.60 0.57 0.55 0.53

HOMENS

OBSERVADOS PROJETADOS

MULHERES

OBSERVADOS PROJETADOS



49 
 

Tabela 6. Número de óbitos, taxas brutas e taxas padronizadas de mortalidade em 

relação à população (por 100.000 pessoas/ano) por melanoma, dividido por sexo, nos 

períodos observados e projetados na região Sul. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Comparando o número de mortes entre homens e mulheres, foi registrado um 

maior número de mortes em homens, com razão sempre maior que 1 para todas as 

regiões e Brasil, em todos os períodos considerados no estudo. A menor razão 

registrada no período observado ocorreu na região Nordeste (1,19), no período de 

1998 a 2002, enquanto a menor razão para os dados projetados foi visualizada na 

região Sudeste (1,18), no período de 2028 a 2032. A maior razão identificada no 

período observado foi registrada na região Norte (2,64), no período de 2003 a 2007, 

e a maior razão projetada foi registrada na região Nordeste (2,51), no período de 2028 

a 2032. A região nordeste registrou um padrão crescente no que tange à razão entre 

homens e mulheres para mortes por melanoma (tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 10 8 5 6 6 5 5

20-39 180 146 168 171 180 184 181

40-59 410 498 538 547 553 542 537

≥ 60 ANOS 424 581 712 930 1143 1368 1588

TOTAL 1024 1233 1423 1654 1881 2099 2311

TAXA BRUTA 1.62 1.85 2.05 2.29 2.52 2.74 2.97

TAXA PADRONIZADA 1.84 1.95 1.90 1.89 1.84 1.77 1.70

SUL

IDADE (ANOS) 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032

0-19 3 8 10 9 8 7 7

20-39 112 122 106 101 95 91 88

40-59 244 326 356 366 366 356 334

≥ 60 ANOS 372 487 626 787 980 1189 1427

TOTAL 731 943 1098 1263 1449 1643 1856

TAXA BRUTA 1.14 1.39 1.55 1.71 1.90 2.09 2.31

TAXA PADRONIZADA 1.14 1.23 1.23 1.20 1.17 1.12 1.08

HOMENS

OBSERVADOS PROJETADOS

MULHERES

OBSERVADOS PROJETADOS
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Tabela 7. Razão entre o número de mortes entre homens e mulheres por períodos 

observados e projetados por melanoma, por regiões. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A análise das modificações ocorridas ao longo do tempo, para cada região, 

identificou se a mudança ocorrida foi devida ao aumento do risco de morrer por 

melanoma, ou ainda pela modificação na estrutura populacional. O cálculo comparou 

os períodos de 2008 a 2012 (último período observado) em relação a 2028 a 2032 

(último período projetado), e mostrou diferenças entre as regiões para homens e 

mulheres (figuras 7 e 8). A mudança em percentual refere-se à diferença existente 

entre o quantitativo de casos projetados e a quantidade de óbitos esperados se a 

população mantivesse a mesma estrutura populacional do período de 2008 a 2012. 

Em homens, as regiões Norte, Sul e Sudeste apresentaram menores taxas de 

mortalidade ajustadas para o período projetado em relação ao observado. Para a 

região Norte, a mudança ocorreu devido à estrutura populacional, a despeito de uma 

redução no risco de morrer por melanoma. A região Nordeste apresentou aumento do 

risco de morte pela doença e mudança na estrutura  populacional, ambas justificando 

o aumento nos óbitos. A região Centro-oeste também apresentou aumento no risco 

de morrer por melanoma, contudo, maior parte da mudança foi devida à estrutura 

populacional. As regiões Sudeste e Sul tiveram uma redução nos riscos de morrer por 

melanoma, com o aumento no número de mortes justificado pela mudança na 

estrutura populacional. A área da figura, representa o que ocorrerá no padrão de 

evolução das taxas de mortalidade pela doença no Brasil. 
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Figura 7: Mudança no número de óbitos entre 2008 a 2012, 2028 a 2032 e mudanças 

devido ao risco, à estrutura e ao tamanho da população, por regiões do Brasil, em 

homens. 

 

Para mulheres, as regiões Sul, Sudeste e Nordeste apresentaram menores 

taxas de mortalidade ajustadas para o período projetado em relação ao observado. 

Para a região Norte, a mudança ocorreu predominantemente devido à estrutura 

populacional. A região Nordeste apresentou redução do risco de morte pela doença, 

com mudança na estrutura  populacional justificando o aumento nos óbitos. A região 

Centro-oeste apresentou aumento no risco de morrer por melanoma, bem como 

modificação na estrutura populacional, esta com maior peso na mudança ocorrida. As 

regiões Sudeste e Sul tiveram, assim como nos homens, uma redução nos riscos de 

morrer por melanoma, com o aumento no número de mortes justificado pela mudança 

na estrutura populacional.  
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Figura 8: Mudança no número de óbitos entre 2008 a 2012, 2028 a 2032 e mudanças 

devido ao risco, à estrutura e ao tamanho da população, por regiões do Brasil, em 

mulheres. 

 

Na série de taxas de mortalidade no Brasil, foi verificada, por meio de análise 

de tendências, a redução significativa para homens (APC = -0,4; IC95%= -0,6; -0,1; 

p<0,01) e mulheres (APC = -0,8; IC95%= -0,9; -0,7; p<0,01), sem joinpoints para o 

período considerado (tabela 8). As regiões centro-oeste, sudeste e sul não 

apresentaram joinpoints para o período. 

Para a região Norte, a análise de tendências, em homens, indicou estabilidade 

(p=0,5). Em mulheres, para a mesma região, ocorreu um joinpoint no ano de 2020. O 

primeiro período apresentou tendência a aumento significativo (APC = 2,6 IC95%=1,2; 

3,9; p<0,01), enquanto o segundo representou estabilidade (p=0,1). 

Em homens, a região Nordeste apresentou um joinpoint no ano de 2015. O 

primeiro período foi caracterizado por aumento significativo (APC= 4,4; 3,2; 5,7; 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

NORTE

NORDESTE

CENTRO-
OESTE

SUDESTE

SUL

MULHERES

TAXA OBSERVADA
(2008-2012)

TAXA PROJETADA
(2028-2032)

N = 758
MUDANÇA = 69%
RISCO = -12,1%
POPULAÇÃO =  81,1%

N = 89
MUDANÇA = 120,4%
RISCO = 3%
POPULAÇÃO = 117,4%

N =  235
MUDANÇA = 52,8%
RISCO = -27%
POPULAÇÃO = 79,8% 

N = 311
MUDANÇA = 184,9% 
RISCO = 60,2%
POPULAÇÃO = 124,8%

N = 1098
MUDANÇA = 66%
RISCO = -18,1%
POPULAÇÃO = 84% 



53 
 

p<0,01), enquanto o segundo período revelou estabilidade. Em mulheres, houve um 

joinpoint no ano de 2010, com um primeiro período de estabilidade e o segundo 

período com redução significativa (APC= -1,0; IC95%=-1,4; -0,5;  p<0,01). 

A região Centro-oeste apresentou tendência a aumento para homens e 

mulheres, ao passo que a região Sudeste apontou tendência a redução nos dois 

sexos. Na região Sul, por sua vez, houve tendência a redução em homens, enquanto 

o mesmo período revelou estabilidade (p=0,1) para mulheres. 

 

Tabela 8. Tendência temporal da mortalidade por melanoma no Brasil e regiões: Annual 

Percentage Change (APC), intervalo de confiança e ano do Joinpoint. Brasil, 1998 a 

2032. 

  APC1 IC 95% Joinpoint APC2 IC 95% 

HOMENS        

    NORTE -0.3 -1.4 0.8 -- -- -- -- 

    NORDESTE 4.4* 3.2 5.7 2015 0.9 -0.2 2.1 

    CENTRO-OESTE 1.0* 0.4 1.5 -- -- -- -- 

    SUDESTE -1.0* -1.2 -0.9 -- -- -- -- 

    SUL -0.3* -0.6 -0.0 -- -- -- -- 

    BRASIL -0.4* -0.6 -0.1 -- -- -- -- 

MULHERES        

    NORTE 2.6* 1.2 3.9 2020 -1.5 -5.6 2.8 

    NORDESTE 0.7 -0.7 2.2 2010 -1.0* -1.4 -0.5 

    CENTRO-OESTE 1.2* 0.5 1.9 -- -- -- -- 

    SUDESTE -0.9* -1.1 -0.6 -- -- -- -- 

    SUL -0.3 -0.7 0.1 -- -- -- -- 

    BRASIL -0.8* -0.9 -0.7 -- -- -- -- 

APC = annual percentage change; APC1 = annual percentage change para o primeiro período;  

APC2 =annual percentage change para o segundo período. 

* Dados estatísticamente significativos. 

 

As figuras 9 e 10 mostram, comparativamente, a evolução das tendências de 

taxas de mortalidade por melanoma no Brasil e regiões, em homens (figura 9) e 

mulheres (figura 10). 
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Para homens e mulheres, em todo o intervalo estudado, as maiores taxas de 

mortalidade ocorreram na região Sul, enquanto as regiões Norte e Nordeste situam-

se entre os mais baixos índices. 

Em homens, as curvas das taxas de mortalidade das regiões Sudeste, Sul e 

Brasil revelaram-se decrescentes, enquanto centro-oeste e nordeste apresentaram 

curva crescente. Para o Norte, houve estabilidade. 

 

 

Figura 9. Taxas mortalidade por melanoma no Brasil e regiões, em homens, para o 

período de 1998 a 2032. 

 

Quanto às mulheres, as regiões Norte e Centro-oeste mostraram curvas 

crescentes, enquanto Sudeste, Nordeste e Brasil apresentaram curvas decrescentes. 

Para o Sul, houve estabilidade.  
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Figura 10. Taxas mortalidade por melanoma no Brasil e regiões, em mulheres, para o 

período de 1998 a 2032. 
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6. DISCUSSÃO 

 Ao avaliar as projeções e tendências da mortalidade por melanoma no Brasil, 

identificam-se diferenças entre as distintas regiões do país. Os diversos padrões 

encontrados demonstram a diversidade epidemiológica, sociodemográfica e 

geográfica, que atuam de modo preponderante no que concerne ao estudo do 

melanoma.  

As diferenças existentes no período observado continuarão no projetado; e 

alguns pontos importantes foram identificados, tais como: maior quantitativo de mortes 

em homens; maiores taxas de mortalidade em Sul e Sudeste para todos os períodos, 

a despeito de uma tendência a redução nesse indicador; aumento nas taxas em 

mulheres no Norte do país; elevação na mortalidade no Centro-oeste, e em homens 

no Nordeste. Além disso, nesta região, houve comportamento distinto em relação às 

mulheres, que tiveram redução nas taxas no período em estudo. 

 Ressalta-se, ainda, que apesar de haver diferentes padrões de tendências das 

taxas de mortalidade, o número bruto de mortes aumentou em todas as regiões. O 

aumento foi justificado essencialmente por uma modificação na estrutura e tamanho 

populacional (MØLLER et al.,2002), exceto em relação à região nordeste em homens 

e centro-oeste em homens e mulheres, cujo aumento está também relacionado ao 

aumento no risco de morrer por melanoma. Nas regiões que apresentaram tendências 

a redução nas taxas, por sua vez, houve diminuição no risco de morte pela doença. 

No que diz respeito à incidência do melanoma, a literatura, em geral, aponta 

para crescimento da incidência em países desenvolvidos. Estudo mundial revelou 

aumento das taxas nos últimos 50 anos, e esclareceu que países como Austrália, 

Nova Zelândia e Estados Unidos possuem populações de alto risco para 

desenvolvimento da doença. As maiores taxas de incidência foram encontradas em 

países nórdicos, cujas tendências demonstraram padrão crescente, com valores de 

Annual Percentage of Change (APC) superiores aos do presente estudo. Na Noruega, 

o valor de APC foi 1,8 (0,8 - 2,8), na Suécia foi 3,7 (2,4 – 5,0), na Finlândia, 3,4 (2,2 - 

4,6) e, na Dinamarca, 3,6 (1,7 – 5,5). A região do mediterrâneo apresentou as menores 

taxas da Europa. Países asiáticos, por sua vez, revelaram populações com risco 

reduzido para seu desenvolvimento (ERDMANN et al., 2013). 

Na Europa, exemplos de elevadas taxas estimadas para o ano de 2015, com 

padronização pela população mundial (por 100 mil habitantes) são: 13,5 (11,8 – 15,2) 
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na Finlândia; 15,6 (14,2-17,0) na Suécia; 16,0 (13,8-18,2) na Noruega; e 19,5 (16,5-

22,5) na Suiça  (ARNOLD et al., 2014), todos. Países com menores incidência estão 

situados ao sul da Europa, com destaque para Espanha e Itália (VRIES et al., 2003-

b), com taxas estimadas, para o ano de 2015, de 9,3 (6,1-11,7) e 12,2 (8,7-15,7) 

respectivamente, além de Portugal, com incidência de 4,3 (2,9-5,7) (ARNOLD et al., 

2014). No sudeste do continente, resultado oposto foi encontrado em relação ao 

gênero, com maior incidência entre homens (BARBARIC et al., 2016). Em suma, o 

continente europeu possui taxas de incidência de melanoma em crescimento 

(ERDMANN et al., 2013) e essas incidências elevadas são justificadas por melhorias 

diagnósticas (VRIES et al., 2003-a; ARNOLD et al., 2014), fato que permite 

identificação da doença em estágios mais precoces, com melhores condições de 

tratamento e cura, o que reforça a necessidade de investimento em prevenção 

primária (ERDMANN et al., 2013). 

De modo semelhante, a Austrália vivenciou, desde meados dos anos 90, 

aumento na incidência de melanoma in situ, e redução de melanoma invasivo 

(IANNACONE et al., 2015). Na América Latina, há incidência levemente superior em 

homens em relação a mulheres, para todas as idades, e aumento das taxas à medida 

que se avança a idade (SORTINO-RACHOU; CURADO; CANCELA, 2011).  

Quanto à mortalidade, na Europa, as maiores taxas foram encontradas no leste 

e sul, cujas incidências são mais baixas. No continente, a variação das taxas de 

mortalidade gira em torno de 1,5 a 5,2 por 100.000 habitantes (VRIES et al., 2003-b), 

valor superior ao que foi encontrado no Brasil. Em países nórdicos, assim como em 

toda a Europa, os maiores valores foram encontrados entre homens (STORM et al., 

2010; BARBARIC et al., 2016.), o que pode estar associado à detecção da doença em 

estágios mais avançados neste caso (VRIES et al., 2003-b; STANG et al., 2006). Na 

Croácia, a tendência da mortalidade demonstrou padrão em crescimento para os dois 

gêneros (KIRAC et al., 2012), assim como na Bélgica (BLEYEN et al., 1999), ao passo 

que, na Holanda (VRIES et al., 2003-b) e na Espanha (CAYUELA et al., 2008), houve 

aumento das taxas para homens e estabilidade em mulheres, com maior mortalidade 

também encontrada em homens. A Lituânia apresentou sobrevivência masculina 

cerca de 10% menor em relação às mulheres (STANG et al., 2006), em concordância 

com os demais estudos. 
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Por sua vez, a análise na Austrália encontrou tendência de estabilidade das 

taxas de mortalidade para os homens e mulheres (COORY et al., 2006), à semelhança 

de estudo norte-americano, o qual estima que um programa de prevenção reduziria 

cerca de 20% dos casos entre 2020 e 2030 nos Estados Unidos (GUY JR., 2015). 

A expectativa é de que exista uma redução da mortalidade por melanoma 

mundialmente, a despeito de um aumento na incidência. Tal fato possivelmente está 

associado a melhorias diagnósticas, que possibilitam identificação precoce da doença 

(GARBE; LEITER, 2009). No presente estudo, os achados revelam redução nas taxas 

de mortalidade no Brasil, entre os dois sexos, apesar de haver comportamentos 

diversos entre tendências das regiões do país. 

Assim, no que tange à mortalidade, toda a literatura é consensual quanto a 

maiores taxas entre homens. A justificativa para este fato é relacionada a dificuldades 

de acompanhamento do tratamento (FRIESTINO et al., 2013), à identificação mais 

precoce em mulheres, e aos hábitos de vida, de maneira que homens tendem a se 

proteger do sol menos que as mulheres (GUY JR., 2015). Nesse sentido, a literatura 

relata, ainda, maiores taxas de sobrevivência nas mulheres (ROH et al., 2015). No 

presente estudo, o resultado foi coerente com a literatura. Registrou-se maior número 

de mortes em homens para todos os períodos, e em todas as regiões. 

No Brasil, tal fato está possivelmente associado ao atraso na detecção em 

homens, normalmente com diagnóstico da doença em fases mais tardias. Além disso, 

avaliação sobre as iniquidades sociais e a mortalidade por câncer quanto ao gênero 

considera que as diferenças quanto à mortalidade entre homens e mulheres também 

estão relacionadas ao contexto político e à organização e à amplitude de políticas 

direcionadas aos homens e às mulheres no país (BARBOSA et al., 2015), visto que a 

rede de saúde da mulher é bem mais estruturada. Tal fato, aliado à menor participação 

do homem no cuidado à sua saúde, gera diferenças importantes. Um achado 

importante neste estudo foi a discrepância entre homens e mulheres na região 

nordeste, a qual possui uma tendência a aumento das taxas em homens e redução 

em mulheres. 

 Outro aspecto importante refere-se ao padrão geográfico da doença. No Brasil, 

contraditoriamente, as maiores taxas foram registradas no sul do país, cuja exposição 

à radiação solar é menor, comparada às regiões mais próximas à linha do equador. 

Os países europeus também possuem gradiente norte-sul, contudo, neste continente, 
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situado no hemisfério norte, o sul dos países representa a área mais próxima ao 

equador. A região norte da Austrália, condiz com os achados na Europa, e possui 

maiores incidências de melanoma (BAADE et al., 2012).  

O fator fenótipo, no Brasil, provavelmente atua como confundidor, de modo 

que, ao se isolar apenas os indivíduos brancos, a análise relacionada à localização 

geográfica seria mais fidedigna. Tal fato foi proposto em estudo inglês, ao se observar 

inversão do gradiente em algumas faixas etárias (WALLINGFORD et al., 2013).  

Nesse ponto, pode-se mencionar o censo de 2010, que apresentou a proporção 

de brancos maior na região Sul, com os 3 estados liderando nacionalmente essa 

proporção (superior a 70%). O menor percentual de brancos, no país, é visualizado 

nas regiões Norte e Nordeste, com proporções inferiores a 40%. Nessas últimas 

regiões, o predomínio é de pardos, com um valor superior a 50%, atingindo o maior 

índice no Pará (69,5%) (IBGE, 2011). Assim, tendo em vista que o melanoma é mais 

comum entre brancos, a distribuição da população é uma possível justificativa para a 

inversão encontrada neste estudo, a despeito de o Brasil ser um país com população 

amplamente miscigenada. 

Nesse contexto, os fatores fenótipo e exposição à radiação solar sem proteção 

tendem a elevar os riscos do melanoma. Esse fato é mais perceptível em pessoas que 

necessitam trabalhar expostos a esse fator de risco, visto que há importantes 

consequências à saúde desse trabalhador. Tal fato foi estudado no Canadá, em 

estudo que relacionou a ocorrência de melanoma em áreas expostas ao sol durante 

o trabalho (ELWOOD; LEE, 1974) e no Brasil, entre trabalhadores rurais, quando 

observou-se a ocorrência da grande maioria dos cânceres de pele (cerca de 90%) em 

áreas do corpo expostas à radiação solar. É fato que trabalhadores expostos a  essa 

radiação possuem maior  incidência de câncer comparados aos demais profissionais 

não expostos. A busca de causas de adoecimento relacionadas ao trabalho permite 

que sejam criadas políticas para reduzir as doenças do trabalho (HAYASHIDE et al., 

2010). Ademais, programas mais efetivos de prevenção da doença são mais 

visualizados em jovens em relação aos idosos, tendo em vista que mudanças 

comportamentais relacionadas à prevenção são mais efetivas entre os jovens 

(SEVERI et al., 2000).  

Dessa forma, é fundamental, que a vigilância em saúde do trabalhador supere 

os conflitos de poder, contudo, também faz-se necessária uma modificação no que se 
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refere à inércia estrutural de instituições (MACHADO, 1997). Outra dificuldade, 

relacionada à padronização de condutas quanto à saúde do trabalhador, é a existência 

de diversos vínculos empregatócios dentro das instituições. A variação nos vínculos é 

refletida na diversidade quanto à regulamentação que estabelece medidas 

preventivas. 

Além disso, pode-se avaliar as tendências sob a ótica dos fatores 

socioeconômicos. Em geral, as incidências são maiores em regiões de maior poder 

aquisitivo. Em países do norte europeu, uma das explicações está nos hábitos de 

exposição ao sol entre pessoas desse grupo, em atividades recreativas  (VRIES et al., 

2003-a), fato também observado na Holanda (VRIES et al., 2003-b). Em contrapartida, 

no Brasil, a heterogeneidade quanto às taxas de mortalidade para as doenças 

crônicas não transmissíveis é representada pela existência de maiores valores nas 

regiões Sudeste e Sul, e menores índices em Norte e Nordeste (GUIMARÃES et al., 

2015). A divisão brasileira em regiões revela diferentes aspectos demográficos, 

econômicos, sociais e culturais. A região Sudeste, por exemplo, é constituída por 43% 

da população e 56% do Produto Interno Bruto do país, ao passo que Norte e Nordeste 

compõem as regiões de maior pobreza (PAIM et al., 2011). Apesar de valores mais 

altos de mortalidade registrados no Sul e Sudeste, registra-se o fato de que essas 

taxas encontram-se em redução nessas regiões mais favorecidas, o que vai ao 

encontro dos resultados encontrados. Deve-se considerar, ainda, que áreas menos 

favorecidas têm estruturação mais deficiente, o que pode ocasionar subnotificação e 

aumento da discrepância nesses registros. 

Nos Estados Unidos, avaliação entre brancos não-hispânicos, analisou a 

diferença em relação a pessoas de diversos níveis educacionais. Observou-se, no 

estudo norte-americano, resultado que aponta para diminuição das taxas entre os 

grupos com maior nível de escolaridade. O fato possivelmente está associado a 

melhores estratégias de vigilância e prevenção em saúde em áreas mais favorecidas 

(COKKINIDES; GELLER; JEMAL, 2012). 

Por fim, um último ponto que merece atenção na análise dos dados é 

representado pela avaliação da sua qualidade, que pode ser contabilizada através de 

avaliação do grau de completude dos campos, da validade dos dados (FELIX et al., 

2012) e da cobertura dos dados de mortalidade. O Sistema de informação sobre 

mortalidade (SIM) apresenta uma cobertura superior a 90% na população brasileira 



61 
 

(OLIVEIRA et al., 2014), porém, a confiabilidade da qualidade do registro de óbito é 

diferente de acordo com a região (GUIMARÃES et al., 2015), com maiores coberturas 

em Sul, Sudeste e Centro-oeste, em oposição a menores indicadores no Norte e 

Nordeste. 

Quanto ao melanoma, o estudo de Oliveira et al. (2014) fez outra análise de 

qualidade e demonstrou uma concordância bruta baixa entre preenchimento de causa 

de óbito no SIM e em Registro de Câncer de base populacional. O fato possivelmente 

está relacionado à baixa prevalência do evento, com alta mortalidade do tumor. 

Outros problemas que podem ser identificados no SIM são: o sub-registro de 

eventos vitais, o preenchimento errado da Declaração de óbito (DO), bem como 

dificuldades na cobertura do sistema, e na transmissão dos dados entre o SIM e o 

DATASUS. Tais fatos podem estar relacionados a aspectos como a necessidade 

constante de capacitação dos profissionais que estão ligados ao registro das 

informações, bem como à inadequada estruturação das unidades que realizam o 

registro dos dados. 

Tais problemas, contudo, não inviabilizam o uso do sistema de informação em 

questão, importante fonte de dados para pesquisas em saúde (FELIX et al., 2012). 

Ressalta-se, contudo, que devem ser estudadas constantemente formas de melhoria 

no preenchimento dos dados, para evitar subregistros e conclusões errôneas sobre a 

situação de saúde.  

Em resumo, existem diversos fatores que podem estar associados aos 

resultados encontrados. Apesar de haver uma tendência a redução das taxas 

nacionalmente, não se deve desconsiderar a diversisdade encontrada entre as 

regiões, fato que permite a percepção do quanto é necessário um trabalho educativo 

continuado com toda a população, além de campanhas de rastreio precoce e ações 

voltadas para a saúde do trabalhador, principalmente nas áreas com maiores taxas 

de mortalidade, bem como naquelas em que há tendência a elevação dos índices ao 

longo do tempo. 
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7. CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados através do estudo da mortalidade por melanoma no 

Brasil revelaram a existência de regiões de maiores taxas, fato que está associado a 

fatores determinantes individuais, tais como o fenótipo e o comportamento, bem como 

ao ambiente, no que tange à exposição aos fatores de risco. 

Foram identificadas como regiões de maior mortalidade o Sul e o Sudeste, 

cujas taxas, entretanto, estão em redução no período estudado, principalmente  entre 

homens. A região Centro-oeste, apesar de situar-se de modo intermediário, merece o 

foco de políticas públicas, visto que as taxas apresentaram aumento nos dois sexos, 

no intervalo estudado, resultado semelhante ao do Nordeste para homens.. 

Além disso, deve ser considerada a subnotificação dos registros em algumas 

regiões, apesar da ampla cobertura do Sistema de Informação sobre mortalidade. Os 

achados foram condizentes com a literatura, que evidenciou maiores taxas em locais 

de maior poder aquisitivo, acompanhadas de tendências a redução ao longo do 

tempo. 

Ademais, um importante fato encontrado foi a maior mortalidade em homens, 

os quais normalmente são diagnosticados em fases mais avançadas da doença. Para 

tanto, são essenciais ações de promoção da saúde, que devem visar à proteção 

universal, à comunicação entre os distintos profissionais da saúde e à ação integrada 

entre diversos setores da assistência (MALTA; MORAIS NETO; SILVA JUNIOR, 

2011). Tal afirmação sustenta-se no fato de existir, no Brasil, uma discrepância entre 

a rede de atenção à saúde da mulher e a rede de saúde do homem, bem como ao 

menor envolvimento deste no processo de prevenção da saúde. 

Faz-se essencial, portanto, a adequação das políticas à realidade 

epidemiológica vivenciada pela população, principalmente quando se estuda as 

consequências do câncer individualmente e no contexto social e de trabalho do 

indivíduo acometido. 

Quanto às limitações encontradas neste estudo, pode-se relacionar a três 

pontos principais: 1) o subregistro e subnotificação de óbitos em algumas regiões, que 

pode ter subestimado o resultado nas regiões de menor qualidade dos registros; 2) a 

falácia ecológica, referente ao uso de estudos ecológicos, os quais não permitem 

afirmação de fatores causais de uma doença, apenas reflexão sobre possíveis 
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associações; e 3) a inferência de que o reajuste dos dados sobre melanoma segue o 

padrão dos demais tipos de câncer. 

Tais limitações, no entanto, não impediram a ampla análise do melanoma no 

Brasil e o reconhecimento das diferenças regionais e da importância da criação de 

políticas preventivas no combate da doença, principalmente relacionadas à educação 

em saúde, voltada para a prevenção por meio da diminuição da exposição a fatores 

de risco, além da prática de hábitos de vida saudáveis. Tais atitudes evitam, portanto, 

o adoecimento em alguns casos, e permitem identificação precoce, fato que possibilita 

melhores condições de tratamento e grande possibilidade de cura.  
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