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RESUMO 

Os cânceres que acometem os órgãos genitais masculinos e femininos, em conjunto com 

o câncer de mama, são responsáveis por cerca de 20% dos óbitos por câncer no mundo. 

Conhecer os padrões de mortalidade por esses cânceres no Brasil, as mudanças que se 

produziram ao longo do tempo, os grupos mais vulneráveis e a carga de mortalidade que 

se apresentará no futuro são elementos básicos para a estruturação das ações 

assistenciais e de vigilância do câncer. O objetivo desse estudo foi analisar as tendências 

de mortalidade pelos cânceres que acometem órgãos que são específicos a cada gênero e 

projetar a mortalidade por esses cânceres até o ano de 2030, para o Brasil, regiões e 

estados da federação. Trata-se de um estudo ecológico de base populacional que 

analisou os óbitos, ocorridos no período 1996 a 2010, decorrentes dos cânceres de colo 

do útero, corpo do útero, mama feminina, ovários, vulva, vagina, próstata, pênis e 

testículos, registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade; as informações 

sobre população foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi 

aplicada a Regressão loglineal (Joinpoint regression) com taxas padronizadas 

(população mundial: ASR-W) para estimar o Annual Percentage Change (APC), o 

Average Annual Percentage Change (AAPC), o intervalo de confiança 95% e os pontos 

de inflexão da curva; as projeções foram calculadas através do programa Nordpred, 

inscrito no programa R, utilizando o modelo idade-período-coorte, analisando 

posteriormente se as mudanças que se produzirão no futuro serão decorrentes da 

exposição aos fatores de risco e/ou da estrutura da população exposta ao risco. Todas as 

análises também foram aplicadas para o conjunto de todos os óbitos por câncer (com 

exceção dos cânceres de pele não-melanoma). Para o Brasil, a mortalidade pelos 

cânceres de pênis (APC=1,5% IC95% 0,7;2,3 p<0,05), testículos (APC=1,6% IC95% 

0,5;2,8 p<0,05) e ovários (APC=0,8% IC95% 0,1; 1,5 p<0,05), mostraram tendência de 

aumento, enquanto os cânceres de vulva e vagina (APC=-0,1% IC95% -0,9; 0,7 p=0,8), 

corpo de útero (APC= -0,3 IC95% -1,0; 0,5 p=0,4), mama (APC=0,4% IC95% -0,2;1,0 

p=0,2) e de próstata (AAPC= 1,1% IC95% -0,2; 2,4 p=0,1) apresentaram tendência de 

estabilidade. A mortalidade por câncer de colo de útero apresentou tendência de redução 

(APC=-1,7% IC95%-2,2; -1,1 p<0,05). A análise do agrupamento de todos os óbitos por 

câncer observou tendência de aumento na mortalidade para o sexo masculino até o ano 

de 2006 (APC= 1,2% IC95% 0,6;1,8 p<0,01), seguido de um período de estabilidade. 

Para o sexo feminino, a tendência é de estabilidade (APC=0,4% IC95% -0,2;-1,8 

p=0,2). As taxas de mortalidade para todos os cânceres analisados mostraram, de 

maneira geral, tendência de redução nas regiões sul e sudeste, tendência de aumento nas 

regiões norte e nordeste, e estabilidade para a região centro oeste. Na projeção da 

mortalidade para o ano 2030, as regiões norte e nordeste responderão pelas maiores 

taxas de mortalidade para os cânceres analisados; todavia, para as demais regiões, será 

observada redução nas taxas em comparação com o último período observado. Destaca-

se o câncer de testículo, para o qual será observado aumento de 33% na carga da 

mortalidade até o ano 2030. Para os demais cânceres, não serão observadas variações 

consideráveis nas taxas de mortalidade para o Brasil entre o último período observado e 

o último período projetado. A estrutura e o tamanho da população brasileira serão os 

fatores que explicarão os padrões de mortalidade por esses cânceres no futuro, embora 

para a região nordeste, as variações serão explicadas, em maior medida, pelo aumento 

do risco para esses cânceres. Conclui-se, portanto, que existe uma marcante 

desigualdade na distribuição da mortalidade pelos cânceres específicos ao gênero no 

Brasil, onde as regiões mais pobres apresentam um quadro de aumento significativo do 

número de óbitos ao longo de uma série histórica, e que em 2030, essas regiões 



 
 

responderão pelas maiores taxas de mortalidade no país, com ênfase para os cânceres de 

pênis, testículos e ovários. 

 

Palavras-chave: Mortalidade, tendências, projeções, câncer do colo do útero; câncer de 

ovário; câncer de vulva; câncer de vagina; câncer de pênis; câncer de testículo; câncer 

de próstata, câncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Cancers that attack male and female genital organs, along with breast cancer, are 

responsible for approximately 20% of cancer-related deaths in the world. Knowledge on 

the mortality patterns for these cancers in Brazil, the changes produced throughout time, 

the most vulnerable groups and the mortality burden in the future are basic elements for 

structuring assistance and vigilance actions for cancer. The objective of this study was 

to analyze the mortality trends of cancers that attack gender-specific organs, and project 

mortality until the year 2030, for Brazil, its geographic regions, and federation states. A 

population-based ecological study is presented herein, which analyzed deaths occurring 

within the period 1996-2010, due to cancers of the uterine cervix, uterine corpus, female 

breast, ovary, vulva, vagina, prostrate, penis and testicles, registered in the Mortality 

Information System. Data on population was obtained from the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics. Joinpoint regression was applied with standardized rates 

(world population: ASR-W) to estimate the Annual Percentage Change (APC), the 

Average Annual Percentage Change (AAPC), the confidence interval 95% and the 

inflection points of the curve. The projections were calculated by the Norpred program, 

inscribed within the R program, utilizing the age-period-cohort model, with posterior 

analysis of whether the changes produced in the future will be consequences of 

exposition to risk factors and/or structure of the population exposed to risk. The 

analyses were also applied to the set of all cancer-related deaths (with exception for 

non-melanoma skin cancers). For Brazil, mortality due to cancers of penis (APC=1.5% 

CI95% 0.7;2.3 p<0.05), testicles (APC=1.6% CI95% 0.5;2.8 p<0.05) and ovary 

(APC=0.8% CI95% 0.1; 1.5 p<0.05) showed increasing trends, while cancers of vulva 

and vagina (APC=-0.1% IC95% -0.9; 0.7 p=0.8), uterine corpus (APC=-0.3 CI95% -

1.0; 0.5 p=0.4), breast (APC=0.4% CI95% -0.2;1.0 p=0.2) and prostrate (AAPC= 1.1% 

CI95% -0.2; 2.4 p=0.1) presented stable trends. Mortality due to cervical cancer 

presented reducing trends (APC=-1.7% ICI95%-2.2; -1.1 p<0.05). Analysis of the 

grouping of all cancer-related deaths presented increasing mortality trends for the male 

gender until the year 2006 (APC= 1.2% CI95% 0.6; 1.8 p<0.01), followed by a stability 

period. For females, the trend was stable (APC=0.4% CI95% -0.2;-1.8 p=0.2). The 

mortality rates for all analyzed cancers revealed, generally, reducing trends for the 

South and Southeast regions, increasing trends for the North and Northeast regions, and 

stability for the Midwest region. Mortality projections for the year 2030 indicate that the 

North and Northeast regions will suffer the highest mortality rates for the analyzed 

cancers; however, for the remaining regions, reduced rates will be observed in 

comparison with the last period analyzed. It must be highlighted that, for testicle cancer, 

there will be an increase of 33% in mortality burden until the year 2030. For the 

remaining cancers, significant variations will not be observed in mortality rates for the 

last observed period and the last projected period in Brazil. The structure and size of the 

Brazilian population are the factors explaining the mortality patterns for these cancers in 

the future, although for the Northeast region, the variations will be explained mostly by 

the increase in risk for these cancers. It is concluded that there is a pronounced 

inequality in the distribution of gender-specific cancer mortality in Brazil, where the 

poorer regions present a significant increasing situation of the number of deaths 

throughout a historical series. In 2030, these regions will present the highest mortality 

rates in the country, with emphasis on penis, testicle and ovarian cancers.  

Keywords: Mortality, projections, uterine cervix cancer, ovarian cancer, vulvar cancer, 

vaginal cancer, penile cancer, testicle cancer, prostate cancer, breast cancer.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é a principal causa de morte em países desenvolvidos, e em poucas 

décadas, se tornará a principal causa de morbidade e mortalidade em muitas regiões do 

planeta, independente do nível de desenvolvimento. Os países pobres e aqueles em 

desenvolvimento já são responsáveis por 80% da carga global de câncer em todo o 

mundo (BRAY et al., 2012).  

  Apesar dos progressos no diagnóstico e tratamento alcançados nos últimos anos, 

fatores como o envelhecimento da população, principalmente nos países desenvolvidos, 

e a adoção de estilos de vida associados ao desenvolvimento do câncer, nos países em 

desenvolvimento, fazem com que tanto a incidência como a mortalidade por neoplasias 

malignas sigam aumentando (PARKIN, 2008).  

  As predições de casos e óbitos por câncer para o ano de 2030 no mundo estão 

fortemente relacionadas às mudanças sociais e demográficas que estão ocorrendo, 

principalmente, nos países de baixa e média renda. O desenvolvimento social e 

econômico, a redução da taxas de fertilidade e o crescimento populacional, resultados 

dos processos de transição demográfica e econômica, fazem com que esses países 

ganhem, progressivamente, o ônus global do câncer observado em países 

economicamente desenvolvidos (DHILLON et al., 2011). 

  Como consequência desse processo, o perfil dos fatores de risco relacionados ao 

câncer tem mudado rapidamente nesses países, a exemplo do consumo de tabaco, os 

padrões da dieta, as características reprodutivas, além da prevalência das infecções 

relacionadas ao câncer (JEMAL et al., 2010). 

 O Brasil é um exemplo dessas transformações demográficas e epidemiológicas. 

O câncer, no Brasil, destaca-se como a segunda causa de morte depois das doenças 

cardíacas e cerebrovasculares. As estimativas para o ano de 2014 apontaram a 

ocorrência de aproximadamente 395 mil casos novos de câncer, 204 mil para o sexo 

masculino e 190 mil para sexo feminino (INCA, 2014, p.27). Os tipos mais incidentes 

são os cânceres de mama feminina, pulmão, estômago, próstata, cólon e reto e colo 

uterino. Dentre as principais causas de óbitos por câncer no Brasil, os cânceres de 

mama, próstata e colo de útero figuram no ranking entre as 10 principais causas 

(BRASIL, 2015). 
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  Consoante com a magnitude e o impacto como causa de morbidade e 

mortalidade na população brasileira, os cânceres específicos ao gênero conquistaram 

espaço nas agendas políticas e técnicas no Brasil. A inclusão das ações de controle de 

câncer entre os 16 Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde para o período 2011-

2015, com destaque para as ações de ampliação de acesso, diagnóstico e tratamento em 

tempo oportuno dos cânceres de mama e do colo do útero, são exemplos destacados 

dessa premissa (INCA, 2014, p.28; BRASIL, 2013, p.21). 

  Todavia, a estruturação de políticas de saúde com essa abrangência requer 

conhecimentos específicos a respeito da epidemiologia desse grupo de câncer no Brasil. 

As pesquisas que analisem essa situação de saúde podem contribuir para a gestão e a 

alocação de recursos para as áreas prioritárias, além do suporte ao planejamento de 

medidas de saúde pública para os grupos mais vulneráveis, como o controle dos fatores 

de risco, a imunização da população para evitar infecções relacionadas ao câncer e a 

execução dos programas de screening (quando aplicáveis), que sejam capazes de 

modificar, em longo prazo, a carga da doença e da mortalidade na população. 

Por essas razões, uma das dimensões de análise aportada nesse estudo foi 

conhecer o perfil da mortalidade atual e estimar a dimensão que esse grupo de câncer 

poderá assumir no futuro, seja através do número de óbitos ou da extrapolação das 

tendências observadas no passado, como informação imprescindível para planejar 

medidas preventivas e assistenciais mais eficazes.  

Ademais, considerando as desigualdades injustas e históricas que marcam a 

sociedade brasileira (VICTORA et al., 2011), torna-se relevante identificar como se 

caracteriza o perfil de mortalidade por esses cânceres nas diversas realidades sociais, 

econômicas e de gêneros no país, como pressuposto básico para o desenvolvimento de 

políticas de saúde baseadas no princípio da equidade e que considerem os distintos 

cenários sociais, culturais e de acesso a serviços de saúde (GOSS et al., 2013). Essa foi 

outra dimensão ponderada nessa pesquisa. 

Considerar essas duas dimensões foi o que esse estudo aportou de novo ao 

estado da arte da epidemiologia dos cânceres que são específicos à cada gênero no 

Brasil. Analisar as tendências da mortalidade pelos cânceres genitais masculinos e 

femininos, bem como por câncer de mama feminina, e realizar a projeção do número de 
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óbitos e taxas de mortalidade esperados por esses cânceres até o ano de 2030, para o 

Brasil, regiões brasileiras e estados da federação, foi o objetivo desse estudo.  

A eleição do objetivo em questão deu-se a partir da hipótese de que a 

mortalidade por câncer está desigualmente distribuída no território brasileiro, e que 

influenciada pelas novas características sociais e demográficas do Brasil, as regiões 

mais pobres responderiam pela maior carga de óbitos por esses cânceres.  

É importante considerar que o estudo da mortalidade tem sido uma fonte 

essencial para a compreensão do perfil epidemiológico das doenças nas populações. 

Apesar da progressiva melhoria na cobertura e na validade das informações dos 

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) brasileiros, permitindo a 

comparação com informações nacionais e internacionais a respeito do perfil da 

incidência dos diversos tipos de câncer, a utilização das informações sobre mortalidade 

para a vigilância do câncer são as mais amplamente utilizadas nos estudos 

epidemiológicos no Brasil (MOURA et al., 2006; INCA, 2010).   

Os registros de mortalidade contam com a grande vantagem de possuir ampla 

cobertura e disponibilidade uma vez que as mesmas baseiam-se num documento oficial 

(declaração de óbito). Por meio desse instrumento, torna-se possível o monitoramento 

do estado de saúde das populações, identificação de grupos de risco, planejamento, 

definição e implantação de políticas públicas (OLIVEIRA et al, 2014). Verifica-se que, 

embora lentamente, vem sendo obtida uma melhora do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) ao longo dos últimos anos, tanto em relação à expansão da cobertura 

quanto à qualidade da informação (MELLO JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; 

IBGE, 2009). 

Portanto, os achados desse estudo poderão subsidiar importantes ações de 

(re)estruturação das redes de atenção para esta demanda, ofertando informações para a 

tomada de decisões nas esferas estadual e federal, servindo como um importante 

instrumento para a modificação positiva desse cenário na população brasileira.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER: CONTEXTO HISTÓRICO E 

PERSPECTIVAS 

No transcorrer dos últimos cem anos, os países em desenvolvimento observaram 

uma profunda transformação em seu perfil demográfico e epidemiológico, determinando 

grande modificação nos padrões de adoecimento e morte (ARAÚJO, 2012). Essas 

mudanças foram caracterizadas pela redução paulatina da ocorrência de doenças 

infecciosas e parasitárias e o progressivo aumento da morbidade e mortalidade por 

doenças crônico-degenerativas, especialmente as doenças cardiovasculares e as 

neoplasias (WHO, 2002; SCHRAMM et al., 2004).  

No início do século XIX, a população mundial estimada era de 978 milhões de 

habitantes; no início do século XX, já registravam a cifra de 1,6 bilhões de habitantes. 

No final deste século, a população mundial atingiu a marca dos 6 bilhões de indivíduos 

(CORBINOS, 2001). Todavia, enquanto os países mais desenvolvidos, em sua maioria, 

já tinham avançado na transição em direção a um desacelerado ritmo de crescimento 

populacional, os países em desenvolvimento imprimiam um ritmo acelerado de 

crescimento e mudanças em sua estrutura demográfica (CARVALHO; BRITO, 2005).  

Nesses países, o impacto da difusão de antibióticos, as elevadas taxas de 

fecundidade, a queda das taxas de mortalidade geral e infantil, resultantes da melhoria 

dos sistemas de saneamento, e o combate às doenças transmissíveis, foram forças 

motrizes que impulsionaram o crescimento populacional, produzindo, assim, uma 

população jovem, e com crescimento que ao invés de desacelerar, acelerava-se com o 

processo de desenvolvimento econômico observado entre as décadas de 1940 e 1960 

(PAIVA; WAJNMAN, 2005; CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008; BRITO, 

2008).  

No Brasil, ao longo da década de 1960 e das décadas seguintes, foram 

observadas constantes reduções nas taxas de fecundidade, o que marcaria o início de 

novas modificações na estrutura demográfica do país. Essas modificações foram 

impulsionadas por fatores como a urbanização, as migrações, a industrialização, a 

entrada da mulher no mercado de trabalho, as novas tecnologias anticoncepcionais, a 
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influência dos meios de comunicação e as mudanças institucionais no sistema 

previdenciário e de saúde (DUARTE; BARRETO, 2012).  

Além desse processo de transição demográfica ter ocorrido de forma tardia (no 

início do século XX), também ocorreu de maneira acelerada: a taxa de fecundidade no 

Brasil passou de 6,2 filhos por mulher, nos anos 1940; para 5,8, em 1970. Já no ano de 

2004, a taxa de fecundidade no Brasil atingiu o nível de reposição populacional, com a 

média de 2,1 filhos por mulher. A esperança de vida ao nascer passou de 

aproximadamente 41 anos, na década de 1930, para 55,7 anos, na década de 1960 

(IBGE, 2012, p.6; MENDES et al., 2012; CLOSS; SCHWANKE, 2012).  

Esses fenômenos transformaram o Brasil, de uma sociedade que era 

majoritariamente rural, com famílias numerosas e risco de morte elevada, em uma 

sociedade predominantemente urbana, com baixas taxas de fecundidade e mortalidade 

(VASCONCELOS; GOMES, 2012).  

Hoje, no segundo decênio do século XXI, a fecundidade situa-se em nível 

inferior ao de reposição populacional e temas como o envelhecimento tem ganhado 

destaque crescente no cenário da demografia nacional: o número de idosos no Brasil 

passou de 03 milhões, em 1960, para 07 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008 

(RODRIGUES, 2010; VERAS, 2009). Na primeira década deste século, entraram no 

grupo de idosos 387 mil pessoas ao ano. Entre 2040 e 2050, estima-se, serão acrescidos 

mais de um milhão ao ano e serão 49 milhões em 2050 (BRITO et al., 2007, p. vii).  

O índice de envelhecimento, definido como o número de pessoas com 60 anos 

ou mais para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade passou de 12,18 em 1970 

para 44,8 em 2010 (CLOSS; SCHWANKE, 2012). Houve um acréscimo de 12,1 anos 

na expectativa de vida desde a década de 1980, alcançando 74,6 anos para ambos os 

sexos em 2012, com previsões de que alcance 81 anos em 2050 (BRITO et al., 2008).   

No contexto do envelhecimento populacional, um dos resultados desse 

encadeamento é uma profunda mudança no perfil de morbidade e mortalidade da 

população. Atrelada ao processo de transição demográfica, a transição epidemiológica 

brasileira ocorreu de forma tardia e descontínua, já que foi iniciado apenas na década de 

1970, com superposição de etapas (LEBRÃO et al., 2007); a transição epidemiológica 

caracterizou o novo perfil de adoecimento e morte no Brasil a partir de três processos: a 

substituição da maior carga de morbidade das doenças transmissíveis por doenças 

crônicas não-transmissíveis e causas externas; o deslocamento da carga de morbidade e 

mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e a transformação de uma 



23 
 

situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante 

(BUCHALLA; WALDMAN; LAURENTI, 2003; SCHRAMM et al., 2004). 

No Brasil, a transição epidemiológica não tem ocorrido de acordo com o modelo 

experimentado pela maioria dos países industrializados e mesmo por vizinhos latino-

americanos como o Chile, Cuba e Costa Rica. Há uma superposição entre as etapas 

combinando elevadas taxas de morbidade e mortalidade por doenças crônico-

degenerativas com altas incidências de doenças infecciosas e parasitárias, e a 

prolongada persistência de níveis diferenciados de transição entre grupos sociais 

distintos (DUARTE; BARRETO, 2012). 

Como adjuvante da transição epidemiológica, a repercussão da rápida mudança 

na condição nutricional, desencadeada pelo processo de industrialização, afetou, 

sobremaneira, a prevalência de doenças crônicas como o câncer, doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo 2, doença de Alzheimer e outros agravos relacionados ao 

envelhecimento e à obesidade (GUERRA; GALLO; MENDONÇA, 2005). 

Embora seja observada uma clara polarização epidemiológica no Brasil, as 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) são hoje as principais causas de morte 

no Brasil, seguindo um padrão observado em todo o mundo (ARAÚJO, 2012). 

Das 57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões - ou 63,0% - 

aconteceram em razão das DCNT, com destaque para as doenças do aparelho 

circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória crônica. O câncer ocupa a segunda 

ou terceira posição nos países desenvolvidos e encontra-se entre as 10 primeiras causas 

de morte em vários países (LESSA, 2004). 

Cerca de 80,0% das mortes por DCNT ocorrem em países de baixa ou média 

renda, onde 29,0% das pessoas têm menos de 60 anos de idade. Nos países de renda 

alta, apenas 13,0% são mortes precoces (MALTA; MORAIS NETO; SILVA JR, 2011). 

Em 2007, cerca de 72% das mortes no Brasil foram atribuídas às DCNT (doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e outras, inclusive 

doenças renais), 10% às doenças infecciosas e parasitárias e 5% aos distúrbios de saúde 

materno-infantis. Essa distribuição contrasta com a de 1930, quando as doenças 

infecciosas respondiam por 46% das mortes nas capitais brasileiras (SCHMIDT et al., 

2011). 

Dentre as DCNT, as neoplasias malignas são a segunda principal causa de morte 

nos países desenvolvidos e está entre as três principais causas de morte em adultos em 

países em desenvolvimento; 12,5% de todas as mortes são causadas por câncer: isso é 
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mais do que a porcentagem de mortes causada pelo HIV / AIDS, tuberculose e malária 

juntos (WHO, 2005). 

Em todo o mundo, ocorrem cerca de 12,7 milhões de casos e 7,6 milhões de 

óbitos por neoplasias malignas a cada ano. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas 

vivam com câncer diagnosticado há pelo menos cinco anos. A previsão é de que, em 

2030, se mantidas as mesmas condições, haverá 20 milhões de casos novos de câncer e 

13 milhões de óbitos (quase o dobro do estimado para 2008), grande parte nos países 

em desenvolvimento (FERLAY, 2004; JEMAL et al., 2011; INCA, 2012, p.1).  

A figura 1 apresenta as estimativas de incidência de câncer em ambos os sexos 

projetadas pelo Projeto GLOBOCAN. Observa-se que os países europeus e da América 

do norte registram as maiores taxas de incidência por câncer. Todavia, de acordo com os 

dados do GLOBOCAN (2012), os países que apresentam as mais elevadas taxas de 

mortalidade por câncer são os países asiáticos, do leste europeu e do sul da África, 

como apresentado na figura 2.  

 

 

 

Figura 1: Estimativas de incidência por câncer (todos os cânceres, exceto câncer de 

pele não-melanoma) em ambos os sexos. 

Fonte: adaptado de GLOBOCAN, 2012. 

 

O câncer de pulmão é o tipo mais frequente em todo o mundo considerando-se o 

número de casos (1,35 milhões), mortes anuais (1,18 milhões) e sua alta letalidade 
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(razão entre mortalidade e incidência, 0,87). O câncer de mama ocupa a segunda 

posição (1,15 milhões de casos novos) e tem um prognóstico relativamente favorável 

(razão entre mortalidade e incidência: 0,35) e o segue em frequência o câncer de 

próstata (900 mil casos novos) com razão entre mortalidade e incidência de 

aproximadamente 0,28. A quarta e a quinta posição assumem o câncer colorretal (1,02 

milhões de casos e 529.000 mortes) e o câncer de estômago (934.000 casos e 700.000 

mortes) (PARKIN, 2005; FERLAY, 2004). Esse padrão pode ser visualizado nas 

estimativas do GLOBOCAN (2012), apresentados nas figuras 3 e 4, que apresenta o 

ranking dos 15 tipos de câncer mais frequentes nos sexos masculino e feminino.   

 

 

 

Figura 2: Estimativas da mortalidade por câncer (todos os cânceres, exceto câncer 

de pele não-melanoma) em ambos os sexos. 

Fonte: adaptado de GLOBOCAN, 2012. 

 

Para os países europeus, estimou-se para o ano de 2012 a ocorrência de 3,45 

milhões de novos casos (excluindo o câncer de pele não-melanoma) e 1,75 milhões de 

óbitos por câncer. Os tipos de câncer mais frequentes foram o câncer de mama feminina 

(464 mil casos), seguido por colorretal (447 mil casos), próstata (417.000 casos) e de 

pulmão (410.000 casos). Estes quatro tipos de cânceres representam metade da carga 

global de câncer na Europa. Para esse mesmo ano, as causas mais comuns de morte por 

câncer foram os cânceres de pulmão (353 mil mortes), colorretal (215.000 óbitos), de 

mama (131.000 óbitos) e estômago (107.000 óbitos) (FERLAY et al., 2013).  
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Na região da América Latina, América Central e Caribe, em 2012, ocorreram 

553.000 novos casos de câncer com 313.800 óbitos. As principais regiões anatômicas 

afetadas foram: próstata, pulmão e estômago para os homens, e mama e colorretal para 

as mulheres (CURADO; SOUZA, 2014).  

 

 

Figura 3: Estimativas de incidência e mortalidade de acordo com os principais 

tipos de câncer que acometem o sexo feminino. 

Fonte: adaptado de GLOBOCAN, 2012. 
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Figura 4: Estimativas de incidência e mortalidade de acordo com os principais 

tipos de câncer que acometem o sexo masculino. 

Fonte: adaptado de GLOBOCAN, 2012. 

 

No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte depois das doenças cardíacas e 

cerebrovasculares. Para o ano de 2012, foram registrados 518.510 casos novos de 

câncer (257.870 em homens e 260.640 em mulheres) (INCA, 2012, p.3).  A estimativa 

para o ano de 2014, que será válida também para o ano de 2015, aponta para a 

ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer, incluindo os casos de 

pele não melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer no país. O câncer 

de pele do tipo não melanoma (182 mil casos novos) será o mais incidente na população 

brasileira, seguido pelos tumores de próstata (69 mil), mama feminina (57 mil), cólon e 

reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (15 mil) (INCA, 2014, 

p. 27). 

O estudo que analisou a “Carga de Doença no Brasil” registrou que as neoplasias 

malignas foram responsáveis pela perda de 2.169.420 de anos de vida perdidos por 

morte prematura (YLL-Years of Life Lost), e 200.910 anos de vida vividos por 

incapacidade (YLD-Years Lived with Disability), causando o DALY (Disability-

adjusted life year) de 2.370.331 anos, o que coloca o câncer na sétima posição no 

ranking correspondente as perdas de DALY‟s no Brasil (SCHRAMM et al., 2004). 
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2.2. EPIDEMIOLOGIA DOS CÂNCERES QUE SÃO ESPECÍFICOS AO 

GÊNERO 

 

  As estatísticas oficiais da Organização Mundial de Saúde, através do projeto 

“GLOBOCAN 2012: Estimativas de incidência, mortalidade e prevalência do câncer no 

mundo em 2012” desenvolvida pela IARC (International Agency for Research on 

Cancer) revelaram que o conjunto dos cânceres genitais masculinos e femininos (colo 

de útero, corpo de útero, ovários, próstata e testículo), incluindo o câncer de mama 

feminina, é responsável por 27,7% dos casos de câncer no mundo; provoca 1.333.488 

óbitos ao ano, o que representa 16,2% dos óbitos por câncer. Na análise da prevalência 

em 05 anos, 42,0% dos casos são referentes a esses cânceres (GLOBOCAN, 2012).  

O câncer de colo de útero é a terceira causa de câncer mais incidente em 

mulheres em todo mundo, representando cerca de 9% dos casos de câncer feminino; nos 

países em desenvolvimento, é a causa mais comum de câncer em mulheres
 
(ARBYN et 

al., 2011). Com a estimativa de 529.000 casos e 275.000 óbitos por ano em todo o 

mundo, a carga do câncer de colo de útero varia consideravelmente entre os países, com 

mais de 85% dos casos da carga global da doença distribuída nos países de baixa ou 

média renda
 
(IARC, 2008; VACCARELLA et al., 2013).  

A diferença entre as taxas de incidência observada entre os países e diversas 

regiões do planeta reflete a prevalência da infecção pelo Human Papilloma Vírus (HPV) 

e da qualidade e da cobertura dos programas de screening que utilizam o Papanicolaou 

como método de rastreamento
 
(D‟SOUZA et al., 2014).  

De acordo com as estimativas do GLOBOCAN (2012), os países da África 

Subsaariana, os países caribenhos e do sudeste da Oceania apresentam as mais elevadas 

taxas de mortalidade por esse câncer (Figura 5). 
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Figura 5: Estimativa de mortalidade por câncer de colo de útero. 

Fonte: GLOBOCAN, 2012. 

  

 No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade passou 

de 4,97 óbitos∕100.000 mulheres-ano para 5,29 no período de 1979 a 2005, o que 

representou um incremento de 6,4% em 26 anos. Comparadas às de outros países latino-

americanos, como Venezuela (15,2), Equador (18,6), Bolívia (22,2), Nicarágua (26,1) e 

Haiti (53,5), as taxas de mortalidade no Brasil são consideradas baixas (GAMARRA; 

VALENTE; SILVA, 2010). 

 O entendimento de que, em geral, o câncer de colo de útero está associado à 

infecção por uma linhagem oncogênica do HPV gerou diversas correlações entre o 

comportamento e a incidência por esse câncer (DICKINSON et al., 2012). A partir 

desse conhecimento, um fator importante foi a introdução de vacinas profiláticas para 

infecção pelo HPV colocadas à disposição na última década
 
(D‟SOUZA et al., 2014). 

Além disso, o uso de contraceptivos orais, as doenças sexualmente transmissíveis, a 

multiparidade, os múltiplos parceiros sexuais desprotegidos, a atividade sexual de início 

precoce e o tabagismo são considerados fatores de risco para o câncer de colo de útero 

(KELAVA et al., 2012).  

No Brasil, para o ano de 2014, foram estimados 15.590 novos casos de câncer de 

colo do útero com cerca de 5000 óbitos (INCA, 2014, p.121). Apesar das mudanças nos 

padrões de mortalidade por câncer resultarem de variações na incidência da doença e de 

seus principais determinantes, a mortalidade é também influenciada pelos casos fatais, 
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que são determinados, por sua vez, pelo diagnóstico recente e disponibilidade de 

melhores tratamentos e cuidados. Então, torna-se claro que a mortalidade por câncer de 

colo de útero é um complexo indicador resultante de variações internacionais e 

principalmente da organização interna dos sistemas de saúde dos países (CABANES et 

al., 2009). Apesar da possibilidade de detecção precoce por meio de exame de 

rastreamento populacional de reconhecida sensibilidade, a maioria dos casos dos casos 

de câncer de colo uterino é diagnosticada como doença localmente avançada ou 

metastática (ALVES; GUERRA; BASTOS, 2009). 

Além da importância epidemiológica destacada para o câncer de colo de útero, o 

câncer de mama figura como o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e a 

principal causa de morte feminina por câncer em todo mundo. Apenas no ano de 2008, 

foi estimada a ocorrência de 1,38 milhões de novos casos (23% de todos os cânceres) e 

de 458.400 óbitos, o que corresponde a 14% dos óbitos por câncer no mundo (SHI et 

al., 2014). 

A diferença na incidência por esse câncer entre os países desenvolvidos e os 

países em desenvolvimento permanece marcante, como pode ser observado na figura 6. 

As taxas de incidência padronizadas no oeste europeu é cerca de 5 vezes maior do que o 

apresentado pelo leste Africano (89,9 por 100.000 mulheres quando comparados com 

19,3 por 100.000). A América Latina e o Caribe estão ranqueados como de média 

incidência, com taxas padronizadas de 40 por 100.000 mulheres (JUSTO  et al., 2013). 

Na maioria dos países pobres ou em desenvolvimento, a incidência do câncer de mama 

está aumentando, ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, nos quais a 

característica atual é de redução das taxas. No Brasil, 57.000 novos casos foram preditos 

para o ano de 2012 (SILVA  et al., 2013; INCA, p.27, 2014). 

Os fatores que contribuem para essa variação internacional nas taxas de 

incidência refletem diferentes características reprodutivas e hormonais e a 

disponibilidade de serviços de saúde para a detecção precoce. Além dos fatores 

genéticos, relacionados aos genes BCRA-1 e BCRA-2 (AMENDOLA; VIEIRA, 2005), 

os fatores reprodutivos que podem aumentar o risco para o câncer de mama incluem 

uma história longa de ciclos menstruais, a nuliparidade, o uso de terapia hormonal pós-

menopausa ou contraceptivos orais, e a paridade tardia. O consumo de álcool também 

aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer de mama (CAETANO et al., 2013). 

Outro fator bem estabelecido como risco para desenvolvimento desse câncer é o status 
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socioeconômico: mulheres com mais alto status socioeconômico possuem maior risco 

de desenvolver câncer de mama que mulheres o grupo com status socioeconômico 

abaixo da média (DIKSHIT et al., 2012a). 

  

 

 

Figura 6: Estimativa da mortalidade por câncer de mama feminina. 

Fonte: adaptado de GLOBOCAN, 2012. 

 

Desde a década de 1990, profundas mudanças ocorreram na apresentação clínica 

e no manejo dos casos de câncer de mama, com a implantação do screening com a 

mamografia, a implementação de tratamentos hormonais efetivos, a quimioterapia e o 

progresso na cirurgia e na radioterapia. Em muitos países, essas inovações contribuíram 

para a redução da mortalidade e o aumento da sobrevivência pelo câncer de mama 

(AUTIER et al., 2010). 

Os resultados do EUROCARE 5 (European Cancer Registry Based Study On 

Survival And Care Of Cancer Patients) mostram que a sobrevida em 5 anos de uma 

paciente com câncer de mama nos países do norte, do oeste e do centro da Europa foi 

superior a 80% no período de 1999 a 2007. Ao longo das coortes realizadas observa-se 

um incremento na taxa de sobrevivência para esse câncer e que a diferença de 

sobrevivência entre estas regiões da Europa diminuíram (DE ANGELIS et al., 2013). 
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Entretanto, em países como o Brasil, onde a triagem pela mamografia é realizada 

de forma oportunística, com perda de informação da história clínica dos pacientes, torna 

difícil a avaliação da qualidade de programas de screening (SILVA  et al., 2013). A 

esses fatores, está aliada a desestruturação da rede de atenção ao paciente com câncer; a 

conjunção desses problemas determina os níveis de mortalidade por esse câncer, já que 

os casos fatais são influenciados, a seu turno, pelo diagnóstico precoce e a 

disponibilidade de tratamentos e cuidados ao paciente (CABANES et al., 2009).  

 A respeito do câncer de ovário, as estatísticas afirmam que esse é o segundo 

câncer mais comum do trato genital feminino e a sétima causa de morte relacionada ao 

câncer em mulheres, representando cerca de 5% das neoplasias malignas em mulheres. 

Os dados de prevalência acumulada ao longo da vida, desde o nascimento até 85 anos 

de idade, mostram que a probabilidade de ocorrência desse câncer é de 1,5% (JEMAL et 

al., 2004; LOPE et al., 2008). 

 A sobrevida global por câncer de ovários é de apenas 30-40% em cinco anos. 

Isto ocorre, em parte, porque a maioria das pacientes tem a doença diagnosticada em 

estágios avançados, situação em que as opções de tratamento são restritas a cirurgia 

citorredutora e a quimioterapia baseada nos derivados da platina. Como estes métodos 

são apenas parcialmente efetivos, a maioria das pacientes apresentará recorrência e 

óbito em função da doença (GONZÁLEZ-DIEGO et al., 2000; BHURGRI et al., 2011).   

 Não existem fatores etiológicos claramente definidos para o câncer de ovários. 

Por um lado, mulheres que apresentam períodos prolongados de supressão da ovulação 

possuem uma menor incidência de câncer de ovário, como ocorre para as multíparas ou 

nas mulheres que tem história de menarca tardia, menopausa precoce, lactância e uso de 

anovulatórios. Por outro, existem fatores genéticos que são responsáveis por cerca de 

10-15% dos cânceres de ovários, sendo mais frequente associado à mutação dos genes 

BRCA-1 e BRCA-2 (SÁNCHEZ et al., 2013). 

 Entre os cânceres ginecológicos, o câncer de vulva apresenta-se como uma 

neoplasia rara, representando cerca de 4% dos casos dessa classe de câncer, e 1% de 

todos os cânceres que acometem o sexo feminino, com incidência mundial de 

aproximadamente 1,8 casos /100.000 mulheres, ao mesmo tempo apresenta baixa 

incidência na África Sub-Saariana, Sudeste da Ásia e América Latina (DE SANJOSÉ et 

al., 2013), ocorrendo em mulheres entre 68 e 70 anos (KAIDAR-PERSON et al., 2014).  
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 O tipo histológico mais frequente, representando cerca de 90% dos tumores 

vulvares, é o carcinoma de células escamosas ou epidermóide. A incidência do 

carcinoma escamoso vulvar (CEV) no Brasil é uma das mais altas do mundo (PINTO, 

2002). Os últimos registros mostram que as capitais de São Paulo (510 casos), Aracajú 

(10 casos), Cuiabá (12 casos), Fortaleza (17 casos), Belo Horizonte (33 casos) e Goiânia 

(34 casos) são locais com número significativo de casos diagnosticados entre o período 

de 2003 e 2007 (BRUNI et al., 2014). 

 O tratamento em fases iniciais tem melhores resultados, tanto estético funcionais 

quanto em termos de sobrevida global, apresentando elevado índice de cura. Porém, 

tanto por questões culturais por parte das pacientes como o desconhecimento dos 

profissionais, o diagnóstico ocorre na maioria das vezes em fase avançada da doença, 

onde o prognóstico é pior e o tratamento é mutilante (HEMMINKI; LIU; SUNDQUIST, 

2010; STROUP; HARLAN; TRIMBLE et al., 2008).  

 Fatores de risco, todavia pouco consistentes, tais como a dieta, obesidade, 

hábitos de higiene pessoais, atividade profissional, diabetes mellitus, hipertensão 

arterial, entre outras doenças, têm sido relacionados com o aumento da incidência das 

neoplasias intra-epiteliais vulvares (FONSECA-MOUTINHO, 2008). 

  Assim como o câncer de vulva, o câncer primário da vagina também é 

considerado um câncer raro e representa cerca de 3% dos cânceres ginecológicos. 

Aproximadamente 85% são classificados como carcinomas espinocelulares, e os 

demais, em ordem decrescente de frequência, são adenocarcinomas, sarcomas e 

melanomas. Os sarcomas da vagina ocorrem geralmente em crianças menores de 05 

anos de idade e em mulheres na quinta ou sexta década de vida (AMERICAN 

MEDICAL NETWORK, 2013; GUNDERSON et al., 2013). 

  Estima-se que o HPV seja o responsável por 25.600 casos de câncer da vulva e 

da vagina ao redor do mundo a cada ano. A taxa de mortalidade padronizada do 

carcinoma vulvar na Europa é de 0,7/100.000 mulheres, e para o carcinoma vaginal é de 

0,4/100.000mulheres. Nos Estados Unidos, no período de 1999-2004, essa taxa foi de 

1,7/100.000 mulheres para o câncer de vulva e de 0.5/100.000 para o câncer de vagina 

(GIL-PRIETO et al., 2011). 

  O câncer cervical ou história de neoplasia cervical intra-epitelial, ambas 

causados pela infecção por HPV, são os fatores de risco para a neoplasia intra-epitelial 

de vagina, também causado pela infecção por HPV. Como a vagina não possui uma 

zona de transformação com células epiteliais imaturas susceptíveis para a infecção por 
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esse vírus, o mecanismo de entrada do HPV no tecido vaginal se dá através da abrasão 

durante o coito ou através do uso de tampões (WEE; CHIA; YAM, 2012). 

  Dentre os cânceres específicos ao gênero masculino, destaca-se o câncer de 

próstata, o segundo tumor maligno mais incidente e a sexta causa de morte por câncer 

no sexo masculino em todo o mundo, com aproximadamente 800.000 novos casos e 

duzentos mil óbitos estimados para o ano de 2008 (BASTOS  et al., 2011; CENTER et 

al., 2012).  

  Pelas informações do GLOBOCAN (2012), como podem ser observados na 

figura 7, os países caribenhos, a África Subsaariana e a Escandinávia reportam as mais 

altas taxas de mortalidade por esse câncer
 
(CRAWFORD et al., 2003; LALITHA et al., 

2012). 

  No Brasil, com estimativa de 69 mil novos casos para o ano de 2014, o câncer de 

próstata é a segunda causa de morte mais comum por câncer entre os homens (INCA, 

2014, p.34). Este valor corresponde a um risco estimado de 51 casos novos a cada 100 

mil homens, sendo o tipo de câncer mais frequente em todas as regiões do país. O risco 

estimado é de 69/100.000 homens no sul, 63/100.000 no sudeste, 46/100.000 no centro-

oeste, 34/100.000 no nordeste e 20/100.000 no norte (GOMES; NASCIMENTO; 

ARAÚJO, 2008).  

  O aumento da incidência tem sido observado nas últimas décadas no Brasil, 

provavelmente influenciada pela detecção precoce em homens assintomáticos, o 

aumento da expectativa de vida, a melhoria e a evolução dos métodos diagnósticos e 

dos sistemas de informação do país
 
(LIMA et al., 2013).  

É apontada como uma doença induzida por uma complexa interação entre 

fatores genéticos e ambientais, onde os fatores hormonais executam um papel 

importante na progressão do tumor através da síntese de estrogênio, metabolismo e vias 

de transdução de sinal (WANG et al., 2013). É primariamente uma doença de homens 

idosos com três quartos dos casos ocorrendo em homens com idade de 65 anos ou mais
 

(LALITHA et al., 2012), para os quais os principais fatores de risco estabelecidos são o 

envelhecimento, a raça ou etnia (negros e pardos) e a história familiar da doença
 

(CENTER et al., 2003; AMORIM et al., 2011).  

O câncer de próstata tem se apresentado como um desafio no que diz respeito ao 

desenvolvimento de medidas preventivas, dada a falta de conhecimento sobre a sua 
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história natural e pelo fato de apresentar um período de latência prolongado com 

características multifocais e heterogêneas
 
(CONCEIÇÃO et al., 2014).  

A introdução do teste do antígeno prostático específico (PSA testing) aumentou a 

proporção de diagnósticos precoces, o que produziu um aumento na incidência do 

câncer de próstata nas últimas duas décadas (HAYES; BARRY, 2014). Por não haver 

um sistema de triagem conduzido de forma sistemática no Brasil, o teste PSA tem sido 

aplicado oportunisticamente, como sugestão do médico ou do paciente (LIMA et al., 

2013). 

 

 

Figura 7: Estimativa de mortalidade por câncer de próstata. 

Fonte: adaptado de GLOBOCAN, 2012. 

 

  O câncer de pênis é uma neoplasia rara, que atinge aproximadamente 1/100.000 

homens nos países desenvolvidos (REIS et al., 2010). A alta incidência é observada em 

países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, onde é mais elevada nas regiões norte e 

nordeste do país (VELAZQUEZ; CUBILLA, 2007).  

  Esse câncer acomete principalmente homens na terceira idade, 

independentemente de sua origem étnica, de baixo nível social, com maus hábitos de 

higiene e não circuncidados, e muitas vezes, está associado ao HPV (POW-SANG et al., 

2002; PECLAT DE PAULA; ALMEIDA NETTO; FREITAS JÚNIOR, 2005). No 

entanto, indivíduos jovens também podem ser afetados, uma vez que aproximadamente 



36 
 

22% dos casos são registrados em pacientes com idades inferiores há quarenta anos 

(GIL et al., 2001; MICALI et al., 2006).  

  O câncer de testículo, também considerado de baixa frequência, tem ganhado 

importância epidemiológica nas últimas décadas, devido às projeções de aumento de até 

25% na incidência em uma década nos países europeus (LE CORNET et al., 2014).  

  Esse câncer atinge principalmente homens entre 15 e 40 anos de idade, com 

incidência de cerca de cinco casos para cada grupo de 100 mil indivíduos (SOUZA et 

al., 2011; MCCULLAGH; LEWIS, 2005). Em geral, a incidência de câncer testicular 

permanece mais elevada em populações do norte da Europa (8,0-9,0 por 100.000 

homens) e menores em populações asiáticas e africanas (<1 por 100.000 homens) 

(CHIA et al., 2010). Atualmente, o câncer de testículo é considerado um dos cânceres 

mais curáveis, principalmente se detectado em estágio inicial (MARRA; SILVA; 

TOLEDO, 2008). 

   

2.3. VULNERABILIDADE SOCIAL E A MORTALIDADE POR NEOPLASIAS 

MALIGNAS 

  Datam do século 20 os primeiros estudos relativos à complexa transformação 

dos padrões de saúde-doença no mundo e de sua interação com determinantes 

demográficos, econômicos e sociais (BARROS et al., 2006). As evidências produzidas 

no decorrer de décadas, constatando desigualdades em saúde amplas e evitáveis, 

conduziram agências e organismos multinacionais a promover iniciativas destinadas a 

estimular a incorporação da questão da equidade em saúde nas agendas políticas e a 

desenvolver estratégias de enfrentamento do problema (BARROS et al., 2011). 

  Uma das perspectivas mais importantes deste processo de reorientação analítica 

é a ênfase em “ciclos de vida” e trajetórias singulares dos grupos sociais, a fim de 

caracterizar a vulnerabilidade e a exposição diferencial aos agravos à saúde. Os estudos 

que abordam os chamados “fatores de risco individuais” deram lugar, assim, a enfoques 

mais amplos que privilegiam o perfil de acesso a políticas públicas, padrões de consumo 

e redes de interação social (MAGALHÃES, 2007). 
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 Muitos estudos têm tentado analisar a contribuição relativa das circunstâncias 

sociais em diferentes fases da vida: a posição socioeconômica na fase adulta, que pode 

predizer a exposição ocupacional e padrões de vida materiais, sugerindo exposição a 

fatores de risco comportamentais, tais como o tabagismo ou consumo de álcool, 

enquanto o nível de educação captura as habilidades de uma pessoa na prevenção de 

danos à saúde e/ou enfrentamento da doença através de caminhos mais apropriados de 

cuidados (MERLETTI; GALASSI; SPADEA, 2011). 

  Atualmente, é consenso para a Comissão dos Determinantes Sociais em Saúde 

que o contexto social determina a cada indivíduo sua posição e esta, por sua vez, 

determina as oportunidades de saúde segundo exposição às condições nocivas e 

saudáveis e segundo situações distintas de vulnerabilidade (BARATA, 2009). 

  Modelos conceituais relacionados a fatores socioeconômicos e de estruturação 

dos serviços de saúde, incluindo aspectos relacionados aos diferentes níveis de 

exposição a fatores de risco e de acesso a diagnóstico, tratamento e prevenção explicam, 

por exemplo, as iniquidades na mortalidade por câncer entre os grupos socioeconômicos 

e étnicos, bem como a diferença nas taxas de sobrevivência para a maioria dos tumores 

em homens e mulheres (PUIGPINÓS et al., 2009; GONG et al., 2012). Essas diferenças 

podem ser observadas na figura 8, na qual são apresentadas as diferenças entre as taxas 

de incidência e mortalidade por câncer entre as regiões do planeta de acordo com seus 

níveis de desenvolvimento, segundo dados do GLOBOCAN 2012. 

  Antes pensado como um problema exclusivo de países desenvolvidos, o câncer é 

hoje uma das principais causas de morte e adoecimento em países de baixa e média 

renda, e, portanto, uma prioridade de saúde para esses países que atualmente já aportam 

a maior carga de câncer no mundo, porém, com sistemas de saúde particularmente 

despreparados para atender a este desafio. O resultado das elevadas incidências, 

principalmente dos cânceres relacionados às infecções, associadas à desestruturação dos 

sistemas de cuidado ao paciente com câncer, onde as intervenções para detecção 

precoce e tratamentos efetivos permanecem inacessíveis para a maioria das pessoas, 

resultam em elevadas taxas de mortalidade nos países em desenvolvimentos (BRAY et 

al., 2012; JEMAL et al., 2011; FARMER et al., 2010).  

  Além disso, as mudanças no padrão demográfico que ocorreram nos países em 

desenvolvimento acarretaram importantes implicações para as políticas sociais, 
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especialmente para as políticas de saúde. Nas economias mais desenvolvidas, como o 

envelhecimento populacional foi gradativo, foi possível promover a organização dos 

sistemas de previdência e de saúde de forma a acomodar o aumento da demanda nesses 

setores, processo que não ocorreu nos países em desenvolvimento (NORONHA; 

ANDRADE, 2005). 

 

   

 

Figura 8: Estimativas da mortalidade e incidência (100.000 habitantes) 

padronizadas pela população mundial  de acordo com o nível de desenvolvimento 

de região. 

Fonte: Adaptado de GLOBOCAN 2012. 

 

  Os fatores socioeconômicos são apontados como determinantes importantes na 

incidência e mortalidade por câncer. Esses fatores são condicionantes de desigualdades 

na carga de câncer, não somente observadas entre os países, como também dentro de um 

mesmo país (BRAY et al., 2012). Estudos recentes realizados nos Estados Unidos 

relatam que um maior percentual de pessoas do sexo feminino com cânceres de pulmão, 

brônquios, câncer no sistema genital, e outros cânceres em estágios avançados de 
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primeiro diagnóstico foram associados com um maior grau de privação socioeconômica 

(PHILIPS JR et al., 2013). 

As evidências demonstram que os grupos de níveis socioeconômicos mais 

baixos têm apresentado elevada mortalidade por câncer em geral devido a maior 

proporção de diagnóstico tardio de neoplasias passíveis de detecção em estágios iniciais 

por meio de rastreamento; maior dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento 

adequado; pior prognóstico e menor sobrevida após o diagnóstico de câncer; maior risco 

de óbito por câncer em geral e por tipos de câncer potencialmente curáveis (WÜNSCH-

FILHO et al., 2008; RIBEIRO; NARDOCCI, 2013; BOING; ANTUNES, 2011). 

  A idade avançada, o baixo nível socioeconômico, pertencer a certos grupos 

étnicos, não ter cônjuge (solteiras, separadas e viúvas), entre outros, têm sido 

identificados como um dos fatores associados à não realização do exame de 

Papanicolaou. A limitação do acesso aos serviços de saúde, por barreiras 

socioeconômicas, culturais, e geográficas também se apresenta como responsável pela 

baixa cobertura dos exames de citologia oncótica (AMORIM et al., 2006). 

  Em um estudo sobre a mortalidade por câncer de boca e condição 

socioeconômica no Brasil, observou-se a existência de associação entre as condições 

socioeconômicas (estilo de vida) e o câncer oral, mostrando que grupos socialmente 

desprivilegiados tendem a ter um maior contato com os fatores de risco (tabaco e 

álcool), como também precárias condições de saúde bucal e carências nutricionais 

(BORGES et al., 2009). 

  Essas diferenças na mortalidade por câncer observadas dentro dos países podem 

ser atribuídas, inclusive, à variação geográfica na disponibilidade e prestação de 

cuidados.  Beccaro; Constatini; Merlo (2007), analisando o acesso aos cuidados 

paliativos para pacientes com câncer na Itália, observaram que o acesso e 

encaminhamento a especialista em serviços de cuidados paliativos são desigualmente 

distribuídos entre pacientes com câncer: esses são menos propensos a receber cuidados 

paliativos se eles são idosos, e se não têm apoio de um cuidador, se tem um baixo status 

socioeconômico e um curto período de sobrevivência em longo prazo. 

  As etnias também afetam a incidência e mortalidade por câncer e, muitas vezes, 

as disparidades raciais são marcantes e podem resultar de causas complexas. As taxas de 
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mortalidade de vários tipos de câncer mais comuns são maiores entre os negros em 

comparação com qualquer outro grupo étnico/racial.  Nos Estados Unidos, para todos os 

tipos de câncer combinados, a taxa de mortalidade entre os negros é 25% maior do que 

entre os brancos (WAGNER et al., 2012). 

  No Brasil, esse quadro de desigualdade racial está relacionado tanto a fatores 

estruturais - como escolaridade, e renda - quanto à discriminação racial. Estudos têm 

demonstrado que as mulheres negras estão expostas a tratamentos inadequados e ações 

insuficientes de cuidado e prevenção em saúde, principalmente no âmbito da saúde 

reprodutiva (DOMINGUES et al., 2013). 

O Brasil é um país grande e complexo que está processando uma rápida 

mudança econômica, social e ambiental. Apesar de ser considerado atualmente uma das 

maiores economias emergentes do planeta, as desigualdades na distribuição da renda ao 

longo da história produziu abismos sociais marcantes, e as marcas das iniquidades 

sociais, étnicas e regionais estão refletidas pela pujança das regiões sul e sudeste (onde a 

expectativa de vida é semelhante a de países ricos) e pelo subdesenvolvimento das 

regiões norte e nordeste (VICTORA et a., 2011). 

Apesar dos avanços ocorridos na distribuição da renda nas últimas décadas, estes 

ainda são poucos expressivos, se considerarmos o grau de desigualdade existente no 

Brasil. A situação do nordeste brasileiro é essencial para exemplificar essa assertiva: 

apesar de abranger 29% da população em meados da década de 1990, o nordeste 

respondia por apenas 12% do PIB, enquanto 44% dos pobres do país residiam no 

nordeste (IPEA, 2010). 

Paralelo a essas mudanças econômicas, o país viveu nos últimos cinquenta anos 

uma rápida transição demográfica importante: o número de idosos no Brasil passou de 3 

milhões, em 1960, para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008. O Brasil hoje é um 

“jovem país de cabelos brancos” (VERAS, 2009). Em 2010, o Índice de 

Envelhecimento (IE) do Brasil era de 44,8. Todavia, existem marcantes desigualdades 

entre as pirâmides populacionais entre as regiões brasileiras: o Sul (54,94) e Sudeste 

(54,59) se equiparavam com o maior IE e o Norte (21,84) apresentava o menor IE 

(CLOSS; SCHWANKE, 2012). Uma das hipóteses que são levantadas para 

compreender a disparidade entre as taxas de mortalidade entre as regiões brasileiras 

encontradas no presente estudo são as diferenças na longevidade que são descritas no 

Brasil. 
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  Na análise dos dados da PNAD-2003, Barros et al. (2006) observaram que, no 

Brasil, a desigualdade social na presença de condições crônicas revelou-se significativa. 

O segmento de menor escolaridade da população adulta brasileira apresentou 62% a 

mais de prevalência de doenças crônicas, se comparado aos de melhor nível. No estudo 

que utilizou os dados da Pesquisa de Padrão de Vida (PPV/IBGE) de 1996/1997, no 

qual foram avaliadas as chances de indivíduos segundo três extratos de rendimento de 

utilizar os serviços de saúde, foi observado que a desigualdade social na distribuição de 

cuidado médico favorável aos extratos de maior rendimento, todavia a desigualdade se 

acentuava na Região nordeste quando comparada à Região sudeste (NERI; SOARES, 

2002, apud TRAVASSOS et al., 2000).   

 O Sudeste cobre apenas 11% do território nacional, porém destaca-se por seus 

padrões econômicos e demográficos. Tem os maiores índices de urbanização e 

industrialização, gera cerca de 60% do Produto Interno Bruto e concentra sozinha, 

42,6% da população do país. O Sul compreende 7% do espaço territorial, também exibe 

altos níveis de industrialização e sua população revela os melhores indicadores de 

qualidade de vida do país (WÜNSCH FILHO; MONCAU, 2002).  

 Essas desigualdades históricas e marcantes que se apresentam entre as regiões 

brasileiras são refletidas nos níveis de saúde da população. No estudo das tendências e 

diferenciais socioeconômicos da mortalidade por câncer de colo de útero no estado do 

Paraná, no Sul do Brasil, as regionais com tendência de aumento na mortalidade 

apresentaram proporção significativamente mais elevada de analfabetismo e de adultos 

(15 anos ou mais) com menos de 04 anos de estudo, e renda per capita e IDH inferiores 

(MÜLLER et al., 2011). 

 É relevante considerar também a disponibilidade e o acesso aos serviços de 

oncologia no Brasil. Analisando sob o aspecto referente ao estadiamento do câncer no 

momento do diagnóstico relata-se que, em geral, o diagnóstico é feito quando a doença 

já se apresenta em estádios avançados. Na pesquisa envolvendo 89 hospitais e sete 

serviços isolados de quimioterapia ou radioterapia vinculados aos Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON) mostrou que, entre 1995 e 2002, 45,5% das 

mulheres apresentavam o câncer do colo do útero nos estádios III ou IV no momento do 

diagnóstico. Esses dados refletem problemas no acesso aos serviços, revelando, 



42 
 

sobretudo, carência de centros de oncologia fora das grandes capitais do país 

(THULER, 2008). 

 As taxas de sobrevivência de cinco anos para pacientes com câncer de mama, de 

próstata e de pulmão em duas cidades brasileiras foram inferiores àquelas de países de 

alta renda, sugerindo dificuldades ou desigualdades de acesso a procedimentos 

diagnósticos e tratamento no Brasil ao longo da década de 1990. Esse achado é 

consistente com dados internacionais recentes que mostram que a sobrevida de um 

câncer curável (cervical, de mama e de testículo, e leucemia linfoblástica em crianças) 

está íntima e positivamente relacionada à renda do país (SCHMIDT et al., 2004).  

 Com relação ao câncer de próstata, houve aumento da realização do teste PSA 

nos últimos anos no Brasil, e que a partir da perspectiva regional, os maiores aumentos 

em serviços ocorreram no nordeste (50,7 %) e norte (35%) e as mais baixas do centro-

oeste (15,2 %) (CONCEIÇÃO; BOING; PERES, 2014). Todavia, os serviços de 

cirurgia oncológica prostática continuam concentrados nos grandes centros urbanos das 

regiões sul e sudeste do Brasil, como podem ser observados na Figura 9, apesar de já 

haver indicação de que os distintos tratamentos aplicados podem ajudar a explicar as 

diferenças nas tendências de mortalidade entre os países: aqueles que aplicaram, ao 

longo dos anos, um protocolo específico com indicação de tratamento mais agressivo 

para a doença (prostatectomia radical) conseguiram reduzir consideravelmente as taxas 

de mortalidade (BRAWLEY, 2012). Nesse mesmo sentido, a figura 10 explicita a 

concentração dos serviços de quimioterapia no Brasil.  
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Figura 9: Número de cirurgias oncológicas de próstata realizadas no Brasil no 

período de 2010 a 2012 por município brasileiro. 

Fonte: FIOCRUZ, 2015 

 

A introdução do rastreamento para o câncer de mama em países desenvolvidos 

provou que essa medida reduziu de forma importante a incidência e a mortalidade da 

doença e prolongou a sobrevida das pacientes. Isso, no entanto, não foi observado em 

países de baixa renda onde o acesso a cuidados primários e especializados é limitado. O 

grande desafio para esses países é assegurar estratégias que permitam o diagnóstico 

precoce desse câncer e a redução da tendência da mortalidade (GIRIANELLI; 

GAMARRA; AZEVEDO E SILVA, 2014). Todavia, no Brasil ainda são observadas 

grandes concentrações na disponibilidade do exame de rastreamento entre as regiões do 

país (Figura 11), o que pode explicar as distintas taxas de incidência e mortalidade por 

esse câncer (INCA, 2014, p.96). 
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Figura 10: Número de sessões de quimioterapia realizadas no Brasil no período de 

2010 a 2012 por município brasileiro. 

Fonte: FIOCRUZ, 2015 

 

 Ainda na avaliação da mortalidade por câncer e as desigualdades entre os 

gêneros, é importante ressaltar as diferenças na estruturação e amplitude das políticas 

públicas que enfocam a saúde do homem e da mulher no Brasil, no que diz respeito à 

vigilância e o controle dos cânceres genitais.  

As políticas públicas de saúde destinadas às mulheres começam a surgir no 

Brasil, já nos anos 1930, centradas na chamada saúde materno-infantil (CARRARA; 

RUSSO; FARO, 2009). Em 1983, foi criado o PAISM (Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher), fruto da luta feminista que construiu, ao longo do tempo, 

conhecimento sobre as demandas das mulheres para além das especificidades 

reprodutivas, o que representou uma ruptura com a perspectiva biologizante materno-

infantil (COELHO et al., 2009). Além de outros avanços, esse documento agregou a 

prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/AIDS e as portadoras de 

doenças crônicas não transmissíveis e de câncer ginecológico (BRASIL, 2004, p.17). 
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Figura 11: Número de mamografias realizadas no Brasil no período de 2010 a 2012 

por município brasileiro. 

Fonte: FIOCRUZ, 2015 

 

Todavia, a atenção à saúde do homem não se desenvolveu ao mesmo passo que 

as políticas de saúde voltadas às mulheres. Apenas no ano de 2008, quase 25 anos 

depois do lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), foi lançada a “Política Nacional para a Assistência Integral à Saúde do 

Homem” (PNAISH) (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

A política foi formulada com base em indicadores de enfermidade e mortalidade 

da população masculina. Tem ainda o propósito de qualificar os profissionais de saúde 

para o correto atendimento à saúde do homem, implantar assistência em saúde sexual e 

reprodutiva, orientar os homens e familiares sobre promoção, prevenção e tratamento 

das enfermidades que atingem o homem (MENDONÇA; ANDRADE, 2010). Suas 

ações estão concentradas no recorte etário de homens na faixa etária de 25 a 59 anos, o 

que corresponde a 41,3% da população masculina ou a 20% do total da população do 

Brasil, parcela preponderante da força produtiva (BRASIL, 2008, p.8). 

Um dos pontos em comum das Políticas de atenção Integral à saúde do Homem 

e da Mulher é a assistência à saúde reprodutiva, com enfoque nas neoplasias malignas 

que acometem os órgãos do sistema reprodutivo masculino e feminino (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2008). Porém, percebe-se a desigualdade na disponibilidade dos serviços de 
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saúde quando se compara a quantidade de profissionais médicos especialistas na saúde 

reprodutiva do homem e da mulher disponíveis na rede assistencial do Sistema Único de 

Saúde (SUS). De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(cnes.datasus.gov.br), em janeiro de 2015, estavam registrados com o Código Brasileiro 

de Ocupações (CBO) 18.590 médicos ginecologistas obstetras, enquanto havia 2.048 

médicos urologistas. 

Atualmente, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) é o responsável pela 

elaboração e revisão das diretrizes específicas para a vigilância e o controle dos 

cânceres de mama, de colo de útero e de próstata, dentre outros cânceres de importância 

epidemiológica no Brasil.  

Impulsionado pela Lei 10.289∕2001, que instituiu o Programa Nacional de 

Controle do Câncer de Próstata, foi produzido em 2002, com revisão no ano 2008um 

documento de consenso sobre formas de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer 

de próstata em todos os seus estágios evolutivos, para subsidiar a implementação do 

Programa (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002, p.7).  

Para o câncer de mama, no final dos anos 90, com a implantação do Programa 

Viva Mulher, foram iniciadas ações voltadas à formulação de diretrizes e à estruturação 

da rede assistencial para a detecção precoce do câncer de mama. O Documento de 

Consenso, em 2004, propôs as diretrizes técnicas para o controle do câncer de mama no 

Brasil, oferecendo aos gestores e aos profissionais de saúde subsídios para o avanço do 

planejamento das ações de controle deste câncer, no contexto da atenção integral à 

saúde da mulher e da Estratégia de Saúde da Família como coordenadora dos cuidados 

(BRASIL, 2004, p.5). 

O controle do câncer de colo do útero também foi impulsionado inicialmente 

pelo programa Viva Mulher. Apenas no ano de 1998, o Ministério da Saúde instituiu o 

Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo do Útero através da Portaria 

GM/MS nº 3040/98 (BRASIL, 1998).  

O Sistema de Informação do Câncer de Mama (SISMAMA), implantado em 

junho de 2009, e o Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), 

implantado em agosto de 1999, estão desde o ano de 2013 integrados no Sistema de 

Informação de Câncer (SISCAN) (INCA, 2013).  
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Atualmente, a diretriz que orienta as ações relacionadas à vigilância, tratamento, 

e controle do câncer no Brasil é a Portaria GM/MS nº 874∕2013, que instituiu a Política 

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2013). 

A atual portaria atualizou a Portaria GM/MS nº 2.439/2005 que implantou a Política 

Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 2005).  

A atual política tem como objetivo a redução da mortalidade e da incapacidade 

causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns 

tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários 

com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento 

oportuno e cuidados paliativos (BRASIL, 2013).  

 

2.4. A ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE: O HISTÓRICO QUE 

APONTA OS RUMOS 

Os estudos que analisam a mortalidade, no Brasil, são bastante utilizados para 

descrição dos padrões de distribuição de câncer, tendo em vista as limitações de 

informações de incidência ao nível populacional e à alta letalidade de muitas neoplasias. 

Além disso, compõem uma grande parcela de estudos epidemiológicos em saúde 

pública, pois permite a avaliação de tendências e de possíveis relações dos padrões 

observados e fatores ambientais (GUIMARÃES et al., 2012b; PARKIN; BRAY, 2006; 

CHATENOUD et al., 2010). 

Para prever tendências futuras ou avaliar o impacto de uma intervenção 

populacional, as séries temporais avaliam a evolução das taxas ao longo do tempo em 

uma determinada população geograficamente definida (MEDRONHO, 2009, p.267).  

Esses estudos quando aplicados na análise de mortalidade geram condições para 

desenvolver ações em saúde pública, que atendam às necessidades da população 

regional, para que diminua a incidência de mortes por essas neoplasias. O problema de 

detectar se há um aumento ou redução progressiva nas taxas de mortalidade por câncer 

no Brasil e de estimar seu valor é típico de análise de tendência em séries temporais ou, 

em outros termos, de avaliação da estacionariedade de séries temporais (GUIMARÃES 

et al., 2012a). 



48 
 

A importância desses estudos parte do pressuposto de que a análise da situação 

inclui uma avaliação da magnitude do problema em termos do número de casos e que 

ponto as tendências que mudaram no passado recente podem afetar o futuro. A 

extrapolação das tendências para o futuro proporciona um simples meio de quantificar a 

carga provável de câncer no futuro. Estas tendências podem nos informar sobre a 

extensão e a frequência de câncer nos anos que se seguem (BRAY; MØLLER, 2006). 

Existem, basicamente, quatro principais métodos utilizados para análise de 

tendências: os modelos auto-regressivos, a média móvel, modelos de regressão 

polinomial e a análise pelo Joinpoint (LATORRE; CARDOSO, 2001; KIM et al., 2000; 

GUIMARÃES et al., 2012a; GUIMARÃES et al., 2012b). Um dos métodos mais 

comumente utilizados na atualidade é o Joinpoint Regression, um programa 

relativamente novo e que o seu uso tem aumentado dentre os estudos epidemiológicos 

que avaliam tendência de mortalidade (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2014).  

O joinpoint regression é aplicado para calcular a mudança percentual anual da 

taxa de mortalidade (APC), bem como a variação dos últimos 5 e 10 anos (mudança 

percentual anual média – AAPC). A AAPC é estimada pelo cálculo da média 

geométrica ponderada das diferentes APC calculada pelo método de joinpoint com o 

peso igual ao tamanho do segmento para cada intervalo de tempo (NATIONAL 

CANCER INSTITUTE, 2014). O método joinpoint regression (ponto de inflexão) 

utiliza algoritmos que permite o ajuste de dados de uma série a partir do menor número 

possível de joinpoints (zero, ou seja, uma reta sem pontos de inflexão), estimando o 

número ideal de joinpoint, tentando se a inclusão de mais joinpoints é estatisticamente 

significativa a um nível de 0,05. O programa começa com o número mínimo de 

joinpoints (0 joinpoints seria uma linha reta) e testa se mais joinpoints são 

estatisticamente significativos e devem ser adicionados ao modelo (até o número 

máximo). No modelo final, cada joinpoint (se houver algum) indica uma mudança 

significativa na inclinação da porcentagem (KIM et al., 2000).  

 

2.5. PROJEÇÕES DA MORTALIDADE COMO SUBSÍDIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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  As predições das taxas de mortalidade no futuro são realizadas a partir de um 

conjunto de dados históricos observados, ajustados a um determinado modelo 

estatístico, e a uma população futura previamente determinada. A predição de taxas de 

morbidade ou de mortalidade é importante por se constituir a base para o planejamento 

sanitário. Perceber como a mortalidade de uma população se comporta ao longo do 

tempo e como essas mudanças refletem na sociedade, é fundamental para a gestão 

pública influenciando no planejamento de políticas e ações voltadas ao atendimento das 

demandas sociais (MADDAMS; UTLEY; MØLLER, 2002). 

  O planejamento é uma parte integrante dos programas de controle do câncer, no 

qual se estima a carga de doença devido ao câncer no futuro, podendo predizer o 

impacto econômico e social desta ocorrência. As projeções se empregam também 

quando se pretende avaliar o impacto de uma intervenção ou de um programa em uma 

população (BRAY; MØLLER, 2006). 

  Os métodos potenciais para projeção das taxas de mortalidade estão divididos 

em 03 tipos essenciais: (1) métodos biomédicos, que se concentram nos fatores 

determinantes das mortes e modelam as taxas de mortalidade sob uma perspectiva 

biomédica; (2) métodos causais, que empregam uma aproximação de previsão por 

causa, utilizando variáveis tais como fatores econômicos e do meio-ambiente; (3) 

métodos extrapolativos, baseados nas tendências históricas de projeções da mortalidade 

no futuro. Na prática, os modelos extrapolativos são os favoritos pela vasta maioria dos 

demógrafos e atuários. A extrapolação é a aproximação mais confiável, com a qual se 

obtém melhores previsões em longo prazo (HABERMAN; RENSHAW, 2008; 

MØLLER et al., 2003). 

  Embora os métodos extrapolativos não incorporem o conhecimento sobre as 

influências médicas, comportamentais ou sociais sobre a mudança da mortalidade, suas 

virtudes são de que ele combina um modelo demográfico rico e parcimonioso com os 

métodos de séries temporais, baseando-se numa série histórica de longo prazo. E 

embora muitos métodos tenham que assumir um limite superior para a vida humana ou 

racionalizar de alguma outra forma a desaceleração dos ganhos na esperança de vida, 

permite que as taxas de mortalidade específicas por idade diminuam exponencialmente 

(CARTER; LEE, 1992).  

  No entanto, essas mudanças no futuro poderiam ser parcialmente atribuídas ao 

efeito dos fatores demográficos e não só ao risco, especialmente se as pirâmides 

populacionais envolvidas nas duas situações mostram diferenças substanciais. A 
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variação do tamanho da população ao longo do tempo poderia explicar a variabilidade 

do número de casos, devido ao consequente incremento (ou redução) de pessoas em 

risco de desenvolver ou morrer de uma determinada doença (VALLS et al., 2009). 

  Basicamente, as diferenças entre o número total de casos / óbitos ocorridos e o 

número de casos/óbitos projetados para ocorrer estão baseados em três componentes: 

(1) diferenças devido ao tamanho da população, (2) diferenças devido à estrutura da 

população estrutura (distribuição de idade), e (3) diferenças devido aos riscos. O recurso 

utilizado para eliminar o efeito do tamanho da população é a padronização à população 

mundial (BASHIRA; ESTÈVE, 2000). 

  O modelo de idade-período-coorte (Age-Period-Cohort model - APC) é o mais 

amplamente utilizado para prever a incidência e a mortalidade por câncer. Este modelo 

que aplica a Regressão de Poisson é baseado em tabelas de faixas etárias e períodos do 

calendário de cinco anos (MULLER; WEEDON-FEKJÆR; HALDORSEN, 2005). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as tendências da mortalidade pelos cânceres específicos ao gênero no 

Brasil e realizar a projeção das taxas de mortalidade por esses cânceres até o ano de 

2030. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a tendência de mortalidade por câncer de corpo do útero, ovários, 

vulva, vagina, mama, pênis, testículos para o Brasil e regiões brasileiras; 

 Analisar a tendência de mortalidade por câncer de colo do útero e próstata para o 

Brasil, regiões brasileiras e para os estados da federação; 

 Analisar a tendência de mortalidade para o agrupamento de todos os óbitos por 

câncer (independente do sítio anatômico) para o Brasil, regiões brasileiras; 

 Calcular a projeção da taxa de mortalidade para os cânceres genitais masculinos 

e femininos, assim como para o câncer e mama e o agrupamento de todos os óbitos 

por câncer, até o ano 2030 para o Brasil e regiões brasileiras; 

 Estimar a influência que as mudanças demográficas (tamanho ou estrutura etária 

da população) e as variações do risco (aumento ou redução) exercem na explicação 

das taxas da mortalidade projetadas até o ano 2030. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo ecológico do tipo misto (MEDRONHO, 2009, p.267), que 

avaliou os óbitos decorrentes de cânceres genitais masculinos e femininos, além do 

câncer de mama, registrados no Brasil no período de 1º de janeiro de 1996 a 31 de 

dezembro de 2010.  

4.2. OBJETO DA ANÁLISE, POPULAÇÃO E FONTE DOS DADOS  

 

 Foram analisados os óbitos que, no registro de causa básica, estavam codificados 

como: câncer de colo do útero, corpo do útero, câncer de útero na porção não 

especificada, ovários, vulva, vagina, mama feminina, próstata, pênis e testículos. 

Também foi analisado o agrupamento de todos os óbitos decorrentes de neoplasias 

malignas como causa básica, independente do sítio anatômico afetado. 

Os óbitos por neoplasias estão contidos no Capítulo II da Classificação 

Internacional de Doenças em sua 10ª revisão (CID-10), e foram tabulados por categoria 

CID-10, de acordo com os códigos para cada doença: colo do útero (C53), mama 

feminina (C50), corpo do útero (C54), útero porção não especificada (C55), ovários 

(C56), vulva (C52), vagina (C51), próstata (C61), pênis (C60) e testículos (C62). O 

agrupamento de todos os óbitos decorrentes de neoplasias malignas como causa básica 

foram tabulados somando-se todos os óbitos registrados com os códigos de C00 a C97, 

com exceção dos óbitos por câncer de pele não-melanoma (C44). 

De 01 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2010, foram registrados 

15.003.734 óbitos no Brasil: desses, 2.041.609 óbitos foram causados por neoplasias 

malignas, perfazendo um total de 13,80% de todos os óbitos registrados (Figura 12). Do 

total de óbitos por neoplasias, 21,66% (442.413 óbitos) acometeram órgãos genitais 

masculinos e femininos, sejam em topografias especificadas ou não especificadas; 

66,76% desses óbitos foram causados por neoplasias em órgãos femininos (295.366 

óbitos) e 33,23% em órgãos masculinos (147.047 óbitos).  
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Figura 12: Distribuição percentual dos óbitos ocorridos no Brasil de 1996 a 2010 

de acordo com o Capítulo CID-10. Brasil, 2015. 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

O número de óbitos por câncer genital masculino e feminino e por câncer de 

mama ocorridos no Brasil, de acordo com o sítio anatômico afetado, está explicitado na 

figura 13. Os óbitos por câncer mais frequentes foram os de mama feminina, próstata e 

colo de útero, que somados perfazem o total de 349.140 óbitos registrados (17,10% de 

todos os óbitos por neoplasias malignas e 2,32% do total dos óbitos ocorridos no 

Brasil).    
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Figura 13: Número de óbitos por cânceres genitais, de acordo com o sítio 

anatômico acometido, ocorridos no Brasil no período de 1996 a 2010. Brasil, 2015. 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

As informações referentes aos óbitos foram obtidas do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM), constante no sítio eletrônico do Ministério de Saúde do Brasil 

(www.datasus.gov.br). Os dados foram coletados no período que compreendeu os 

meses de Maio a Julho de 2014. 

 As informações sobre essas estatísticas vitais para o Brasil foram tabuladas de 

acordo com o local de residência do indivíduo (região brasileira e unidade da 

federação), o ano de ocorrência do óbito (1996 a 2010), e faixa etária detalhada (a qual 

compreende 18 faixas, a saber: de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, 15 a 19 

anos, de 20 a 24 anos, de 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 

anos, 50 a 54 anos, de 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 

anos, 80 a 84 e de 85 anos ou mais). 

 Os dados de população para o Brasil, estados brasileiros e Distrito federal, 

utilizados no cálculo das taxas de mortalidade no período de 1996 a 2010, foram obtidas 
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das informações dos Censos (2000 e 2010), contagem (1996) e 

projeções intercensitárias segundo faixa etária e sexo.  

Para o cálculo das projeções das taxas de mortalidade, foram utilizadas as 

projeções de população brasileira detalhadas por faixas etárias, por sexo e por ano, do 

período de 2011 a 2030. As informações de população foram obtidas da página web do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). 

 

4.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Para a realização das análises das séries temporais, é necessário que o registro do 

óbito contenha a informação sobre a idade do indivíduo (ou o ano de nascimento). 

Assim, o registro da faixa etária na declaração de óbito foi utilizado como um critério de 

inclusão do caso no estudo.  

Como as análises dos óbitos foram realizadas de acordo com a região brasileira e 

os estados da federação, existir a informação da região geográfica de residência do 

indivíduo foi considerado também um critério de inclusão. 

Para a análise do câncer de útero, foram incluídos na análise todos os óbitos por 

câncer de útero em porção não especificada, pois estes foram redistribuídos nas 

classificações de câncer de colo de útero e câncer de corpo de útero. 

Para análise do agrupamento de todos os óbitos por câncer, foram incluídos no 

estudo todos os óbitos por câncer ocorridos no Brasil entre 1996 a 2010, que continham 

as informações de faixa etária, sexo e a região geográfica de residência do indivíduo, 

independente se o sítio anatômico acometido foi especificado ou não.  

Aplicando os critérios descritos, foram excluídos da análise: 70 óbitos por 

neoplasia maligna de colo de útero; 73 óbitos por neoplasia maligna de mama feminina; 

87 óbitos por neoplasia maligna de próstata; 60 óbitos por neoplasia maligna de ovários; 

01 óbito por neoplasia maligna de testículo; 12 óbitos por neoplasia maligna de pênis; 

08 óbitos por neoplasia maligna de corpo de útero; 04 óbitos por neoplasia maligna de 

vulva.  
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4.4. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS POR CÂNCER DE ÚTERO (PORÇÃO NÃO 

ESPECIFICADA - PNE) 

 

 Os estudos que trabalham com as estatísticas de mortalidade por câncer de útero 

no Brasil utilizam diferentes maneiras de corrigir a grande proporção de registros 

classificados como câncer de útero em porção não especificada. Alguns estudos 

apresentam separadamente a tendência para colo de útero, corpo de útero e porção não 

especificada (PNE). Outros fazem a somatória do câncer de colo de útero e porção não 

especificada, pois consideram grande parte dos casos de PNE são casos de câncer de 

colo de útero mal diagnosticados, embora não seja um consenso a afirmação de que 

todos os registros mal definidos possam ser um caso de câncer de colo de útero.  

O método aplicado nesse estudo para redistribuir os casos de câncer de útero 

PNE foi distribuir proporcionalmente esses óbitos para os cânceres de corpo de útero e 

de colo de útero, de acordo com o ano e faixa etária e localização geográfica 

(ANTUNES; WUNSCH-FILHO, 2006; LOOS et al., 2004). As proporções foram 

obtidas pelo cálculo do percentual de representação para cada tipo de câncer dentre o 

total de casos ocorridos como câncer de útero, representadas pelas fórmulas que 

seguem: 

% colo de útero= nº óbitos colo útero ∕ (nº óbitos colo útero + nº óbitos corpo útero) x 100 

% corpo de útero= nº óbitos corpo útero ∕ (nº óbitos colo útero + nº óbitos corpo útero) x 100 

 

4.5. CÁLCULO DAS TAXAS DE MORTALIDADE E MÉTODO DE 

PADRONIZAÇÃO  

 

 Foram calculadas as taxas de mortalidade brutas e ajustadas para cada neoplasia 

maligna analisada. As taxas brutas foram calculadas dividindo o número de mortes por 

câncer durante cada ano pela população estimada, a metade do período (JENSEN et al., 

1991).  

A taxa ajustada a população mundial indica o número de mortes que haveria em 

uma população predeterminada se os riscos que existem na população real para produzir 
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a doença atuassem na população teórica de referência, habitualmente composta de 

100.000 habitantes (BONIOL; HEANUE, 2008). 

As taxas brutas foram padronizadas pelo método direto, considerando a 

população padrão mundial e expressas por 100.000 habitantes por ano (ASW∕100.000 

habitantes) (DOLL; PAYNE; WATERHOUSE, 1966). O objetivo de calcular a taxa 

ajustada é fazer comparações entre diferentes períodos de tempo e/ou entre diferentes 

populações (Figura 14). A padronização foi realizada no momento do cálculo das 

tendências e das projeções, utilizando os programas indicados para cada etapa. 

 

 

Figura 14: Pirâmide etária da população mundial padrão.  

Fonte: DOLL; PAYNE; WATERHOUSE, 1966 

 

A fórmula empregada para o cálculo da taxa ajustada é a seguinte (BONIOL; 

HEANUE, 2008): 
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wi= o peso aplicado segundo a população padrão no grupo de idade i, 

yi = população original no grupo de idade i.  

 

4.6. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE 

 

Para analisar as tendências de mortalidade, foi realizada a análise de regressão 

Joinpoint, utilizando o software Joinpoint Regression Program (NATIONAL CANCER 

INSTITUTE, 2014), Versão 4.1.0. O objetivo da análise foi identificar a ocorrência de 

possíveis joinpoints onde uma mudança significativa na tendência ocorra. 

O método aplicado identificou joinpoints baseado no modelo com no máximo 3 

pontos de mudança. O modelo final selecionado foi o modelo mais ajustado, com o 

Annual Percentage Change (APC) baseado na tendência de cada segmento, estimando 

se esses valores são estatisticamente significativos a um nível de 95% de confiança. Os 

testes de significância utilizados baseiam-se no método de permutação de Monte Carlo 

(ou seja, ele encontra a linha para "o melhor ajuste") para cada segmento e no cálculo da 

variação percentual anual da razão, utilizando o logaritmo da razão e utilizando-se o 

calendário anual como a variável de regressão (KIM et al., 2000). 

Para quantificar a tendência na coorte dos anos analisados, foi calculado o 

Average Annual Percentage Change (AAPC). O AAPC é calculado baseado na média 

geométrica acumulada das tendências do APC, com pesos iguais para os comprimentos 

de cada segmento durante o intervalo fixado. 

 Na descrição das tendências, foram utilizados os termos “aumento” ou 

“redução”, quando a mudança (declive∕aclive) da tendência apresentou-se 

estatisticamente significativa (p<0,05). Para os valores de APC não significativos, foi 

usado o termo “estável”. 

 

4.7. CÁLCULO DAS PROJEÇÕES DE MORTALIDADE 

 

As predições foram feitas para cada período utilizando o modelo idade-período-

coorte do programa Nordpred (Cancer Registry of Norway, Oslo, Norway), inscrito no 

programa estatístico R.  
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As informações sobre mortalidade e sobre a população foram compiladas em 3 

blocos de 05 anos: 1996-2000, 2001-2005 e 2006-2010; as projeções de população 

foram compiladas em 4 grupos de 5 anos: 2011-2015, 2016-2020, 2021-2025 e 2026-

2030.    

 O grupo de idade limite considerado como referência para a análise foi o 

primeiro com mais de 10 casos para o período combinado.  

Para cada período, foram calculadas as taxas de mortalidade ajustadas pelo 

método direto com base na população padrão mundial para comparações globais, 

expressas por 100.000 indivíduos por ano (ASW∕100.000 habitantes).  

Foram calculadas as mudanças no número de casos no último período projetado 

(2026-2030) comparado ao último período observado (2006–2010) e expressas em 

percentual. A proporção desta mudança ocorre em termos da mudança nos riscos ou das 

mudanças demográficas (tamanho ou estrutura da população). Esses dois componentes 

podem ser diferentes de zero e apresentar uma direção positiva ou negativa. O cálculo 

pode ser expresso como segue (MØLLER et al., 2003): 

 

Δ tot = Δ risk + Δ pop= (Nfff – Noff) + (Noff – Nooo) 

 

onde Δ tot é a mudança total, Δ risk é a mudança em função do risco, Δ pop é a mudança 

em função da população, Nooo é o número de casos observados, Nfff é o número de 

casos projetados, e Noff é o número de casos esperados quando as taxas de mortalidade 

aumentam durante o período observado.  

Os resultados das predições foram apresentados pelo total de óbitos observados e 

esperados e pelas taxas ajustadas para cada período para o Brasil e regiões brasileiras.  

 

4.8. PRESSUPOSTOS ÉTICOS 

 

Essa pesquisa utilizou dados secundários disponibilizados em sites oficiais do 

Ministério da Saúde do Brasil, sem identificação de sujeitos, não necessitando de 

aprovação em comitê de ética, atendendo à Resolução 466∕2012 do Conselho Nacional 

de Saúde. 
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4.9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Destacam-se como limitações desse estudo o fato de terem sido utilizados dados 

secundários sujeitos à subnotificação, duplicidade de registros e à elevada proporção de 

óbitos por causas mal definidas. Outra limitação é a análise realizada a partir de dados 

agregados, o que pode ocultar a distribuição heterogênea dos óbitos e dificultar a 

identificação de grupos populacionais mais vulneráveis. 

Outro ponto limitante foi a utilização de um método de cálculo de projeções que 

não está indicado quando há menos de dez registros de óbitos por quinquênio. No 

estudo de cânceres de baixa frequência, esse fato limita a realização do estudo para 

áreas geográficas mais restritas, como por exemplo, os estados da federação. Para esses 

cânceres, a análise foi realizada para o agregado de óbitos por macrorregiões.  

Nessa pesquisa, esse pressuposto também foi o motivador do agrupamento dos 

óbitos por neoplasias malignas de vulva e vagina em uma análise conjunta, limitada 

apenas aos dados para o Brasil e regiões brasileiras.   
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5. RESULTADOS 

 

5.1. AGRUPAMENTO DE TODOS OS ÓBITOS POR CÂNCER 

De 1996 a 2010, ocorreram 2.041.609 óbitos por neoplasias malignas no Brasil 

(com exceção dos cânceres de pele não-melanoma), com 53,9% dos óbitos afetando o 

sexo masculino e 46,01% o sexo feminino. A taxa de mortalidade padronizada à 

população mundial para os homens no Brasil variou de 96,32 óbitos/ 100.000 

habitantes, no ano de 1996, a 99,68 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2010. Para as 

mulheres, essa taxa variou de 70,82 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 1996, a 74,48 

óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2010. As taxas de mortalidade no sexo masculino 

nas regiões sul e sudeste estiveram acima da registrada para o Brasil nesse período 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15: Distribuição das taxas de mortalidade por câncer para o Brasil e 

regiões de acordo com o sexo no período de 1996 a 2010. Brasil, 1996-2010. 

 

A análise pelo Joinpoint verificou estabilidade para a mortalidade no sexo 

feminino (APC=0,4% ao ano), no entanto, houve uma tendência de aumento 

significativo da mortalidade no sexo masculino, com APC de 1,2% ao ano, no período 

de 1996 a 2006, com consequente redução, porém não significativa. A região sudeste 
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registou um descréscimo significativo na mortalidade feminina (APC=-0,7%) e 

masculina (APC=-0,8%). A região nordeste apresentou tendência de aumento 

significativo da mortalidade para ambos os sexos a partir do ano de 2003 (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1: Tendência temporal da mortalidade por câncer no Brasil e regiões: 

número de óbitos, Annual Percentage Change (APC), intervalo de confiança e ano 

do Joinpoint. Brasil, 1996-2010. 

 
Número de óbitos APC1 IC 95% p-value Joinpoint APC2 IC 95% p-value Joinpoint APC3 IC 95% p-value 

FEMININO 
            

Brasil 931886 0,4 [-0,2; 0,9] 0,2 
        

Norte 36350 1,9* [1,2; 2,6] 0,01 
        

Nordeste 178328 3,8* [3,0; 4,7] 0,01 2003 8,4* [1,9; 15,4] 0,01 2006 -1,5 [-3,5; 0,4] 0,1 

Sudeste 481629 -0,7* [-1,3; -0,2] 0,01 
        

Sul 182575 -0,5 [-1,2; 0,1] 0,1 
        

Centro Oeste 53004 1,8* [0; 3,7] 0,01 2005 -3,5 [-7,7; 0,8] 0,1 
    

MASCULINO 
            

Brasil 1091152 1,2* [0,6; 1,8] 0,01 2006 -2,1 [-4,5; 0,3] 0,1 
    

Norte 40466 3,1* [2,4; 3,9] 0,01 2006 -0,6 [-3,6; 2,4] 0,6 
    

Nordeste 183028 4,7* [4,0; 5,5] 0,01 2003 9,9* [4,4; 15,8] 0,01 2006 -0,4 [-2,2; 1,2] 0,5 

Sudeste 565136 -0,8* [-1,3; -0,2] 0,01 
        

Sul 238823 0,7 [-0,6; 2,0] 0,2 2005 -3,2* [-6,1; -0,2] 0,01 
    

Centro Oeste 63699 2,3* [0,8; 3,9] 0,01 2005 -2,9 [-6,4; 0,7] 0,1 
    

APC, annual percentage changes; 95% CI, 95% confidence intervals. 

*estatisticamente significativa p<0.05. 

 

Na análise da coorte dos quinze anos (1996-2010), as regiões norte e nordeste 

apresentam tendência de aumento, a região sudeste apresenta tendência de redução e as 

regiões centro oeste e sudeste apresentam estabilidade nas taxas (Tabela 2). 

A Tabela 03 apresenta o número de óbitos e as taxas de mortalidade 

padronizadas para os períodos observados e projetados. Nas análises dos dados para o 

Brasil para o quinquênio 2026-2030, foi projetada a ocorrência de 690.394 óbitos 

femininos por câncer. Para o sexo masculino é esperada a ocorrência de 757.806 óbitos 

entre 2026-2030. Para as taxas de mortalidade no sexo feminino não são esperadas 

grandes variações, todavia para o sexo masculino será observada redução da taxa de 

mortalidade, que irá variar de 99,02 óbitos/ 100.000 habitantes no último período de 

2006-2010 para 88,04 óbitos/ 100.000 habitantes no período 2026-2030. Para as regiões 

norte e nordeste, haverá incremento nas taxas de mortalidade até o ano de 2030 para 
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ambos os sexos, enquanto que para as regiões sul, sudeste e centro oeste, haverá uma 

redução das taxas de mortalidade ao longo do período projetado. 

 

Tabela 2: Mortalidade por câncer no Brasil e regiões: Annual Average Percentage 

Change (AAPC) e intervalos de confiança e p-value. Brasil, 1996-2010. 

  
Intervalo de confiança 95% 

 
 

AAPC Limite inferior Limite superior p-value 

FEMININO 

    Brasil 0,4 -0,2 0,9 0,2 

Nordeste 3,2* 1,9 4,5 0,01 

Norte 1,9* 1,2 2,6 0,01 

Centro Oeste -0,1 -1,8 1,6 0,9 

Sudeste -0,7* -1,3 -0,2 0,01 

Sul -0,5 -1,2 0,1 0,1 

MASCULINO 

    Brasil 0,2 -0,5 1 0,5 

Nordeste 4,3* 3,2 5,4 0,01 

Norte 2,0* 1,1 2,9 0,01 

Centro Oeste 0,4 -1 1,9 0,6 

Sudeste -0,8* -1,3 -0,2 0,01 

Sul -0,7 -1,9 0,5 0,3 
AAPC, annual average percentage changes; 95% CI, 95% confidence intervals. 

*estatisticamente significativa p<0.05. 
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Tabela 3: Mortalidade por câncer no Brasil e regiões: razão entre os sexos, número 

de óbitos observados e projetados e taxa de mortalidade padronizada à população 

mundial (ASW ∕100.000 hab). Brasil, 1996-2030. 

  Observado   Projetado 

  1996-2000 2001-2005 2006-2010   2011-2015 2016-2020 2021-2025 2016-2030 

Razão de sexos 

        
Brasil 1,36 1,37 1,35 

 

1,32 1,29 1,27 1,25 

Nordeste 1,11 1,16 1,23 

 

1,29 1,32 1,33 1,33 

Norte 1,13 1,16 1,17 

 

1,16 1,15 1,13 1,10 

Centro Oeste 1,26 1,30 1,33 

 

1,36 1,38 1,39 1,39 

Sudeste 1,48 1,49 1,48 

 

1,47 1,45 1,44 1,42 

Sul 1,59 1,63 1,59 

 

1,57 1,55 1,53 1,51 

Feminino 

        
Brasil 

        
Número de óbitos 250453 305401 376032 

 

440638 514058 598231 690394 

ASW 70,76 73,75 73,25 

 

72,86 72,06 71,24 70,27 

Nordeste 

        
Número de óbitos 39923 56926 81479 

 

109208 138761 168406 193959 

ASW 41,63 51,97 62,02 

 

72,23 78,89 81,89 80,57 

Norte 

        
Número de óbitos 8552 11734 16064 

 

20527 25952 32014 38428 

ASW 49,6 55,72 60,37 

 

64,73 67,33 68,32 67,58 

Centro Oeste 

        
Número de óbitos 13362 17629 22013 

 

25975 30806 36712 43737 

ASW 72,48 78,86 73,26 

 

69,29 65,79 63,29 61,69 

Sudeste 

        
Número de óbitos 137006 158907 185716 

 

206818 232244 264497 303589 

ASW 82,67 81,48 76,28 

 

71,96 68,86 67,17 66,59 

Sul 

        
Número de óbitos 51610 60205 70760 

 

79908 90524 103313 118292 

ASW 91,53 91,81 86,1 

 

81,26 77,34 74,5 72,78 

Masculino 

        
Brasil 

        
Número de óbitos 284116 342354 413788 

 

469315 548459 645002 757806 

ASW 96,40 100,74 99,02 

 

95,96 93,24 90,24 88,04 

Nordeste 

        
Número de óbitos 39228 57842 85958 

 

113082 145520 177592 205388 

ASW 46,21 60,4 76,57 

 

92,92 103,91 108,86 107,13 

Norte 

        
Número de óbitos 9425 13153 17888 

 

21967 27234 31613 38567 

ASW 55,96 64,45 70,39 

 

75,22 77,32 77,05 74,51 

Centro Oeste 

        
Número de óbitos 15955 21280 26464 

 

31101 36879 43872 52020 

ASW 91,59 102,3 97,38 

 

94,2 90,85 88,21 85,67 

Sudeste 
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Número de óbitos 162796 186679 215661 
 

239993 271915 312951 362992 

ASW 122,7 121,52 112,7 
 

105,52 100,1 96,6 94,7 

Sul 

        
Número de óbitos 67787 79298 91738 

 
102540 115691 131603 150454 

ASW 145,66 149,52 137,31 
 

127,5 119,63 113,92 110,12 

 

 

Na Tabela 04, está apresentado o número de óbitos projetados de acordo com a 

influência dos riscos e da estrutura populacional do Brasil e regiões no ano de 2030. 

Esse cálculo mostrou que em 2030 haverá um número de óbitos maior do que o 

esperado, caso a estrutura populacional e de risco se mantivessem as mesmas de 2010. 

Em grande parte, os números projetados serão explicados pela variação na estrutura 

demográfica, com excessão da região nordeste para ambos os sexos, para a qual as 

mudanças no risco, em grande medida, irão explicar as taxas de mortalidade em 2030. 

 

Tabela 4: Mudança anual no número de óbitos por câncer e as mudanças relativas 

devido à estrutura da população e ao risco.  

 
Mudança no número de óbitos Risco (%) População (%) % mudança 

Feminino 
    

Brasil 314362 -5,4 89,0 83,6 

Nordeste 112480 67,1 71,0 138,0 

Norte 22364 25,7 113,5 139,2 

Centro Oeste 21724 -33,1 131,8 98,7 

Sudeste 1269 -52,6 67,0 14,4 

Sul 47532 -26,0 93,2 67,2 

Masculino 
    

Brasil 344018 -19,6 102,7 83,1 

Nordeste 119430 70,6 68,4 138,9 

Norte 20680 11,3 104,3 115,6 

Centro Oeste 25556 -24,4 121,0 96,6 

Sudeste 147332 -30,7 99,0 68,3 

Sul 58716 -37,6 101,6 64,0 
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5.2. CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

De 1996 a 2010, 139.351 óbitos por neoplasia maligna de próstata foram 

registrados no Brasil. Os estados brasileiros que apresentaram as maiores medianas das 

taxas de mortalidade foram: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo e 

Roraima (Figura 16).  

 

 

Figura 16: Dsitribuição das taxas padronizadas de mortalidade por câncer de 

próstata por unidade da federação. Brasil, 1996-2010. 

 

Para os estados brasileiros, 18 não apresentaram joinpoints para o período 

analisado. E desses, 10 apresentaram tendência de aumento significativo nas taxas de 

mortalidade: Amazonas, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Piauí, 

Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seis estados apresentaram 

estabilidade nas taxas: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Goiás. O 

estado de São Paulo e o Distrito Federal apresentaram tendência de redução (Tabela 05). 
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Tabela 5: Tendência da mortalidade por câncer de próstata nos estados 

brasileiros: número de óbitos, Annual Percentage Change (APC), intervalo de 

confiança e ano do Joinpoint. Brasil, 1996-2010. 

Número de óbitos APC1 IC 95% Joinpoint APC2 IC 95% Joinpoint APC3 IC 95% 

Brasil 139351 2,47* [1,4 ; 2,3 ] 2006 -2,35 [-6,6 ; 2,1 ]

Norte 5106 3,9* [2,9 ; 4,8]

Nordeste 31632 4,1* [1,7 ; 6,6] 2003 16,6 [-2,3 ; 39,2] 2006 -0,6 [-6,0 ; 5,1]

Sudeste 67680 0,9 [-0,8 ; 2,6] 2005 -4,1 [-7,9 ; 0,0 ]

Sul 25708 1,77* [1,6 ; 2,9] 2006 -8,6* [-12,6 ; -4,4]

Centro Oeste 8742 0,7 [-0,5 ; 1,9]

Acre 239 0,0 [-5,1 ; 5,3]

Amapá 155 2,2 [-1,7 ; 6,2]

Rondônia 699 2,3 [-0,1 ; 4,7]

Roraima 171 3,3 [-4,5 ; 11,7]

Pará 2061 -5,7 [-13,1 ; 2,3] 2000 6,7* [4,5 ; 8,8]

Amazonas 1082 3,4* [1,1 ; 5,7]

Tocantins 699 8,6* [5,7 ; 11,6]

Alagoas 1245 9,0* [6,7 ; 11,2]

Sergipe 1361 10,2* [7,8 ; 12,7]

Rio Grande do Norte 2078 -11,9 [-23,9 ; 1,0] 1999 13,7* [8,6 ; 19,2] 2006 2,8 [-5,8 ; 12,1]

Pernambuco 6562 3,7* [2,3 ; 5,0]

Bahia 8545 5,4* [4,0 ; 6,9]

Ceará 5859 17,36 [15,4 ; 62,9] 1998 4,3* [1,2; 7,4] 2008 -4,8 [-31,4 ; 32,1]

Maranhão 2027 1,5 [-5,4 ; 8,8] 2003 47,4 [-12,6 ; 148,7] 2006 -0,7 [-15,8 ; 17,2]

Paraíba 2080 2,4 [-12,6 ; 19,9] 2000 24,7* [16,7 ; 33,3] 2008 -18,6 [-50,6 ; 34,1]

Piauí 1875 9,4* [6,9 ; 12,0]

São Paulo 34277 -1,8* [-2,8; 0,8] 

Rio de Janeiro 16429 0,9 [-0,5 ; 2,3] 2006 -4,8 [-9,9 ; 0,6]

Minas Gerais 14268 -1,1 [-7,2 ; 5,3] 2001 10,5 [-16,8 ; 46,7] 2004 -3,2 [-7,7 ; 1,6]

Espírito Santo 2706 2,9* [1,2 ; 4,6]

Rio Grande do Sul 12363 -0,2 [-1,1 ; 0,7]

Paraná 9479 2,5* [0,2 ; 4,9] 2005 -4,9 [-10,1 ; 0,6]

Santa Catarina 4349 3,6* [0,3 ; 7,1] 2004 -4,,3 [-9,0 ; 0,7]

Mato Grosso 1761 2,0* [0,0 ; 4,0]

Mato Grosso do Sul 2067 2,1* [0,2 ; 4,0]

Distrito Federal 1433 -1,8* [-3,4 ; -0,1]

Goiás 3481 0,3 [-1,0 ; 1,6]
APC, annual percentage changes; 95% CI, 95% confidence intervals. 

*estatisticamente significativa p<0.05. 

 

A análise da tendência pelo Annual Average Percentage Change (AAPC) para 

as unidades federativas que apresentaram joinpoints mostrou tendência de estabilidade 

para o Ceará (AAPC= 4,7% IC95% -1,2; 10,9 p=0,1), Maranhão (AAPC= 9,2% IC95% 

-1,6; 21,3 p=0,1), Rio de Janeiro (AAPC= -0,7 IC95% -2,3; 0,9 p=0,4), Minas Gerais 

(AAPC= 1,1% IC95% -3,8; 6,3 p=0,7), Paraná (AAPC= -0,2 IC95% -2,4; 2,0 p=0,9) e 

Santa Catarina (AAPC= 0,2% IC95% -2,3; 2,7 p=0,9). Apresentam tendência de 
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aumento significativo o estado do Pará (AAPC= 3,0% IC 95% 0,5; 5,5 p<0,01), o Rio 

Grande do Norte (AAPC= 4,6% IC95% 0,8; 8,6 p<0,01) e Paraíba (AAPC= 10,9% 

IC95% 2,7; 19,8 p<0,01). 

 Na projeção da mortalidade, observa-se que os estados do nordeste do Brasil 

apresentarão as maiores taxas de mortalidade por câncer de próstata até o ano de 2030. 

Esses estados apresentarão também as maiores variações quando se comparam o último 

período observado (2006-2010) e o último período projetado (2026-2030). As maiores 

variações serão observadas para os estados do Maranhão, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. Por outro lado, os estados das regiões sul, sudeste e centro oeste do país 

apresentarão redução das taxas de mortalidade até 2030. As maiores reduções serão 

observadas para os estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná (Tabelas 06 e 07).  

A Figura 17 apresenta as taxas de mortalidade nos períodos observados bem 

como as projeções de mortalidade até o ano de 2030 por estado brasileiro. Nessa figura, 

observa-se que haverá uma mudança no padrão de mortalidade no Brasil: os estados das 

regiões sul e sudeste apresentaram as maiores taxas de mortalidade nos períodos 

observados, e os estados do norte e nordeste passarão a apresentar as maiores taxas no 

futuro. 

Na Figura 18, são mostradas as influências dos riscos e da estrutura populacional 

do Brasil para explicar as taxas de mortalidade no ano de 2030. As taxas de mortalidade 

por câncer de próstata no Brasil em 2030 serão menores que o esperado e a explicação 

para esse fato é a variação negativa nos riscos para a doença.  
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Tabela 6: Número de óbitos e taxa de mortalidade (ASW ∕100.000 homens) por 

câncer de próstata para o Brasil e regiões nos períodos observados e projetados. 

Brasil, 1996-2030. 

  OBSERVADO   PROJETADO 

  1996-2000 2001-2005 2006-2010   2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Brasil                 

0-54 anos 871 964 1184   1236 1206 1232 1151 

55-74 anos 15189 18049 21773   25240 30381 35358 39831 

≥75 anos 18459 26171 36691   42782 52203 64715 80730 

Total 34519 45184 59648   69257 83790 101304 121712 

ASW 11,7 12,99 13,46   13,68 13,51 13,2 12,72 

                  

Região Norte                 

0-54 anos 27 22 38   44 52 59 71 

55-74 anos 393 474 593   691 837 965 1251 

≥75 anos 451 633 850   876 1071 1279 1655 

Total 871 1129 1481   1611 1960 2303 2976 

ASW 5,73 5,95 6,06   6,08 5,95 5,83 5,75 

                  

Região Nordeste               

0-54 anos 220 201 300   502 690 1081 1422 

55-74 anos 2613 3322 5292   7690 10315 11851 12341 

≥75 anos 3345 5754 11022   14734 19992 25763 30847 

Total 6178 9277 16614   22926 30997 38695 44610 

ASW 6,84 8,79 13,16   18,06 20,99 22,01 20,95 

                  

Região Centro Oeste               

0-54 anos 61 61 88   108 120 131 146 

55-74 anos 968 1201 1514   1779 2170 2663 3233 

≥75 anos 1081 1571 2174   2554 3164 3974 5067 

Total 2110 2833 3776   4440 5454 6768 8445 

ASW 13,57 14,74 14,19   13,79 13,28 12,97 12,81 

                  

Região Sudeste               

0-54 anos 408 479 543   479 490 464 474 

55-74 anos 8111 9205 9976   10411 11816 13749 15995 

≥75 anos 9793 13090 16075   17532 19857 23764 29760 

Total 18312 22774 26594   28421 32162 37977 46229 

ASW 14,35 15 13,36   11,97 10,94 10,38 10,14 

                  

Região Sul                 

0-54 anos 157 168 195   167 140 128 128 

55-74 anos 3019 3635 4024   4235 4767 5366 6045 

≥75 anos 3714 4945 6334   7366 8767 10671 13287 

Total 6890 8748 10553   11769 13673 16165 19461 

ASW 15,56 17,04 15,46   14,04 12,99 12,21 11,68 
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Tabela 7: Número de óbitos e taxa de mortalidade (ASW ∕100.000 homens) por 

câncer de próstata para os estados brasileiros nos períodos observados e 

projetados. Brasil, 1996-2030.  

  OBSERVADO PROJETADO 

  1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Região Nordeste               

Rio Grande do Norte 6,18 8,52 13,38 19,62 24,77 28,39 30,16 

Paraíba 2,54 6,15 12,04 20,16 27,23 32,25 33,06 

Pernambuco 9,94 11,99 14,09 16,20 17,31 17,84 17,76 

Sergipe 6,89 12,05 17,82 23,91 28,02 28,81 28,10 

Alagoas 4,92 7,19 11,25 16,36 19,92 23,00 24,18 

Maranhão 2,91 4,43 10,18 19,23 28,11 34,51 37,14 

Piauí 5,97 8,78 14,55 21,84 27,35 31,16 32,38 

Ceará 8,60 10,00 13,23 16,24 17,71 18,23 17,45 

Bahia 7,41 8,56 12,79 17,62 20,88 22,55 22,77 

                

Região Norte               

Acre 7,86 7,51 9,21 13,22 16,34 19,03 20,40 

Amapá 8,51 8,89 9,89 8,82 8,66 8,41 8,34 

Amazonas 8,09 9,65 10,87 12,09 12,86 13,41 13,49 

Rondônia 10,14 11,85 12,27 13,24 13,67 14,09 14,30 

Roraima 12,16 12,69 14,06 17,70 20,93 23,26 24,54 

Tocantins 5,60 9,96 12,92 15,92 17,50 18,32 17,98 

Pará 5,78 6,00 8,61 12,10 14,58 16,05 16,72 

                

Região Centro Oeste               

Mato Grosso 12,52 15,41 14,75 14,06 13,05 12,41 12,03 

Mato Grosso do Sul 13,96 16,36 16,63 17,05 17,54 17,76 17,90 

Goiás 11,92 12,53 12,06 11,60 11,13 10,85 10,78 

Distrito Federal 21,65 19,66 17,61 15,97 14,73 14,52 14,57 

                

Região Sudeste               

São Paulo 15,79 15,69 12,95 10,83 9,49 8,85 8,75 

Rio de Janeiro 16,08 16,90 15,55 14,40 13,58 13,14 12,87 

Minas Gerais 10,63 12,06 12,04 11,83 11,38 11,06 10,75 

Espírito Santo 11,46 14,93 15,25 15,18 14,73 14,40 14,13 

                

Região Sul               

Santa Catarina 13,15 15,25 13,36 11,79 10,66 9,88 9,39 

Paraná 14,95 17,01 15,16 13,62 12,50 11,67 11,12 

Rio Grande do Sul 17,05 17,84 16,65 15,38 14,40 13,65 13,17 

 



71 
 

 

Figura 17: Quartis das taxas de mortalidade por câncer de próstata no Brasil nos 

períodos observados e projetados. Brasil, 2015. Observados: A-1996-2000; B- 

2001-2005. C- 2006-2010; Projetados: D-2011-2015; E- 2026-2020; F- 2021-2015; 

G- 2026-2030. 
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Figura 18: Percentual atribuído ao risco e às mudanças demográficas para a 

explicação do número de óbitos por câncer de próstata em 2030.  

 

 

5.3. CÂNCERES GENITAIS RAROS  

 

De 1996 a 2010 no Brasil, foram registrados 57.521 óbitos decorrentes do 

conjunto das neoplasias malignas de pênis, testículos, vulva, vagina, ovários e corpo de 

útero. As taxas de mortalidade padronizadas para o câncer de ovário variou de 2,57 a 

2,88 óbitos por 100.000 mulheres; os cânceres de corpo de útero, de vulva e vagina e de 

testículos e pênis, confirmam a característica de serem cânceres raros (Figura 19). 

A análise pelo Joinpoint mostrou que há tendência de aumento significativo para 

os cânceres de pênis, testículos e ovários, no entanto, há uma tendência de estabilidade 

para as taxas de mortalidade por câncer de corpo de útero e de vulva e vagina no Brasil. 

As regiões norte e nordeste do Brasil apresentaram taxas com tendência significativa de 

aumento para todos os cânceres analisados. A região sul apresentou tendência de 

redução para os cânceres de vulva e vagina e estabilidade para os demais; a região 

sudeste apresentou estabilidade nas taxas para o câncer de ovários e câncer de corpo de 

útero e tendência de redução para os demais cânceres (Tabela 08). 
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Figura 19: Taxa padronizada de mortalidade por cânceres genitais raros no Brasil, 

1996-2010. 

 

Na projeção da mortalidade para o Brasil e regiões brasileiras, no que diz 

respeito ao câncer de testículo, todas as regiões brasileiras apresentarão aumento das 

taxas de mortalidade até 2030. Para os demais cânceres, a região sudeste apresentou 

redução das taxas ao longo dos períodos projetados; para as regiões norte e nordeste, as 

taxas são crescentes ao longo dos períodos projetados para todos os cânceres analisados 

(Tabela 09).  

Na Tabela 10, são mostradas a influência dos riscos e da estrutura populacional 

do Brasil para explicar as taxas de mortalidade no ano de 2030. Observa-se que as taxas 

de mortalidade pelos cânceres analisados são em grande medida, explicados pela 

estrutura demográfica que o Brasil apresentará até o ano de 2030, porém para a região 

nordeste, as taxas de mortalidade no futuro serão influenciadas pelos padrões de riscos 

para esses cânceres.  
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Tabela 8: Tendência temporal da mortalidade por câncer genital no Brasil e 

regiões: número de óbitos, Annual Percentage Change (APC), Annual average 

percentage change (AAPC), intervalo de confiança e ano do Joinpoint. Brasil, 1996-

2010. 

  

Número 

de 

óbitos APC1 IC 95% Joinpoint APC2 IC 95% Joinpoint APC3 IC 95% AAPC IC 95% 

Corpo de Útero                       

Brasil 11471 0,98* [0,2 ; 1,7]                 

Norte 273 5* [0,9 ; 9,3] _ _ _ _ _ _     

Nordeste 1829 -4,00 [-9,3 ; 1,8] 1999 7,7* [5,5; -9,8] 2006 -0,9 [-4,5; 2,8] 3,8* [2,1; 5,5] 

Sudeste 6547 0,5 [-0,4; 1,4] _ _ _ _ _ _     

Sul 2273 0,2 [-0,9 ; 1,3] _ _ _ _ _ _     

Centro Oeste 549 -28,8* [-38,5 ;  -17,5] 1999 12,4* [2,4 ; 23,3] 2004 -6,0* [-10,5 ; -1,2] -0,2 [-3,9; 3,6] 

Ovários                       

Brasil 34129 0,8* [0,1; 1,5]                 

Norte 1011 4,2* [2,3 ; 6,2]                 

Nordeste 6149 3,4* [2,3; 4,5]                 

Sudeste 18533 -0,3 [-1,1; 0,5]                 

Sul 6530 0,5 [-0,5 ; 1,5]                 

Centro Oeste 1906 2,4* [1,0 ; 3,8]                 

Vulva/Vagina                       

Brasil 4862 -0,1 [-0,9 ; 0,7]                 

Norte 145 1.9 [-2,7 ; 6,6]                 

Nordeste 761 4.7* [2,4 ; 7,0]                 

Sudeste 2697 -1.5* [-2,5 ; -0,4]                 

Sul 992 -1.7* [-2,9 ; -0,4]                 

Centro Oeste 267 3.8 [-0,3 ; 8,0]                 

Testículos                       

Brasil 3337 1,6* [0,5 ; 2,8]                 

Norte 176 5,7* [1,9 ; 9,6]                 

Nordeste 392 5,3* [2,2 ; 8,5]                 

Sudeste 1570 1,3* [0,1 ; 2,5]                 

Sul 1002 0,5 [-1,2 ; 2,2]                 

Centro Oeste 197 3,4 [-0,4 ; 7,4]                 

Pênis                       

Brasil 3722 1,5* [0,7 ; 2,3]                 

Norte 235 5,6* [0,5 ; 11,0]                 

Nordeste 1082 5,2* [2,8 ; 7,5]                 

Sudeste 1538 -1,2* [-2,3 ; 0]                 

Sul 535 0,0 [-2,1 ; 2,1]                 

Centro Oeste 297 -1,1 [-4,7 ; 2,8]                 

 APC, annual percentage changes; 95% CI, 95% confidence intervals.  *estatisticamente significativa p<0.05. 
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Tabela 9: Mortalidade por câncer genital no Brasil e regiões: taxa de mortalidade 

padronizada à população mundial (ASW ∕100.000 hab) nos períodos observados e 

projetados. Brasil, 1996-2030. 

  OBSERVADO   PROJETADO 

  1996-2000 2001-2005 2006-2010   2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Pênis                 

Brasil 0,31 0,33 0,36   0,38 0,40 0,40 0,40 

Nordeste 0,26 0,35 0,42   0,50 0,55 0,59 0,60 

Norte 0,25 0,34 0,42   0,51 0,58 0,60 0,59 

Sudeste 0,32 0,33 0,29   0,25 0,23 0,21 0,21 

Sul 0,33 0,30 0,32   0,33 0,35 0,37 0,39 

Centro Oeste 0,50 0,39 0,43   0,48 0,51 0,52 0,50 

Testículos                 

Brasil 0,22 0,25 0,27   0,30 0,32 0,34 0,36 

Nordeste 0,08 0,10 0,15   0,19 0,23 0,26 0,27 

Norte 0,12 0,20 0,22   0,25 0,28 0,28 0,27 

Sudeste 0,24 0,25 0,29   0,33 0,37 0,40 0,42 

Sul 0,46 0,52 0,48   0,47 0,47 0,47 0,48 

Centro Oeste 0,18 0,23 0,23   0,27 0,31 0,34 0,34 

Corpo de Útero                 

Brasil 1,36 1,34 1,33   1,32 1,32 1,31 1,30 

Nordeste 0,67 0,77 0,90   1,04 1,12 1,14 1,10 

Norte 0,56 0,60 0,66   0,67 0,70 0,71 0,72 

Sudeste 1,73 1,68 1,58   1,52 1,50 1,52 1,57 

Sul 1,76 1,62 1,65   1,67 1,67 1,63 1,57 

Centro Oeste 0,22 1,27 1,07   1,01 0,94 0,90 0,88 

Ovários                 

Brasil 2,59 2,78 2,80   2,83 2,83 2,80 2,75 

Nordeste 1,54 1,74 2,23   2,76 3,17 3,42 3,45 

Norte 1,26 1,42 1,80   2,30 2,67 2,84 2,87 

Sudeste 3,19 3,28 3,05   2,86 2,72 2,62 2,58 

Sul 3,13 3,43 3,23   3,08 2,92 2,76 2,61 

Centro Oeste 2,29 2,74 2,85   3,08 3,21 3,25 3,19 

Vulva/Vagina                 

Brasil 0,36 0,37 0,36   0,35 0,34 0,33 0,32 

Nordeste 0,16 0,2 0,27   0,34 0,39 0,42 0,42 

Norte 0,20 0,22 0,26   0,23 0,26 0,3 0,32 

Sudeste 0,45 0,44 0,39   0,34 0,31 0,29 0,28 

Sul 0,50 0,47 0,42   0,38 0,35 0,33 0,32 

Centro Oeste 0,28 0,46 0,39   0,35 0,33 0,30 0,29 
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Tabela 10: Mortalidade por câncer genital no Brasil: mudança anual no número 

de óbitos entre 2006-2010 e 2026-2030 e as mudanças relativas à estrutura da 

população e ao risco. 

  
Mudança no número de óbitos 

[N(%)] 
Risco (%) População (%) 

Corpo Útero       

Brasil 6729 (99,6%) -2,80% 102,40% 

Nordeste 1625 (137,6%) 51,90% 85,60% 

Norte 231 (140,5%) 18,60% 121,90% 

Sudeste 3618 (94,5%) -6,90% 101,40% 

Sul 1096 (110,0%) 1,60% 108,40% 

Centro Oeste 306 (101,3%) -55,20% 156,60% 

Ovários       

Brasil 11548 (82,7%) -1,60% 84,30% 

Nordeste 4842 (169,6%) 95,60% 74,30% 

Norte 1138 (235,1%) 124,50% 110,60% 

Sudeste 3916 (54,7%) -26,70% 81,40% 

Sul 1467 (56,3%) -30,70% 87,00% 

Centro Oeste 1365 (160,2%) 35,20% 125,00% 

Vulva∕Vagina       

Brasil 1651 (83,9%) -20,20% 104,10% 

Nordeste 712 (187,9%) 105,10% 82,80% 

Norte 111 (163,2%) 43,50% 119,80% 

Sudeste 517 (50,7%) -54,60% 105,30% 

Sul 225 (59,1%) -57,90% 117,00% 

Centro Oeste 101 (84,2%) -76,60% 160,70% 

Pênis       

Brasil 1690 (107,8%) 22,60% 85,10% 

Nordeste 710 (142,3%) 72,80% 70,50% 

Norte 203 (180%) 80,20% 99,80% 

Sudeste 225 (40%) -47,00% 87,10% 

Sul 307 (144,1%) 47,90% 96,30% 

Centro Oeste 193 (159,8%) 42,20% 117,60% 

Testículos       

Brasil 923 (68,3%) 41,00% 27,30% 

Nordeste 276 (146,8%) 112,70% 34,10% 

Norte 73 (85,9%) 38,20% 47,60% 

Sudeste 472 (74,8%) 54,80% 20,00% 

Sul 66 (18,2%) -3,90% 22,10% 

Centro Oeste 90 (107,1%) 62,80% 44,40% 
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5.4. CÂNCER DE MAMA FEMININA 

 

De 1996 a 2010, 144.403 óbitos por neoplasia maligna de mama foram 

registrados no Brasil. A taxa de mortalidade padronizada à população mundial para o 

Brasil apresentou estabilidade no período observado. Na comparação das taxas de 

mortalidade do Brasil e regiões, observa-se que as taxas apresentadas pelas regiões sul e 

sudeste estão acima da média brasileira, variando de 13,00 a 14,60 óbitos por 100.000 

mulheres entre os anos de 1996 a 2010  (Figura 20).  

 

 

Figura 20: Taxa padronizada de mortalidade por câncer de mama para o Brasil e 

regiões brasileiras. Brasil, 1996-2010. 

 

A análise pelo Joinpoint verificou uma estabilidade para o período analisado 

para o Brasil (APC=0,4% IC95% -0,2;1,0 p=0,2), assim como para a região centro oeste 

(APC= 1,2% IC 95% -0,1; 2,5 p=0,1) e sul (APC=-0,2% IC 95% -0,9; 0,6 p=0,6); para a 

região sudeste, a tendência é de redução significativa de 0,8% ao ano e para a região 

norte a tendência é de aumento significativo de 2,9% ao ano. A região nordeste 

apresentou dois seguimentos de aumento significativo, de 1996 a 2002 e de 2002 a 

2006, seguido por um período de estabilidade. Na análise da coorte dos quinze anos, a 

região nordeste apresenta tendência de aumento significativo (AAPC=3,6% ao ano) 

(Tabela 11).  
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 Tabela 11: Tendência temporal da mortalidade por câncer de mama no Brasil e 

regiões: número de óbitos, Annual Percentage Change (APC), Annual Average 

Percentage Change (AAPC), intervalo de confiança e ano do Joinpoint. 

 

 
Número de óbitos APC1 IC 95% Joinpoint APC2 IC 95% Joinpoint APC3 IC 95% AAPC IC 95% 

Brasil 144403 0,4 [-0,2; 1,0] 
      

  

Norte 3867 2,9* [1,8; 4,1] 
      

  

Nordeste 24805 2,3* [0,3; 4,3] 2002 9,0* [2,9; 15,4] 2006 0,4 [-3,2; 4,1] 3,6* [1,8;5,4] 

Sudeste 81240 -0,8* [-1,4; -0,2] 
      

  

Sul 26987 -0,2 [-0,9; 0,6] 
      

  

Centro Oeste 7503 1,2 [-0,1; 2,5] 
      

  

APC, annual percentage changes; AAPC: Annual average percentage change; 95% CI, 95% confidence intervals 

*estatisticamente significativa p<0.05. 

 

A Tabela 12 apresenta o número de óbitos e as taxas de mortalidade ajustadas 

para o período observado e as projeções para os quinquênios de 2011-2015, 2016-2020, 

2021-2025 e 2026-2030 para o Brasil e regiões. Na análise dos dados para o Brasil, foi 

projetada a ocorrência de 106.493 óbitos no quinquênio 2026-2030, porém não são 

apresentadas grandes variações nas taxas de mortalidade projetadas quando comparadas 

com as observadas. Já para as regiões norte, nordeste e centro oeste, haverá um 

incremento nas taxas de mortalidade até o ano de 2030. O incremento mais pronunciado 

poderá ser observado para a região nordeste: um aumento de 36,4% na taxa de 

mortalidade até 2030; em seguida está a região norte, com aumento de 20,8%. Para as 

regiões sul e sudeste, serão observadas reduções nas taxas de mortalidade até 2030. 
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Tabela 12: Mortalidade por câncer de mama no Brasil e regiões: número de óbitos 

observados e projetados por idade e taxa de mortalidade padronizada à população 

mundial (ASW ∕100.000 mulheres). Brasil, 1996-2030. 

  OBSERVADO   PROJETADO 

  1996-2000 2001-2005 2006-2010   2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Brasil                 

0-44 anos 6851 7582 8825   9810 11163 12227 13000 

45-64 anos 17937 21888 27037   32131 35812 39534 43191 

≥65 anos 14251 17520 22512   27205 33653 41528 50302 

Total 39039 46990 58374   69146 80628 93289 106493 

ASW 11,17 11,52 11,58   11,69 11,72 11,74 11,74 

Região Norte                 

0-44 anos 220 295 392   536 609 674 749 

45-64 anos 424 609 923   1311 1740 2117 2388 

≥65 anos 215 301 488   659 944 1306 1712 

Total 859 1205 1803   2505 3293 4097 4848 

ASW 5,02 5,72 6,72   7,71 8,38 8,63 8,49 

Região Nordeste                 

0-44 anos 1135 1483 2047   2903 3689 4439 4744 

45-64 anos 2565 3585 5462   8051 10474 12340 13630 

≥65 anos 1819 2509 4200   6010 8424 11345 14251 

Total 5519 7577 11709   16965 22587 28124 32625 

ASW 5,92 7,12 9,19   11,52 13,27 14,30 14,45 

Região Centro Oeste                 

0-44 anos 434 494 628   725,6 850 945 985 

45-64 anos 913 1228 1611   2072 2415 2768 3134 

≥65 anos 498 665 1032   1398 1928 2578 3302 

Total 1845 2387 3271   4195 5194 6290 7421 

ASW 9,65 10,31 10,61   10,96 11,06 11,05 10,94 

Região Sudeste                 

0-44 anos 3789 4004 4339   4354 4715 4804 4851 

45-64 anos 10607 12302 14214   15685 16467 17708 19139 

≥65 anos 8890 10561 12534   14207 16645 19754 23446 

Total 23286 26867 31087   34247 37827 42266 47437 

ASW 14,20 14,00 13,04   12,29 11,76 11,53 11,51 

Região Sul                 

0-44 anos 1273 1305 1419   1332 1349 1316 1301 

45-64 anos 3428 4164 4827   5258 5439 5638 5859 

≥65 anos 2829 3484 4258   5165 6327 7773 9473 

Total 7530 8953 10504   11755 13115 14727 16633 

ASW 13,38 13,73 12,99   12,31 11,76 11,36 11,11 

 

 

Para o Brasil e todas as regiões brasileiras, o maior número de óbitos será 

registrado nas faixas etárias de 45 a 64 anos, porém as maiores taxas de mortalidade 

serão registradas para os indivíduos na faixa etária acima de 75 anos (Tabela 13).  
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Tabela 13: Taxa de mortalidade específica por idade (ASW∕100.000 mulheres) por 

câncer de mama no Brasil nos períodos observados e projetados para as faixas 

etárias consideradas no estudo. Brasil, 1996-2030 

 
Observados  Projetados 

 
1996-2000 2001-2005 2006-2010  2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

15-19 anos 0,02 0,02 0,03  0,02 0,02 0,02 0,02 

20-24 anos 0,13 0,11 0,18  0,19 0,20 0,21 0,21 

25-29 anos 0,91 0,91 0,98  1,22 1,26 1,29 1,30 

30-34 anos 3,03 2,89 3,39  3,29 3,91 3,98 4,02 

35-39 anos 7,03 7,06 7,52  7,88 7,74 8,91 8,97 

40-44 anos 13,88 13,58 13,65  13,94 14,68 14,35 16,13 

45-49 anos 21,38 22,01 21,07  21,00 21,27 22,15 21,56 

50-54 anos 30,15 31,66 29,60  29,3 29,13 29,31 30,27 

55-59 anos 34,5 38,16 38,45  37,19 36,02 35,62 35,62 

60-64 anos 38,77 39,49 40,96  42,14 40,65 39,17 38,52 

65-69 anos 44,09 44,82 46,25  48,34 48,82 46,89 44,98 

70-74 anos 55,68 52,68 54,35  54,49 57,07 57,32 54,83 

75-79 anos 63,53 70,10 65,87  66,96 67,04 69,74 69,68 

80-84 anos 85,32 91,71 95,53  91,15 92,34 92,00 95,03 

>85 anos 85,35 91,71 95,55  101,54 95,76 96,54 95,73 

 

 

 

 

Na Figura 21, são mostradas o número de óbitos projetados de acordo com a 

influência dos riscos e da estrutura populacional do Brasil e regiões no ano de 2030. 

Esse cálculo mostrou que em 2030 haverá um número de óbitos maior do que o 

esperado, caso a estrutura populacional e de risco se mantenham a mesma de 2010, e 

que em grande parte, os números projetados serão explicados pela variação na estrutura 

populacional, com exceção da região nordeste, para a qual as mudanças no risco irão 

explicar as taxas de mortalidade em 2030. 
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Figura 21: Mudança no número de óbitos entre 2006-2010 e 2026-2030 e as 

mudanças relativas devido à estrutura da população e ao risco.  

 

 

5.5. CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

 

De 1996 a 2010, foram registrados no Brasil 63.833 óbitos por câncer de colo de 

útero. Após a aplicação do método de redistribuição dos óbitos registrados como câncer 

de útero em porção não especificada, totalizaram 89.764 óbitos decorrentes de câncer de 

colo de útero. A taxa de mortalidade padronizada à população mundial para o Brasil 

variou de 8,04 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 1996 a 6,36 óbitos/ 100.000 

habitantes, no ano de 2010. As maiores taxas de mortalidade foram apresentada pelo 

estado do Amazonas (18,62 óbitos / 100.000 hab, no ano de 2010), seguido dos estados 

de Roraima (16,39 óbitos / 100.000 hab, no ano de 2010) e Amapá (17,55 óbitos / 

100.000 hab, no ano de 1996) (Figura 22).  
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Figura 22: Distribuição das taxas padronizadas de mortalidade por câncer de colo 

de útero para o Brasil, regiões e unidades federativas. Brasil, 1996-2010. 

 

Na série histórica das taxas de mortalidade para o Brasil, a análise pelo Joinpoint 

verificou tendência de redução (APC=1,7% IC95%-2,2; -1,1 p<0,05). A tendência foi 

de redução significativa para a região centro oeste (APC= -1,3% ao ano), sudeste 

(APC=-3,3%) e sul (APC=-3,9%), sem ocorrência de Joinpoints para referidas regiões. 

A região norte apresentou estabilidade das taxas; todavia, a região nordeste apresentou 

tendência de aumento até o ano de 2006, seguido de uma tendência de estabilidade. O 

estado do Maranhão (APC= 7,1%) e Roraima (APC= 5,7%) apresentaram as maiores 

tendências de aumento nas taxas entre todos os estados brasileiros, enquanto os estados 

do Acre (APC= -6,5%) e Rio Grande do Sul (APC= -4,1%) as maiores tendências de 

redução (Tabela 14). 
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Tabela 14: Tendência temporal da mortalidade por câncer de colo de útero no 

Brasil e regiões: Annual Percentage Change (APC), intervalo de confiança e ano do 

Joinpoint. Brasil, 1996-2010. 

Unidade Federativa APC1 IC 95% Joinpoint  APC2 IC 95% Joinpoint  APC3 IC 95% 

Brasil -1,7* [-2,2; -1,1]             

Norte 0,6 [-0,2 ; 1,5]             

Nordeste 2,9* [1,8 ; 4,0] 2006 -3,2 [-7,2; 0,9]       

Sudeste -3,3* [-3,9 ; 2,8]             

Sul -3,9* [-4,7 ; -3,0]             

Centro Oeste -2,0* [-3,6 ; -0,3]             

Acre -6,5* [-10,6 ; -2,2]             

Amapá -3,4* [-6,2 ; -0,5]             

Rondônia 0,1 [-3,0 ; 3,4]             

Roraima 5,7* [1,6 ; 10,0]             

Pará 0,6 [-0,6 ; 1,8]             

Amazonas -0,9 [-7,7 ; 6,4] 2003 3,7 [-3,4; 11,3]       

Tocantins 3,5* [1,1 ; 6,1]             

Alagoas 2,9* [0,3 ; 5,5]             

Sergipe 7,5* [4,0 ; 11,1] 2005 -5,4 [-12,7; 2,6]       

Rio Grande do Norte -1,3 [-2,8 ; 0,3]             

Pernambuco -3,2* [-5,8 ; -0,5] 2002 2,8 [-5,2; 11,6] 2006 -6,2* [-11,0; -1,2] 

Bahia 0,4 [-0,9 ; 1,7]             

Ceará 0,8 [-1,1; 2,7]             

Maranhão 7,1* [4,8 ; 9,5]             

Paraíba -8,1 [-24,9 ; 12,5] 1999 17,0* [9,3 ; 25,3] 2006 -7,8 [-18,8 ; 4,8] 

Piauí 5,1* [3,0 ; 7,2]             

São Paulo 1,4 [-6,4 ; 9,8] 1999 -5,1* [-6,1 ; -4,1]       

Rio de Janeiro -2,3* [-2,9 ; -1,7]             

Minas Gerais -2,7* [-3,4 ; -1,9]             

Espírito Santo -2,0* [-3,2 ; -0,7]             

Rio Grande do Sul -4,1* [-5,0 ; -3,2]             

Paraná  -3,8* [-5,2 ; -2,5]             

Santa Catarina -3,4* [-4,5 ; -2,3]             

Mato Grosso -0,7 [-5,2 ; 3,9] 2006 -8,6 [-24,2; 10,2]       

Mato Grosso do Sul -0,9 [-2,6 ; 0,9]             

Distrito Federal -2,9* [-5,4 ; -0,4]             

Goiás -2,2* [-4,1 ; -0,3]             
APC, annual percentage changes; AAPC: Annual average percentage change; 95% CI, 95% confidence intervals 

aestatisticamente significativa p<0.05. 

 

Seis estados brasileiros apresentaram mudança na característica da tendência 

durante o período analisado: São Paulo, Paraíba, Amazonas, Sergipe, Pernambuco e 

Mato Grosso. Desses, apenas o estado de São Paulo apresentou tendência de redução 
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quando analisado pelo AAPC (AAPC= -3,7% IC95% -5,3; -2,2 p<0,05); os demais 

estados apresentaram tendência de estabilidade: Paraíba (AAPC= 3,8% p=0,2), 

Amazonas (AAPC=1,4 p=0,5), Sergipe (AAPC=2,7% p=0,1), Pernambuco (AAPC=-2,4 

p=0,1) e Mato Grosso (AAPC=-3,1 p=0,3). Observa-se que a região nordeste (AAPC= 

1,1%; IC95% -0,1; 2,4 p=0,1) apresentou tendência de estabilidade na variação anual 

das taxas de mortalidade.  

A Tabela 15 apresenta as taxas ajustadas para o período observado e as 

projeções das taxas de mortalidade para os quinquênios de 2011-2015, 2016-2020, 

2021-2025 e 2026-2030 para o Brasil e regiões. Nas análises dos dados para o Brasil, 

observa-se que haverá uma redução das taxas de mortalidade a partir do primeiro 

período projetado. Essa redução será mais marcante para a região sul, com uma redução 

de 41,3% entre a última taxa observada e a última projetada, fazendo dessa região a de 

menor taxa de mortalidade no Brasil em 2030. Para o Brasil e todas as regiões 

brasileiras, o maior número de óbitos será registrado na faixa etária de 50 a 69 anos.  

As variações nas taxas de mortalidade por estado brasileiro podem ser 

visualizadas na Figura 23, onde estão apresentados os quartis das taxas de mortalidade 

nos períodos observados e nos períodos projetados. Nos períodos observados, as 

maiores taxas de mortalidade foram registradas nos estados do norte e parte do centro 

oeste e sul do Brasil. Ao longo dos períodos projetados, observa-se que haverá redução 

das taxas de mortalidade para os estados do sul, sudeste e centro oeste, e que as maiores 

taxas de mortalidade serão registradas nos estados das regiões norte e nordeste. 

A Figura 24 mostra o percentual que os condicionantes „fatores de risco‟ e 

„mudanças demográficas‟ exercem na explicação para o número de óbitos no ano 2030. 

Esse cálculo mostrou que, em 2030, o número de óbitos esperados serão explicados em 

grande medida pela redução do riscos para a doença, com exceção das regiões norte e 

nordeste, para as quais as mudanças demográficas explicarão o aumento das taxas de 

mortalidade até o ano 2030.   
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Tabela 15: Mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil e regiões: número de 

óbitos observados e projetados por idade e taxa de mortalidade padronizada à 

população mundial (ASW ∕100.000 mulheres). Brasil, 1996-2030. 

  Observado Projetado 

  1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2016-2030 

Brasil               

20-29 anos 611 688 756 752 654 603 572 

30-49 anos 9091 9533 9825 10151 10929 11900 12829 

50-69 anos 11738 12691 13773 14498 15125 16084 17633 

≥70 anos 5918 6821 8319 9012 10198 11828 13789 

Total 27358 29733 32673 34413 36907 40415 44823 

ASW 7,74 7,26 6,48 5,85 5,43 5,21 5,17 

Região Nordeste             

20-29 anos 141 218 227 264 280 294 304 

30-49 anos 2017 2488 2898 3524 4024 4392 4477 

50-69 anos 2621 3345 4067 4869 5587 6258 6920 

≥70 anos 1320 1758 2767 3385 4243 5194 6091 

Total 6099 7809 9959 12042 14133 16137 17791 

ASW 11,07 10,91 11,72 12,37 12,74 12,84 12,69 

Região Norte               

20-29 anos 88 84 104 117 133 147 154 

30-49 anos 787 973 1227 1551 1796 1980 2131 

50-69 anos 757 937 1286 1707 2209 2750 3262 

≥70 anos 325 378 606 729 965 1293 1697 

Total 1957 2372 3223 4104 5103 6171 7244 

ASW 6,54 7,35 7,73 8,06 8,17 8,10 7,83 

Região Centro Oeste             

20-29 anos 39 61 76 64 57 54 51 

30-49 anos 719 752 784 808 882 1004 1118 

50-69 anos 852 949 1043 1083 1109 1165 1310 

≥70 anos 342 467 568 632 729 853 1014 

Total 1952 2229 2471 2587 2777 3075 3492 

ASW 10,08 9,55 7,91 6,64 5,82 5,40 5,28 

Região Sudeste             

20-29 anos 209 207 233 211 157 130 116 

30-49 anos 3675 3615 3391 3142 3243 3515 3900 

50-69 anos 5307 5290 5260 5056 4916 5014 5449 

≥70 anos 2982 3142 3302 3208 3303 3616 4124 

Total 12173 12254 12186 11617 11619 12275 13589 

ASW 7,36 6,38 5,16 4,24 3,72 3,52 3,58 

Região Sul               

20-29 anos 134 120 118 100 74 60 51 

30-49 anos 1901 1709 1524 1306 1267 1309 1404 

50-69 anos 2199 2161 2078 1853 1672 1601 1660 

≥70 anos 932 1049 1039 1075 1134 1234 1380 
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Total 5166 5039 4759 4335 4146 4203 4495 

ASW 9,04 7,7 5,98 4,69 3,94 3,57 3,49 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Quartis das taxas de mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil 

nos períodos observados e projetados. Observados: A-1996-2000; B- 2001-2005. C- 

2006-2010; Projetados: D-2011-2015; E- 2016-2020; F- 2021-2015; G- 2026-2030. 

 

 



87 
 

 
 

Figura 24: Mudança relativa devido ao risco e devido às mudanças na estrutura e 

tamanho da população na explicação do número de óbitos em 2030.  

 

 

5.6. CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES 

 

No Quadro I são apresentadas as classificações das tendências de mortalidade no 

período de 1996 a 2010 de acordo com o tipo de câncer, bem como para o conjunto de 

todos os cânceres, para o Brasil e as regiões brasileiras. 

 

Na Tabela 16, observam-se os resultados das projeções de mortalidade para os 

cânceres específicos ao gênero no Brasil comparando as taxas projetadas para o ano 

2030 com as observadas em 2010. Os valores são expressos em percentual: os valores 

negativos expressam a redução das taxas e os valores positivos o aumento das taxas. 
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Quadro I- Classificação dos resultados da análise de tendência de mortalidade 

para os cânceres específicos ao gênero no Brasil no período de 1996 a 2010.  

 

TIPO DE 

CÂNCER 

ÁREA GEOGRÁFICA 

Brasil Nordeste Norte Sudeste Sul C. Oeste 

Todos os 

cânceres 

(masculino) 

Estabilidade Aumento Aumento Redução Estabilidade Estabilidade 

Todos os 

cânceres 

(feminino) 

Estabilidade Aumento Aumento Redução Estabilidade Estabilidade 

Próstata Estabilidade Aumento Aumento Estabilidade Redução Estabilidade 

Testículos Aumento Aumento Aumento Aumento Estabilidade Estabilidade 

Pênis Aumento Aumento Aumento Redução Estabilidade Estabilidade 

Ovários Aumento Aumento Aumento Estabilidade Estabilidade Aumento 

Vulva∕Vagina Estabilidade Aumento Estabilidade Redução Redução Estabilidade 

Mama Estabilidade Aumento Aumento Redução Estabilidade Estabilidade 

Corpo do 

Útero 
Estabilidade Estabilidade Estabilidade Estabilidade Estabilidade Redução 

Colo de útero Redução Aumento Estabilidade Redução Redução Redução 

 

 

Tabela 16: Diferença percentual entre a taxa de mortalidade projetada para o ano 

de 2030 e a taxa de mortalidade observada para o ano de 2010 no Brasil e regiões 

de acordo com o tipo de câncer.  

TIPO DE CÂNCER 
ÁREA GEOGRÁFICA 

Brasil Nordeste Norte Sudeste Sul Centro Oeste 

Todos os cânceres 

(femininos) 
-4,07 29,91 11,94 -12,70 -15,47 -15,79 

Todos os cânceres 

(masculinos) 
-11,09 39,91 5,85 -15,97 -19,80 -12,03 

Próstata -5,49 59,19 -5,11 -24,11 -24,45 -9,72 

Pênis 11,11 42,86 40,48 -27,59 21,88 16,28 

Testículos 33,33 80,00 22,73 44,83 0,00 47,83 

Corpo útero -2,6 22,22 9,09 -0,63 -4,85 -17,76 

Ovários -1,79 54,71 59,44 -15,41 -19,20 11,93 

Vulva/vagina -11,11 55,56 23,08 -28,21 -23,81 -25,64 

Mama 1,38 57,24 26,34 -11,73 -14,47 3,11 

Colo Útero -20,12 1,29 8,27 -30,62 -41,63 -33,24 
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O quadro II mostra o principal fator de explicação para os valores das taxas de 

mortalidade projetadas para o ano de 2030, onde os números projetados são explicados, 

em maior medida, pela variação na estrutura demográfica ou pelas mudanças no risco 

para a doença. 

 

Quadro II- Fator de maior importância para explicar os valores das taxas de 

mortalidade projetadas para o ano 2030. 

 

TIPO DE CÂNCER 
ÁREA GEOGRÁFICA 

Brasil Nordeste Norte Sudeste Sul C. Oeste 

Todos os cânceres 

(masculino) 
População Risco População População População População 

Todos os cânceres 

(feminino) 
População População População População População População 

Próstata População Risco População População População População 

Testículos Risco Risco População Risco População Risco 

Pênis População 
População/ 

Risco 

População/ 

Risco 
População População População 

Ovários População Risco Risco População População População 

Vulva∕Vagina População Risco População População População População 

Mama População Risco População População População População 

Corpo do Útero População População População População População População 

Colo de útero População População População População Risco População 
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6. DISCUSSÃO 

 

O estudo das tendências temporais da mortalidade pelos cânceres que são 

específicos ao gênero no Brasil, bem como para o conjunto de óbitos por neoplasias 

malignas, permitiu identificar três padrões que ocorrem de forma diferenciada nas 

regiões brasileiras: (1) o padrão de tendência de aumento das taxas de mortalidade na 

série histórica analisada, observadas nas regiões norte e nordeste, para as quais o 

aumento continuará ocorrendo até o ano de 2030, de acordo com as projeções 

realizadas; (2) o padrão de redução das taxas nas regiões sudeste e sul, consideradas as 

mais desenvolvidas do país; (3) e o terceiro padrão, que é de estabilidade, registrado 

para a região centro oeste.  

Além da discrepância na distribuição geográfica da mortalidade observada no 

presente, essas diferenças serão aprofundadas no futuro. A partir das projeções de 

mortalidade até o ano 2030, verificar-se-ão que as maiores taxas serão registradas nas 

regiões menos desenvolvidas do Brasil. Destaca-se também a diferença no padrão na 

mortalidade no conjunto das neoplasias malignas entre os gêneros, apontadas pela 

redução das taxas de mortalidade para o sexo masculino e da razão entre os sexos até o 

ano 2030. 

Os resultados desse estudo confirmam também que, no futuro, ocorrerão 

mudanças nos padrões de mortalidade por cânceres genitais no Brasil. As mudanças 

demográficas causarão inevitáveis mudanças no número de óbitos a cada ano, embora 

as mudanças nos riscos para a doença sejam uma importante causa explicativa para as 

taxas projetadas para a região nordeste, e em especial para o câncer de testículo no 

Brasil e regiões, para o qual as taxas de mortalidade poderão aumentar cerca de 30% até 

o ano 2030.  

 

Agrupamento de todos os óbitos por câncer 

 

Apesar de verificar tendência de aumento da mortalidade para a maioria dos 

cânceres genitais no Brasil, a tendência de redução de mortalidade pelo conjunto dos 

cânceres, observada neste estudo, é resultante da soma do comportamento das 

tendências dos vários cânceres individuais. Dentre as alterações epidemiológicas vividas 

no Brasil nas últimas décadas, destaca-se um comportamento distinto no perfil de 

mortalidade para alguns cânceres. O exemplo disso são os cânceres de próstata, pulmão 
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e colorretal, que nas últimas décadas as taxas de mortalidade permanecem em ascensão 

(SILVA, 2012; ZNAOR et al., 2013; DE SOUZA et al., 2014). 

Nas estimativas de mortalidade por câncer para 40 países europeus no ano de 

2012, descreve-se a taxa de mortalidade padronizada para os homens de 222,6 

óbitos∕100.000 habitantes, e para as mulheres, de 128,8 (FERLAY et al., 2013). Para 

este mesmo ano, em uma pesquisa de base populacional na Índia, foi registrada a taxa 

de mortalidade de 97,6 óbitos∕100.000 habitantes para os homens e de 95,5 

óbitos∕100.000 habitantes para as mulheres (DIKSHIT et al., 2011b). Comparando esses 

estudos com os resultados observados na presente pesquisa, percebe-se que as taxas de 

mortalidade por câncer no Brasil situam-se abaixo das taxas dos países desenvolvidos, e 

na mesma faixa de outros países em desenvolvimento.  

 A tendência de redução e∕ou estabilidade nas taxas de mortalidade por câncer no 

Brasil, como achado dessa pesquisa, é corroborada por outro estudo brasileiro que 

observou semelhante comportamento nas capitais dos estados, indicando redução nas 

taxas específicas por idade (nas idades até 69 anos), constatada para os dois sexos 

(FONSECA; ELUF-NETO; WUNSCH-FILHO, 2010). Porém, as tendências de 

estabilidade e∕ou redução na mortalidade por câncer no Brasil observada no presente 

estudo contrariam as perspectivas para a América Latina, todavia seguindo a mesma 

tendência dos países desenvolvidos. Na América Latina, as estimativas indicam um 

aumento de incidência de 72% e de 78% na mortalidade em homens entre 2012 e 2030, 

e nas mulheres, esse aumento será respectivamente, 62% e 74% (CURADO; SOUZA, 

2014).  

Uma importante característica na tendência de mortalidade por câncer que se 

destacou nos nossos achados foi a tendência de redução nas regiões sul e sudeste do 

Brasil. Os resultados para as referidas regiões se assemelham aos de países 

desenvolvidos. Exemplifica-se essa comparação com os números relatados nas 

estatísticas nacionais de câncer na Coréia, a mortalidade para todos os cânceres 

combinados mostrou um decréscimo de 2,7% ao ano no período de 2002 a 2010 (JUNG 

et al., 2013). Na análise da mortalidade por câncer no Canadá de 1970 a 2007, as taxas 

de mortalidade apresentaram declínio para todos os cânceres combinados (AAPC=-

0,3% IC95% -0,4; -0,3) (KACHURI et al., 2013). No Japão, a tendência da mortalidade 

é de redução desde meados da década de 1990 (APC=-1,3% IC95% -1,4;-1,3) 

(KATANODA et al., 2013).  
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Uma das explicações plausíveis para a existência de disparidades na incidência e 

mortalidade pelos cânceres específicos ao gênero, entre os países e entre as diferentes 

realidades dentro dos países, é o impacto das mudanças nos fatores de risco 

relacionados ao estilo de vida e dos padrões sexuais e reprodutivos (USHIJIMA, 2009), 

bem como a adoção de intervenções responsável pela redução da mortalidade (como os 

programas de triagem e vacinação) (D‟SOUZA et al., 2014). Outro fator apontado é a 

existência de disparidade na estruturação dos sistemas e serviços de saúde e cuidado ao 

paciente com câncer entre populações e subgrupos da mesma população (por exemplo, 

entre homens e mulheres) (CABANES et al., 2009; JEMAL et al., 2010; MURTHY et 

al., 2009).  

Nas últimas décadas, a urbanização e a modernização dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a China e a Índia, transformaram a educação, o estilo 

de vida, a expectativa de vida e o acesso aos serviços de saúde. As mudanças 

demográficas e epidemiológicas se refletem no perfil das doenças e agravos, com 

aumento da expectativa de vida, redução da mortalidade infantil e diminuição da taxa de 

fecundidade, entre outros aspectos (MENDES et al., 2012). No entanto, a transição 

demográfica e epidemiológica pelo qual esses países estão passando tem contribuído 

para a mudança no perfil do risco para as doenças crônicas como o câncer (DHILLON 

et al., 2011).  

Além da prevalência dos fatores de risco e sua distribuição, o comportamento da 

mortalidade por um câncer é influenciado por pelo menos dois aspectos: a incidência e a 

sobrevida. É concebível que a incidência de um determinado câncer aumente, ao longo 

do tempo, mas que, em virtude de avanços significativos em prevenção secundária e 

tratamento, a sobrevida aumente de forma a se traduzir em redução da mortalidade 

(FONSECA et al., 2010). Na equação incidência-mortalidade-sobrevida, além da 

prevalência e a distribuição dos fatores de risco na população, a organização e 

acessibilidade do sistema de saúde influenciam sobremaneira os padrões 

epidemiológicos atuais e futuros para o câncer (CURADO; SOUZA, 2014).  

A estruturação dos serviços de screening, da realização das ações profiláticas de 

imunização e do controle dos fatores de risco, a disponibilidade e o acesso aos métodos 

diagnósticos e de tratamento para o câncer afetam as taxas de sobrevivência e de 

mortalidade por câncer numa população (SHAFIQUE; MORRISON, 2013; SHARPE et 

al., 2014).  
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Porém, os resultados de muitos estudos reforçam a idéia de que as disparidades 

na incidência, prevalência, morte, sobrevivência, e carga de câncer estão intimamente 

relacionadas aos conceitos de posição socioeconômica e classe social, tendo em vista 

que estes conceitos agregam componentes como: 1) materiais e recursos sociais, tais 

como acesso e consumo de bens e serviços, e 2) o conhecimento, o prestígio 

ocupacional, a renda e o nível de escolaridade (TORRES-CINTRÓN et al., 2012; 

BECCARO; CONSTATINI; MERLO, 2007). Pessoas de estrato socioeconômico 

inferior tendem a estar em desvantagem no amplo conjunto de fatores de risco 

biomédicos, ambientais, comportamentais e psicossociais que medeiam a relação entre 

as condições sociais e a doença (SANTOS, 2011).  

Todavia, na análise dos resultados desse estudo, observa-se que as taxas de 

mortalidade por câncer entre as regiões brasileiras demonstram uma forte desigualdade, 

sendo verificadas as maiores taxas para as áreas mais desenvolvidas e urbanizadas do 

país, como por exemplo, as regiões sul e sudeste do Brasil.  

Esses resultados são consistentes com as análises realizadas por Ribeiro e 

Nardocci (2013), que revisaram os estudos ecológicos que discutem a influência das 

desigualdades socioeconômicas na incidência e mortalidade por câncer. Os autores 

concluem que quanto maior o nível socioeconômico da área de residência, maior a 

mortalidade por câncer de esôfago e estômago, mama e cólon, câncer de laringe e de 

cavidade oral e maior a incidência de câncer de cólon e pulmão.  

Contrário a esses achados, foram os resultados do estudo de Johnson et al. 

(2014). Na coorte retrospectiva que analisou as disparidades no tratamento e 

sobrevivência ao câncer de pulmão nos Estados Unidos, os autores verificaram que os 

indivíduos das áreas rurais, periféricas e de baixo nível educacional estavam associados 

ao não recebimento de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, e, portanto, com menor 

sobrevida. 

No presente estudo, as taxas de mortalidade por câncer mais elevadas foram 

registradas nas áreas de maior desenvolvimento e estrutura urbana no Brasil. Uma 

hipótese a ser levantada sobre esse cenário que, a priori, parece paradoxal, são as atuais 

características sociais e econômicas do Brasil e as mudanças pelas quais o país vem 

atravessando: é um país em desenvolvimento, regional e socialmente desigual, que 

processa um envelhecimento populacional rápido e tardio, que confere ao perfil 



94 
 

epidemiológico de mortalidade por câncer semelhanças ao de países desenvolvidos 

(INCA, 2014; VICTORA et al., 2011; SCHMIDT et al., 2011).  

Para compreender esse cenário é necessário debruçar-se sobre três possíveis 

fatores que respondem pelas variações nas taxas de mortalidade por câncer e que são 

grandemente influenciados pela história socioeconômica e política do lugar: as 

diferenças regionais na longevidade, a transição epidemiológica no Brasil e a 

organização do sistema de saúde nas distintas regiões do país (CURADO; SOUZA, 

2014; PUIGIPINÓS et al., 2009; BRAY et al., 2012).   

Os cânceres que representam as causas de morte mais frequentes no Brasil 

seguem o mesmo ranking de países desenvolvidos. Esses dados são apontados pelas 

causas mais comuns de morte por câncer em 2012 na Europa: os cânceres de pulmão 

(353 mil mortes), colorretal (215.000), de mama (131.000) e estômago (107.000) 

(FERLAY et al., 2013). 

A transição epidemiológica do câncer que se processa no Brasil pode ser 

observada através dos estudos epidemiológicos de série temporal que analisam as 

tendências dos principais causas de óbitos por cânceres: são estimadas tendência de 

aumento na mortalidade por cânceres de próstata (CONCEIÇÃO et al., 2014), mama 

(SILVA et al., 2013) e pulmão (SILVA, 2012), e como contraponto, observa-se 

tendência de redução da mortalidade por câncer de colo de útero, que está relacionado 

ao subdesenvolvimento (ALVES et al., 2009). 

 As distintas características econômico-culturais, regionais e mesmo intra-

urbanos encontradas no Brasil são capazes de gerar um padrão em que coexistem 

fatores relacionados à pobreza e ao desenvolvimento. A baixa condição socioeconômica 

interfere no acesso a serviços de prevenção, rastreamento regular, diagnóstico e 

tratamentos oportunos. Consequentemente, as limitações de acesso a serviços de saúde 

não somente impedem os indivíduos pobres de serem diagnosticados, mas também 

impossibilitam a oportunidade de receberem tratamento adequado a tempo de se obter a 

cura (RODRIGUES; BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2011).  

Essas desigualdades sociais e econômicas que marcam historicamente a 

sociedade brasileira podem também explicar a coexistência de um padrão interno 

próprio na distribuição da mortalidade pelos cânceres analisados no presente estudo. O 

perfil epidemiológico do câncer no Brasil pode ser compreendido pela análise realizada 

no estudo de BRAY et al. (2012): esse estudo analisou a transição global do câncer de 

acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 184 países e sugeriu que 
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a rápida transição social e econômica pelas quais muitos países estão atravessando 

resulta na redução no número de casos de câncer relacionados às infecções, a exemplo 

do câncer cervical e de estômago, paralelo ao aumento do número de casos de câncer 

associado às características reprodutivas, nutricionais e hormonais, como os cânceres de 

mama, próstata e pulmão. Reporta também que nas áreas de elevado IDH, metade da 

carga de câncer está concentrada nos cânceres de mama, pulmão, colorretal e próstata. 

Nas áreas de médio IDH são mais comuns os cânceres de esôfago, estômago e fígado. 

Nas regiões menos desenvolvidas, o câncer cervical é o mais comum (BRAY et al., 

2012).  

Outro ponto crucial na discussão da desigualdade de distribuição do câncer no 

Brasil como achados do presente estudo é a organização do sistema de saúde para o 

cuidado ao paciente com câncer no país. Os países da América Latina possuem sistemas 

de saúde fragmentados, funcionando com estrutura mínima para prover o suporte ao 

cuidado, que em geral, se traduz no suporte de emergência. Ademais, a crise global 

afeta o planejamento e os recursos destinados aos sistemas de saúde, limitando seu 

desenvolvimento. A alocação desigual de recursos, a concentração de profissionais de 

saúde em centros urbanos mais desenvolvidos e o baixo investimento em equipamentos 

e infraestrutura corroboram para a reprodução das iniquidades socioeconômicas no 

cuidado à população com câncer (CURADO; SOUZA, 2014). 

No Brasil, assim como em outros países latino-americanos, existe uma marcante 

iniquidade entre regiões, e entre os grandes centros urbanos e o interior, quanto ao 

acesso a serviços de diagnóstico e tratamento de câncer
 
(GOSS et al., 2013). Além 

disso, existe ainda no país desigualdades entre possuidores de planos de saúde privados 

e indivíduos de baixa renda que acessam o sistema público de saúde, ocasionalmente 

com problemas de diagnóstico tardio, precariedade e demora no início do tratamento, o 

que compromete o prognóstico
 
(KLIGERMAN, 1999). 

Esse quadro reflete a distribuição desigual dos níveis hierárquicos de cuidado ao 

paciente com câncer dentro do Brasil. Há uma disparidade entre as áreas que tem 

melhores estruturas urbanas (regiões sudeste e sul), com a presença de sistemas de 

saúde bem equipados e ordenadamente distribuídos no território, em contraponto com 

as áreas com ausência de níveis hierárquicos intermediários (no norte e nordeste) 

(GONZAGA et al., 2013). 

Possivelmente, o aumento da mortalidade por câncer que se espera para as 

regiões mais pobres, seja explicado em virtude do retardo no diagnóstico e na 
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instituição de terapêutica oportuna, fazendo com que as taxas de mortalidade sejam 

semelhantes ou superiores a de países desenvolvidos. A precariedade está relacionada à 

realização de screening (quando aplicável), no aparato ao diagnóstico, o estágio da 

doença ao ser diagnosticada, aos métodos de tratamento disponíveis e, como 

consequência, o impacto na sobrevivência (AKINYEMIJU et al., 2013).  

A concentração dos serviços de saúde em grandes centros urbanos e a falta de 

organização na rede de serviços faz com que, em muitos municípios brasileiros, 

principalmente os afastados da área urbana, os indivíduos tenham que se deslocar para 

áreas com oferta de serviços, gerando uma sobrecarga em hospitais públicos de outras 

cidades (RENCK et al., 2014).  

Com a existência de uma variação geográfica notável na disponibilidade e 

prestação de cuidados paliativos e outros serviços de cuidados entre as regiões 

brasileiras, o acesso e encaminhamento a especialista em serviços de cuidados paliativos 

são desigualmente distribuídos entre os pacientes com câncer. A necessidade de 

serviços planejados e organizados em rede torna-se, portanto, essencial para o controle 

desse câncer no Brasil e para que os avanços cheguem à totalidade da população afetada 

(LIMA et al., 2013; CONCEIÇÃO et al., 2014).  

O aumento da mortalidade por câncer nessas regiões mais pobres do país, 

retratado nesse estudo, poderá ter como consequência um grande custo social e 

econômico, afetando esses serviços de saúde já tão desestruturados. A descentralização 

dos serviços de diagnóstico e os centros de referência para o tratamento do câncer 

reduziriam a iniquidade no acesso e se configuraria num importante estratégia de 

controle da incidência e da mortalidade. A tentativa de minimizar o impacto da 

mortalidade por câncer no Brasil no futuro deverá permear o adequado planejamento 

dos serviços além da identificação dos centros de referência, a regionalização do 

tratamento, a redução das distâncias que os pacientes têm que se deslocar e a 

organização da demanda de tratamento por região
 
(KNAUL et al., 2012). 

Nos países desenvolvidos, a combinação de diagnóstico precoce e a inclusão de 

novos tratamentos têm contribuído para um modesto, porém constante declínio na 

mortalidade por câncer desde a década de 1980. O sucesso dessa mudança no quadro 

epidemiológico do câncer nesses países é refletido pela dimensão do acesso aos 

cuidados de saúde oferecida pelos sistemas de saúde. Nos países em desenvolvimento, a 

precária infraestrutura para intervir em tempo útil e de oferecer até mesmo cuidados 
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básicos comprometem projetos em longo prazo voltados para doenças e condições 

específicas (PISANI, 2011).  

Além disso, são necessárias também ações que incluam: educação em saúde em 

todos os níveis da sociedade; promoção e prevenção orientadas a indivíduos e grupos 

(não esquecendo a ênfase em ambientes de trabalho e nas escolas); geração de opinião 

pública e apoio e estímulo à formulação de leis que permitam monitorar a ocorrência de 

casos (INCA, 2012). 

Conclu-s, portanto, que os resultados obtidos revelam grandes diferenças nos 

padrões de mortalidade por câncer entre as regiões brasileiras, destacando-se a 

tendência de aumento significativo ao longo da série histórica e crescentes taxas de 

mortalidade projetadas até o ano de 2030 para as regiões norte e nordeste do Brasil, em 

contraponto com a tendência de estabilidade e∕ou redução das taxas de mortalidade para 

os estados das regiões sul, sudeste e centro oeste. Destacam-se também as diferenças na 

mortalidade entre os gêneros, apontadas pela redução da mortalidade no sexo masculino 

até o ano 2030. 

 

Cânceres genitais raros 

A partir dos nossos resultados, as taxas de mortalidade por câncer de ovário no 

Brasil ainda são consideradas baixas quando comparadas a de países desenvolvidos 

(FERLAY et al., 2013), apesar de que nesses países as taxas de mortalidade e incidência 

por câncer de ovário apresentem um significante declínio ao longo das últimas décadas 

(MURTHY et al., 2009). Outro estudo demonstrou que as mais altas taxas de incidência 

por 100.000 (ASW∕100.000) foram reportadas para a Suíça (16,9), Israel (16,5), Suécia 

(15,7) e Inglaterra (15,3) (BHURGRI et al., 2011). Todavia, o resultado da tendência de 

aumento da mortalidade encontrada para o Brasil na presente pesquisa difere das 

observadas em outros estudos que analisaram o comportamento desse câncer em países 

desenvolvidos: na análise dos dados de para a década de 1992-2002, a taxa de 

mortalidade para a União Europeia apresentou redução de 3% ao ano (BOSETTI et al., 

2008).  

 Ao contrário do câncer de ovários, o câncer de corpo de útero não apresenta um 

padrão definido entre os países. Em estudo que analisou a variação temporal na 
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incidência entre 1964 a 2000, descreveu-se uma tendência de aumento na Holanda, 

República Checa, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, Noruega, Suécia, Reino Unido, 

Espanha e Polônia, com APC variando de 0,8 a 3,4%. Tendência de redução foi 

observada na Itália, Suíça e Dinamarca, com APC variando de -0,8 a -1,1% (KELAVA 

et al., 2012). Contrário aos achados do presente estudo para o Brasil, que observou 

estabilidade na mortalidade por esse câncer, observa-se que está se produzindo um 

aumento na incidência nos países de médio e baixo desenvolvimento (FERNANDEZ et 

al., 2013).  

O câncer de corpo de útero é a neoplasia genital mais frequente e ocupa o quarto 

lugar em incidência no mundo (16 casos/100.000 mulheres/ano), atrás do câncer de 

mama, pulmão e colon. Apesar de alcançar uma taxa de sobrevivência de 85-90% aos 

cinco anos, a mortalidade atribuída a esta neoplasia é de 4–5/100.000 mulheres/ano. 

Cerca de 75% dos tumores são diagnosticados nas mulheres pós-menopáusicas, e o 

restante em mulheres pré-menopausa, e destes, 5-10% em mulheres com menos de 40 

anos (VILOUTA et al., 2010). Os resultados do presente estudo demonstram que o 

Brasil apresenta taxas de mortalidade por esse câncer inferior aos descritos acima.   

 No que diz respeito aos cânceres de vulva e vagina, os resultados desse estudo 

foram corroborados pelos achados internacionais que afirmam que ambos são cânceres 

raros, representando menos de 1% de todos os cânceres femininos e ocorrem com maior 

frequência em mulheres com mediana de idade entre 68 e 70 anos, e que as tendências 

na incidência e mortalidade apresentam características de estabilidade (KAIDAR-

PERSON et al, 2014). Para esses cânceres, a taxa de sobrevivência é relativamente alta. 

Entretanto, os cânceres raros em sua grande maioria não apresentam grandes mudanças 

nas tendências nos últimos dez anos, o que sugere que há muito a se fazer para o 

progresso nas áreas de controle, prevenção e tratamento (STROUP; HARLAN; 

TRIMBLE, 2008; GUNDERSON et al., 2013).  

Com referência ao câncer de testículo, as maiores taxas de mortalidade por 

100.000 homens são registradas na Nova Zelândia (7,8), Reino Unido (6,3), Austrália 

(6,1), Suécia (5,6), Estados Unidos (5,2), Polônia (4,9) e Espanha (3,8). Na Índia, China 

e Colômbia são registradas as menores incidências (0,5; 1,3; e 2,2 respectivamente) por 

100.000 homens. O percentual anual de mudança da mortalidade por câncer de testículo 

está reduzindo em muitas populações, com o maior declínio observado na Suécia 

(APC= -4,2%) e China (APC=-4,9%) (SHANMUGALINGA et al., 2013). As 

tendências observadas para os países europeus são favoráveis nas últimas décadas, 
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particularmente na região central e leste do continente, o que mostra a disparidade entre 

os achados do presente estudo e a realidade nestes países (BOSETTI et al., 2011). 

Comparando os resultados do presente estudo, observa-se que o Brasil registra taxas de 

mortalidade em patamares muito inferiores aos de países desenvolvidos, todavia com 

uma importante tendência de aumento que se processará até 2030.  

Como o câncer testicular é um dos cânceres mais curáveis, o padrão favorável na 

mortalidade é atribuído a introdução (desde 1970) de tratamentos efetivos, geralmente 

uma quimioterapia platino derivada. Como conseqüência do tratamento estabelecido, a 

sobrevivência por essa neoplasia tem aumentado nos países europeus ao longo de 

décadas (BOSETTI et al., 2012).  

Quadro semelhante é observado nesses países em relação ao câncer de pênis, 

para os quais a incidência e a mortalidade por esse câncer têm reduzido 

significativamente nas últimas décadas. Os dados da Holanda mostram que a taxa de 

sobrevivência relativa em pacientes com tumores em estágio de 0-II é alto (81-93%) 

sugerindo que o tratamento atualmente empregado é efetivo para a maioria dos homens 

(GRAAFLAND et al., 2011).  

Os resultados do presente estudo mostram uma tendência significativa de 

aumento da mortalidade por câncer de pênis no Brasil nos quinze anos analisados. Esses 

achados são corroborados pelos números publicados pela International Agency for 

Research on Cancer que reporta que a elevação do número anual de casos e os óbitos 

até 2030 serão resultado do envelhecimento e do crescimento populacional, apontando 

também que este aumento será mais pronunciado nos países em desenvolvimento 

(SYLLA; WILD, 2012). 

Um ponto crucial na discussão para explicar as variações nas taxas de 

mortalidade por câncer entre os países são as diferenças na prevalência dos fatores de 

risco e sua distribuição em cada população. A etiologia para os cânceres genitais 

diferem, porém eles compartilham alguns fatores de risco. A obesidade, a hipertensão, o 

diabetes, os fatores reprodutivos como a menarca prematura, menopausa tardia, 

nuliparidade ou maternidade tardia e a não reposição de estrogênio são fatores de risco 

para os cânceres de ovário e de corpo de útero, enquanto o uso combinado de 

contraceptivos orais tem efeito protetor para esses cânceres (KLINT et al., 2010; 

KELAVA et al., 2012; SÁNCHEZ et al., 2013; FERNÁNDEZ et al., 2013; MURTHY 

et al., 2009).  A infecção pelo HPV e seus subtipos de alto risco (16, 18, 31, 45) tem 

papel importante no desenvolvimento dos cânceres cervicais, endometriais, de ovário, 
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vulva e vagina e pênis (D‟SOUZA et al., 2014; DE SOUZA et al., 2014). Somado a 

isso, o tabagismo é descrito também como fator de risco para os três últimos tipos 

(KELAVA et al., 2012). Estão ainda relacionados ao câncer de pênis a não circuncisão, 

os precários hábitos de higiene e a fimose (HERNANDEZ et al., 2014).  Para o câncer 

de testículo, são descritos como fatores de risco o criptoquirdismo, a predisposição 

genética, a exposição materna ao estrógeno, dieta, tabagismo e fatores ocupacionais 

(ROSEN et al., 2011).   

Em suma, o padrão de mortalidade devido aos cânceres do trato genital 

masculino e feminino no Brasil apresentou mudanças nas últimas décadas, com 

tendência de aumento para a maioria dos cânceres ginecológicos e andrológicos, 

todavia, a magnitude da mudança foi distinta para os diferentes grupos de populações 

geográficas. O quadro mais significativo são as diferenças regionais para a mortalidade 

por esses cânceres, apresentando tendência de aumento e maior carga no futuro, 

principalmente, nas regiões norte e nordeste do Brasil, consideradas as regiões menos 

desenvolvidas do país. 

 

Câncer de colo de útero 

 

As taxas de mortalidade para o câncer de colo de útero apresentaram tendência 

de redução significativa, com taxas projetadas para o ano de 2030 inferiores às 

observadas no ano de 2010. Comparadas às taxas das regiões de mais alta e baixa 

mortalidade do mundo, as taxas de mortalidade por câncer de colo do útero no Brasil 

mostraram-se em valores intermediários (RODRÍGUEZ-RIEIRO et al., 2009; KOK et 

al. 2011; DICKINSON et al., 2012). Na análise do câncer cervical para 187 países, entre 

1980 e 2010, foi observado que o número de casos tem aumentado na taxa de 0,6% ao 

ano, enquanto o número de óbitos tem aumentado na proporção de 0,46% ao ano, 

gerado pelo aumento da população e as mudanças demográficas, respectivamente. Em 

diversas partes do mundo, a incidência e o risco da mortalidade por câncer de colo de 

útero tem decrescido (FOROUZANFAR et al., 2011). 

Em pesquisa realizada para identificar a carga de câncer de colo de útero, as 

menores taxas de mortalidade foram observadas na Austrália (1,4 por 100.000 

mulheres), América do Norte (1,7 por 100.000 mulheres), e no oeste europeu (2 por 

100.000 mulheres), enquanto as maiores taxas de mortalidade foram registradas no leste 
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da África (24 por 100.000 mulheres), sudeste da África (14,8 por 100.000 mulheres) e 

na porção sul-central da Ásia (10,8 por 100.000 mulheres) (ARBYN et al., 2011). 

A tendência de redução da mortalidade por câncer cervical observada no 

presente estudo corroborou a pesquisa realizada por Alves et al. (2009) para o estado de 

Minas Gerais (Brasil). Esses pesquisadores observaram redução de cerca de 1,93% ao 

ano para o no período compreendido entre 1980-2005, com diminuição gradativa da 

mortalidade no período estudado, passando de 9,18/100 mil em 1980 para 5,70/100 mil 

em 2005, sendo também constatada uma redução da mortalidade para cada um dos 

estratos etários analisados. 

Tendências semelhantes foram encontradas em outros estudos que analisaram a 

mortalidade nos estados brasileiros. Em estudo realizado no estado do Paraná (Brasil), 

justamente nos possuidores de indicadores socioeconômicos mais pobres, verificou-se 

tendência crescente na mortalidade (MÜLLER et al., 2011). Esses resultados foram 

semelhantes aos observados no estado de São Paulo por Fonseca et al. (2004) e por 

Nakashima, Koifman e Koifman (2011) para Rio Branco no Acre. Neste, a mortalidade 

por essa neoplasia apresentou tendência decrescente: entre os anos de 1994 e 2000 

observou-se diminuição acentuada na taxa, com variação anual percentual negativa de 

10,7. Após esse período, a taxa se estabilizou em aproximadamente 11 mortes por 100 

mil mulheres. 

Mais de 85% da carga global do câncer cervical está distribuída nos países de 

baixa ou média renda (VACCARELLA et al., 2013; KELAVA et al., 2012). Isso está 

atrelado aos aspectos relacionados à infecção pelo HPV (subtipo, carga viral, infecção 

única ou múltipla), o tabagismo, a multiplicidade de parceiros sexuais, o uso de 

contraceptivos orais, múltiplos partos, baixa ingestão de vitaminas, iniciação sexual 

precoce e a coinfecção por agentes infecciosos como o Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) e Chlamydia trachomatis se constituem outros fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer cervical (SILVA et al., 2014). Essas são as possíveis 

hipóteses que poderiam explicar os achados do presente estudo, onde observamos que 

há tendência de aumento da mortalidade especificamente nas regiões mais pobres e que 

a elevação das taxas continuará a se produzir até o ano de 2030, embora a tendência da 

mortalidade no país seja de redução.  

A explicação para os achados desse estudo podem ser fundamentados também 

na estruturação dos programas de rastreamento do câncer nessas regiões brasileiras.  
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Com aumento da cobertura do exame citológico para detecção do câncer de colo 

de útero, dois fenômenos diferentes, intimamente ligados às diferenças nas condições de 

acesso, uso e desempenho dos serviços de saúde podem ser observados: por um lado, 

queda da mortalidade em regiões onde as condições sociais e de saúde podem garantir o 

tratamento e seguimento para todas as pacientes com exames alterados, possibilitando a 

cura da doença. Por outro lado, aumento da mortalidade em regiões menos 

desenvolvidas, onde a cura não pode ser garantida, ou ainda onde a adesão da 

população-alvo é limitada, determinando que parte das pacientes seja atendida em fase 

já avançada da doença, com poucas possibilidades de cura (GAMARRA et al., 2010). 

O câncer de colo de útero é considerado teoricamente evitável pela realização do 

teste Papanicolaou (ALVES et al., 2010). A diferença na distribuição da carga da 

morbidade e mortalidade por câncer de colo de útero entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento deve-se, sobremaneira, aos diferentes níveis de organização e 

implantação dos programas de rastreamento do câncer cervical uterino. Os países 

desenvolvidos reduziram em aproximadamente 80% o número de novos casos como 

resultado de um efetivo programa de detecção e tratamento das lesões pré-cancerígenas 

(DE FREITAS et al., 2012). A exemplo dos Estados Unidos, que implementaram o teste 

Papanicolaou em meados da década de 1950, resultou na detecção precoce das lesões 

pré-cancerígenas tratáveis e redução nas taxas de incidência da doença ao longo das 

últimas décadas (SIMARD et al., 2012).  

Em estudo que avaliou o impacto da aplicação da triagem do câncer cervical 

verificou que há uma forte correlação entre as taxas de realização do screening com o 

Papanicolaou, o câncer cervical uterino e a incidência para o Carcinoma in situ, 

enquanto as taxas de realização do screening mostram uma forte correlação inversa com 

a incidência de carcinoma cervical invasivo. Estes resultados podem sugerir que a 

incidência de todos os tipos de câncer cervical pode ser afetada pelas taxas de 

screening, apesar da baixa acurácia do screening para o adenocarcinoma (OH et al., 

2013). 

Em estudos que avaliaram a tendência da mortalidade por câncer de colo de 

útero nas capitais brasileiras e nos municípios do interior dos estados mostraram que, 

notadamente, os municípios do interior apresentam padrão diferenciado de evolução e 

não indicam queda ou estabilidade nas taxas. Isso pode ser explicado, em parte, pelo 

menor alcance das ações de prevenção ao câncer nas cidades do interior e pela 

dificuldade de acesso a serviços de diagnóstico e tratamento para câncer para a 
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população residente fora dos grandes centros urbanos. Sabe-se que a maior oferta de 

serviços de quimioterapia e radioterapia se concentra nas capitais das regiões sudeste e 

sul do Brasil (AZEVEDO E SILVA et al., 2010; AZEVEDO E SILVA et al., 2011). 

Essa heterogeneidade aponta a existência de diferenças em relação aos 

determinantes da incidência ou da mortalidade por câncer de colo de útero, destacando-

se as diferenças regionais e os distintos padrões sexuais e reprodutivos na prevalência 

da infecção pelo HPV, o status socioeconômico, e os fatores associados à exposição a 

fatores de risco e ao acesso aos programas de triagem (RODRIGUEZ–RIEIRO, 2009).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para que haja um 

impacto epidemiológico na diminuição das taxas de incidência e mortalidade pelo 

câncer de colo de útero, os programas de rastreamento devem cobrir 85% das mulheres. 

No Brasil, a cobertura de tais programas foi descrita como sendo precária: cobre cerca 

de 8% a 10% da população feminina em torno dos 20 anos de idade (MULLER et al., 

2011).   

Em 1994, 37% das mulheres brasileiras de 35 a 49 anos nunca haviam realizado 

o exame Papanicolaou. Após a implantação do Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero em 1998, intensificou-se a oferta e foi ampliado o acesso ao 

exame de rastreamento. Os dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2003 e 2008 estimaram cobertura de 68,7% e 84,5%, respectivamente, do 

preventivo ginecológico entre mulheres com 25 anos ou mais (MEIRA et al., 2013). No 

entanto, a cobertura e o número de atendimentos nas campanhas de prevenção não 

atingiram um quarto do estimado na primeira etapa e, na segunda, o alcance foi inferior 

a primeira (GUIMARÃES et al., 2012). 

No Brasil, não existem dados sobre o número de mulheres que são examinadas 

pelos métodos de triagem, mas sim a quantidade de exames que foram realizados, o que 

dificulta o cálculo da cobertura na população. Na tentativa de estimar o número de 

exames Papanicolaou realizado por cada mulher na faixa etária de 25 a 49 anos, 

observa-se que, em muitos estados brasileiros, a média de 0,3 exames por mulher ao ano 

não é alcançada. Outro aspecto que deve ser analisado é a adequabilidade das lâminas, 

que em algumas análises por estado foram registrados percentuais acima de 5% de 

lâminas insatisfatórias, valor acima do preconizado pela Organização Panamericana de 

Saúde (CORRÊA; VILLELA, 2008). 

No Brasil, estão registradas, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a 

vacina quadrivalente contra as linhagens do HPV 6, 11, 16 e 18, desenvolvida para a 
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prevenção de infecção pelos tipos virais mais comuns nas verrugas genitais (HPV 6 e 

11) e, no câncer do colo do útero (HPV 16 e 18), e indicada para mulheres com idade de 

9 a 26 anos; e a vacina bivalente contra HPV tipos 16 e 18, associados ao câncer do colo 

do útero, e indicada para as mulheres de 10 a 19 anos (GUIMARÃES et al., 2012).  

A incorporação da vacina contra HPV no Programa Nacional de Imunizações do 

Brasil deu-se a partir do ano de 2014 para o público alvo de meninas de 11 a 13 anos 

(BRASIL, 2014). Essa medida profilática poderá alterar as perspectivas futuras para a 

incidência e mortalidade pelo câncer do colo do útero no Brasil, servindo de ferramenta 

ao controle desse tipo de câncer. No entanto, a base do sucesso das campanhas de 

vacinação para prevenção do câncer de colo de útero requer um foco mútuo na educação 

em saúde e na importância de práticas pessoais de saúde. O erro poderá ser o de criar 

uma situação iatrogênica na incidência do câncer cervical por criar uma noção de que a 

vacinação contra o HPV seja a panacéia para esse câncer (STARK et al., 2008). 

 A mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil apresenta tendência de 

redução significativa. A partir dos dados projetados até o ano de 2030, as taxas de 

mortalidade continuarão a apresentar esse padrão de redução. O quadro mais 

significativo são as diferenças regionais para a mortalidade por esse câncer, já que as 

regiões mais pobres do Brasil apresentam as taxas mais elevadas do país, enquanto as 

regiões sul e sudeste, as mais desenvolvidas do Brasil, apresentam as taxas mais baixas. 

Cabe ressaltar que essa discrepância será aprofundada até o ano de 2030, para o qual as 

regiões mais desenvolvidas seguirão reduzindo suas taxas, e em contrapartida, as 

regiões mais pobres, como o norte e nordeste do Brasil, terão incremento nas taxas de 

mortalidade. 

 

Câncer de mama 

 

Em relação ao câncer de mama, as taxas de incidência mais elevadas são 

observadas nos países do Oeste e Norte da Europa, na Austrália, na Nova Zelândia e na 

América do Norte (CAETANO et al., 2013). No entanto, o que se observa nos países 

desenvolvidos é uma substancial redução das taxas de mortalidade por câncer de mama 

desde a década de 1990, o que vai de encontro aos resultados do presente estudo 

(AUTIER et al., 2010). O declínio mais eminente ocorreu nos países Europeus, de 

forma mais discreta na França, Grécia e Portugal, porém de forma mais extensiva em 

vários países centrais e do oeste do continente, que apresentavam menores taxas no 
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passado. Na Rússia, as taxas de mortalidade continuam a aumentar na desde o ano 2000 

(BOSETTI et al., 2012). 

Ao comparar a situação do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, observa-

se que o câncer de mama apresenta características epidemiológicas distintas. Nos 

Estados Unidos, a tendência da incidência do câncer de mama nos últimos 70 anos tem 

se apresentado em 3 distintos padrões: um aumento das taxas até o ano de 1999, 

pontuado por uma gradual e rápido decréscimo a partir de 2002, seguido por um período 

de estabilidade a partir de 2003. Os achados do presente estudo mostram que a 

mortalidade por câncer de mama não apresentou variações ao longo da série histórica 

analisada (TORIOLA er al., 2013). 

As variações nas taxas de mortalidade por câncer de mama entre as regiões 

brasileiras observadas no presente estudo podem ser atribuídas ao diagnóstico precoce 

através do screening com mamografia e o acesso a tratamentos mais eficazes, incluindo 

quimioterapia adjuvante ou tamoxifeno, bem como radioterapia e cirurgia de suporte, 

além do aumento na frequência de novos casos, fato que ocorre devido à variação nos 

riscos para a doença (AMARO et al., 2013). 

Os fatores reprodutivos que aumentam o risco para o câncer de mama incluem 

uma longa história de períodos menstruais (menarca precoce e menopausa tardia), a 

nuliparidade, a primeira gestação ocorrer após os 30 anos, o sobrepeso ou a obesidade 

após a menopausa, o uso de terapia hormonal pós-menopausa (especificamente, a 

terapia combinada de estrógeno e progesterona), além do sedentarismo e o consumo de 

álcool. Nos países desenvolvidos, os fatores de risco relacionados à reprodução são 

postulados como a razão das altas taxas de incidência observadas, quando comparados 

aos países menos desenvolvidos (PORTER, 2009). 

A adaptação ao estilo de vida ocidental, com padrões reprodutivos, hormonal e 

alimentar marcantes na população, tem sido postulado como a primeira razão para o 

aumento na incidência de câncer de mama observada entre mulheres asiáticas e sino-

americanas. Além disso, há uma forte associação entre o status socioeconômico do 

grupo de alto risco em relação àquele de menor risco (DIKSHIT et al., 2012a). Além do 

estilo de vida e dos fatores de risco modificáveis, a história familiar e genética exercem 

papel fundamental no processo. Hoje em dia, em grande parte devido aos custos, o teste 

para identificar a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 é indicado após aconselhamento 

genético quando são identificados mais de 10-20% de chances de ter a mutação.  A 

probabilidade de ter a mutação é calculada baseada em vários critérios selecionados, 
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incluindo a história familiar, a idade de início do câncer e os aspectos clínicos e 

patológicos do tumor (KANG; PHUAH; SIVANANDAN, 2014). Quando a mutação é 

encontrada na família, os testes pré-sintomáticos e a cirurgia profilática reduzem a 

mortalidade específica por esse câncer, com aumento da expectativa de vida do paciente 

(NILSSON  et al., 2014). 

Os métodos de detecção precoce do câncer de mama incluem o auto-exame, o 

exame clínico, o ultrasson, a mamografia e o Magnetic Resonance Imaging (MRI). 

Ainda não há um consenso sobre a real contribuição do auto-exame na redução da 

mortalidade pelo câncer de mama (SILVA et al., 2013). A mamografia permanece como 

o método de escolha para o screening e nos últimos anos houve avanço no 

desenvolvimento de técnicas digitais e de tomosínteses. O MRI também está 

francamente estabelecido como técnica diagnóstica para mulheres de alto risco e o 

ultrassom pode ser usado em algumas situações, porém apresenta o inconveniente de 

altas taxas de falso positivo (FREIMANIS; YACOBOZZI, 2014). 

Em abril de 2004, o screening com a mamografia foi estabelecida no Brasil para 

mulheres entre 50 e 69 anos de idade, com o intervalo máximo de dois anos entre os 

exames (CAETANO et al., 2013). Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilio (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostraram que, em relação à realização da mamografia, nos anos de 2003 e 2008, em 

mulheres entre 50 e 69 anos de idade, as taxas auto-referidas de realização de exames 

aumentou de 42,5% para 54,8%. Além de ser uma taxa considerada aquém do esperado, 

há uma grande variação entre níveis de renda e baixas coberturas nas regiões Norte e 

Nordeste (IBGE, 2010). 

O estudo que analisou o emprego da mamografia para a detecção do câncer de 

mama em relação ao estágio de detecção da doença verificou que a prevalência do 

screening foi positivamente correlacionada ao diagnóstico do câncer no estágio in situ 

(correlação de 0,66; p<0,001) e negativamente correlacionado (-0,66; p<0,001) com o 

percentual de casos de câncer diagnosticado em estágios tardios (DE SANTIS et al., 

2011). O programa de screening com mamografia realizado na Suécia mostrou um 

decréscimo de 21% (RR = 0.79; 95% CI: 0.70–0.89) na mortalidade em mulheres de 40 

anos ou mais. A maior redução do risco relativo para a morte por câncer de mama nesse 

país, de 32% (RR =0.68; 95% CI: 0.59–0.80), foi reportada no Two-County Trial depois 

de 20 anos de seguimento (HAUKKA et al., 2011).  
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O Euroscreen Working Group estimou uma redução de 25% na mortalidade pelo 

câncer de mama em um estudo de coorte, e de 31% de redução em estudos de caso-

controle entre mulheres que foram convidadas versus às não convidadas a participarem 

do programa de screening. No Reino Unido, um painel independente revelou uma 

redução de 20% baseada num estudo controlado randomizado. Na Noruega, a redução 

reportada está em torno de 10% a 11% (HOFVIND et al., 2013). No Brasil, não há 

dados populacionais disponíveis sobre a realização dos exames de triagem, o que 

inviabiliza a realização de estudos sobre a eficácia dos programas de screening. 

Por outro lado, há estudos que mostram não identificar a redução na taxa de 

mortalidade com a aplicação da mamografia como método de screening. Na região de 

Oxford, no Reino Unido, entre 1979 e 2009, a mortalidade reduziu 2,1% ao ano (95% 

CI -2.7 a -1.4) em mulheres de 40-49 anos não triadas pelo screening e a mesma 

percentagem por ano na redução da mortalidade para aquelas mulheres triadas na faixa 

etária de 50-64 anos. Esse estudo concluiu que não havia diferenças nas taxas de 

mortalidade entre mulheres que eram alvo das políticas de screening ou para aquelas 

que passavam várias vezes pela triagem (MUKHTAR; YEATES; GOLDACRE, 2013). 

Apesar de, até o presente momento, a mamografia ser a modalidade diagnóstica 

de escolha para o screening do câncer de mama precoce, e que se atribui a esse método 

a redução da mortalidade em países nos quais foi introduzida de forma ostensiva há 

mais de 20 anos nos países desenvolvidos, não há um consenso do quanto da redução 

nas taxas de mortalidade sejam atribuídas à aplicação desse método como forma de 

screening (AUTIER  et al., 2011). Para exemplificar essa assertiva, a redução da 

mortalidade em mulheres de idade entre 30 e 49 anos foi observado em vários países 

europeus, mesmo naqueles países que não possuem um sistema organizado de screening 

(ERBAS et al., 2010). 

Um dos pontos críticos dessa discussão é a redução da mortalidade de forma 

diferenciada entre as mulheres de faixas etárias mais jovens e mais idosas. A 

sensibilidade da mamografia em mulheres com idade superior a 50 anos tem sido 

estimada em torno de 85% (variando de 68% a mais de 90%), porém é menor (62%-

76%) em mulheres entre 40 e 49 anos (CARDOSO et al., 2012). No Reino Unido, a 

mortalidade por câncer de mama foi substancialmente reduzida em mulheres entre 55 e 

69 anos, comparadas com mulheres de 50 a 54 anos (ERBAS et al., 2010). 

Essa discussão traz à luz a qualidade dos programas de screening que, devem 

contar com a progressão na garantia de qualidade, o treinamento de radiologistas e 
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radiografistas em técnicas avançadas de mamografia, com efeito positivo para os 

resultados do screening. A introdução de métodos mais sensíveis tem gerado imagens 

de alta qualidade e que reduzem a exposição radiográfica (VAN SCHOOR et al., 2011). 

O estudo de Renck  et al. (2014) registrou que a renda familiar, a escolaridade e 

o local de moradia (zona rural ou urbana), apresentam associação com a realização de 

mamografia. Os autores concluíram que existe um aumento da realização de 

mamografia em indivíduos com alta renda familiar, boa escolaridade e que residem na 

zona urbana. 

O aumento da mortalidade por câncer de mama que se espera para as regiões 

mais pobres poderia ser explicado em virtude do retardo no diagnóstico e na instituição 

de terapêutica oportuna, fazendo com que as taxas de mortalidade sejam semelhantes ou 

superiores a de países desenvolvidos. A concentração dos serviços de saúde em grandes 

centros urbanos e a falta de organização na rede de serviços faz com que, em muitos 

municípios, principalmente os afastados da área urbana, as mulheres tenham que se 

deslocar para áreas com oferta de serviços, gerando a sobrecarga em hospitais públicos 

de outras cidades (RENCK et al., 2014). 

Quanto à realidade do Brasil, são muitos os desafios para estabelecer um 

programa de screening regular. A necessidade de serviços planejados e organizados em 

rede torna-se, portanto, essencial para o controle do câncer no Brasil e para que as 

melhorias no tratamento cheguem à população. Um dos grandes problemas na 

implementação desses programas no país é a não existência de bases de dados para 

identificar a população alvo. A impossibilidade do rastreamento das mulheres torna 

mais difícil acompanhar a periodicidade da realização dos exames e a identificação do 

aumento dos fatores de risco individuais. As informações brasileiras disponíveis tratam 

apenas de informações globais relacionadas à média de mamografias realizadas pelas 

mulheres brasileiras nos últimos dois anos (SILVA et al., 2013; SCHMIDT et al., 

2011).  

Outra dificuldade é a falta de acompanhamento das mulheres que estão 

migrando entre as regiões brasileiras. Essa população flutuante por não ter moradia fixa 

encontra dificuldades para participar dos programas de screening. Essas dificuldades 

combinadas com o acesso escasso aos serviços de saúde público e privado do screening 

para o câncer de mama, requer esforços para definir a população alvo desses programas 

(SILVA et al., 2013). 
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Reconhecendo as dificuldades para implementar nos países em desenvolvimento 

as mesmas estratégias dos países desenvolvidos, devido aos diferentes contextos, a 

Breast Health Global Initiative estabeleceu uma guia com evidências científicas para 

países pobres e em desenvolvimento centrado em práticas, ações custo-efetividade para 

a detecção precoce, diagnóstico e tratamento que podem ser implantadas na estrutura de 

serviços de saúde existente. Prevê-se que essas intervenções possam reduzir as 

disparidades globais que atualmente persistem em relação ao diagnóstico do câncer de 

mama (YOULDEN et al., 2012). 

Os resultados do estudo mostram que o Brasil, apesar de ser um país em 

desenvolvimento, registra taxas de mortalidade por câncer de mama semelhante a de 

países desenvolvidos. Embora não haja tendência de aumento significativo nos anos 

analisados, a estabilização das taxas nos últimos anos pode refletir a ineficiência dos 

programas de controle da doença no país, que não conseguiu estabelecer de forma 

ostensiva um programa de screening para a população alvo, além de não ter um suporte 

de serviços de saúde que ofertem com quantidade e qualidade o aparato diagnóstico e de 

tratamento para o paciente com câncer. 

 

Câncer de próstata 

 

No que diz respeito ao câncer de próstata no Brasil, como em outros países do 

mundo, o perfil de mortalidade também tem se alterado nas últimas décadas. De acordo 

com os dados do GLOBOCAN para 53 países e de outros estudos realizados (BASTOS 

et al., 2011; BRAY et al., 2010), está ocorrendo redução das taxas de mortalidade na 

América do Norte, Oceania, oeste europeu e parte do norte da Europa, enquanto o 

aumento está sendo observado nos países localizados na Europa Central e Leste 

Europeu, parte da Ásia e da África (CENTER et al., 2012; BAADE et al., 2013; 

BIDOLI et al., 2012; KULIŠ et al., 2012). 

Em estudo realizado no Brasil, analisando os óbitos por câncer de próstata 

ocorridos entre 1980 e 2010, Conceição et al. (2014) verificaram tendência temporal 

ascendente na taxa de mortalidade em todas as regiões do país, com aumento médio de 

2,8% ao ano. Os pesquisadores concluíram que houve um aumento significativo na taxa 

de mortalidade da região nordeste no período analisado, corroborando os resultados 

encontrados no presente estudo. 
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Ademais, para explicar o incremento da incidência do câncer de próstata 

observado nos últimos anos nos países mais pobres, e as diferentes tendências entre os 

países, deve-se levar em consideração a transição demográfica e epidemiológica pelas 

quais os países pobres e em desenvolvimento atravessam, com aumento significativo da 

população mais idosa e com a predominância da morbidade e mortalidade por doenças 

crônico-degenerativas, dentre elas o câncer, acrescido da melhoria nos sistemas de 

registro de câncer desses países (SCHRAMM et al., 2004).  

O manejo clínico do câncer de próstata avançou significativamente nas últimas 

duas décadas. O diagnostico precoce, como resultado do uso amplo do teste do antígeno 

prostático (PSA testing) há mais de 20 anos, resultou na redução da mortalidade e no 

aumento da frequência dos tratamentos cirúrgicos (por exemplo, a prostatectomia 

radical), especialmente em homens jovens (CREMERS et al., 2010).  

A Sociedade Americana para o Câncer (American Cancer Society) recomenda a 

realização do teste anual do PSA e o exame retal digital começando aos 50 anos de 

idade para todos os homens, com uma expectativa de vida de mais de 10 anos. Homens 

com alto risco, incluindo os negros e pardos e aqueles com história familiar de câncer de 

próstata em primeiro grau devem ser triados desde os 45 anos, e aqueles com múltiplos 

casos de grau de parentesco próximo devem iniciar aos 40 anos (CRAWFORD, 2003).  

Em setembro de 2001, a lei 10.289 instituiu o Programa Nacional de Controle do 

Câncer de Próstata no Brasil. Caminhando na direção da implementação dessa lei, 

diferentes órgãos públicos que tratam do assunto, sob a coordenação do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), chegaram a um consenso sobre o Programa Nacional do 

Câncer de Próstata, no qual se destaca o rastreamento de homens assintomáticos, por 

meio da realização do exame de toque retal (ETR) e pela dosagem do antígeno 

prostático-específico (PSA) (GOMES et al., 2008).  

Somam-se a isso a aplicação de novas modalidades de tratamento, como a 

braquiterapia, a terapia hormonal, e as modernas técnicas de radioterapia (radioterapia 

tridimensional e a radioterapia de intensidade controlada). Para a doença avançada, a 

combinação de diferentes modalidades de tratamento com terapia hormonal, bem como 

o tratamento de segunda linha em caso de recorrência, tem sido uma forma de 

tratamento usual. Disponibilidade e acessibilidade de diferentes modalidades de 

tratamento têm definitivamente uma grande influência na redução da mortalidade por 

esse câncer (KULIŠ et al., 2012).  
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No estudo que analisou duas cidades brasileiras, as taxas de sobrevivência de 

cinco anos para pacientes com câncer de próstata foram inferiores àquelas de países de 

alta renda, sugerindo dificuldades ou desigualdades de acesso a procedimentos 

diagnósticos e tratamento no Brasil ao longo da década de 1990. Esse achado é 

consistente com dados internacionais recentes que mostram que a sobrevida de um 

câncer curável está íntima e positivamente relacionada à renda do país (SCHMIDT et 

al., 2011). 

No estudo da evolução da mortalidade por câncer de próstata em Portugal, foram 

observadas variações distritais das tendências temporais. Os autores relatam que as 

diferenças seriam explicadas pelos distintos acessos a cuidados médicos em cada uma 

das regiões. Nos distritos onde maior percentagem da população eventualmente não 

teria acesso a cuidados urológicos adequados de diagnóstico e tratamento do câncer da 

próstata, a correção da situação contribuiria para a diminuição da mortalidade 

(BASTOS et al., 2011). 

Em relação à Atenção Integral à saúde do homem no Brasil, um dos desafios é a 

ocorrência de uma baixa acessibilidade da população masculina aos serviços de atenção 

primária, e que a busca pelos serviços de saúde, quando existe, está atrelada a um 

quadro clínico de morbidade já cronificado com repercussões biopsicossociais para sua 

qualidade de vida, além de onerar, significativamente o Sistema único de saúde. É 

importante considerar também que, no Brasil até pouco tempo, não existia oferta de 

serviços específicos, destinados à saúde masculina, no serviço de atenção primária 

(FONTES et al., 2011). 

Devem ser levados em consideração os aspectos de ordem estrutural, tais como o 

acesso ao exame nos serviços de saúde e a recomendação dos profissionais de saúde 

que, direta ou indiretamente, também comprometem a realização para a sua detecção, 

além de fatores como a inadequação de horários de atendimentos que não se pautam no 

contexto do trabalhador e os aspectos simbólicos que interferem diretamente na decisão 

de realizar exame/diagnóstico do toque retal (GOMES et al., 2008; PAIVA et al., 2011).  

Mais recentemente, as relações entre masculinidade e cuidado em saúde têm 

sido analisadas com base na perspectiva de gênero, focalizando as dificuldades dos 

homens na busca por assistência de saúde e as formas como os serviços lidam com as 

demandas específicas dos homens (COUTO et al., 2010).  
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De forma geral, a mortalidade por câncer de próstata no Brasil apresenta 

distintos padrões de mortalidade entre os estados brasileiros, destacando-se a tendência 

de aumento significativo e aumento das taxas de mortalidade projetadas para o ano de 

2030 para a maioria dos estados do norte e nordeste do Brasil, em contraponto com a 

tendência de estabilidade e redução tas taxas de mortalidade para os estados das regiões 

sul e sudeste e centro oeste. No Brasil, como em outros países do mundo, o perfil de 

mortalidade por câncer de próstata também tem se alterado nas últimas décadas.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados encontrados, a hipótese desse estudo foi confirmada. 

Conclui-se, portanto, que existe uma marcante desigualdade na distribuição da 

mortalidade por cânceres específicos ao gênero no Brasil, onde as regiões mais pobres 

apresentam um quadro de aumento significativo do número de óbitos ao longo de uma 

série histórica e que no futuro, essas regiões responderão pela maior carga de óbitos no 

país.  

As maiores taxas de mortalidade foram registradas para as regiões sul e sudeste, 

as mais desenvolvidas economicamente, considerando para explicar este fato a estrutura 

demográfica dessas regiões, onde a longevidade já exerce seu papel na determinação do 

perfil epidemiológico do câncer no Brasil, embora essas regiões apresentem as melhores 

condições de estruturação dos serviços de saúde para o paciente com câncer. 

Enfatizam-se as taxas de mortalidade pelos cânceres de testículos, ovários e 

pênis, que seguem uma tendência mundial de aumento significativo, embora a tendência 

de mortalidade por câncer no Brasil apresente a característica de estabilidade; porém, é 

imprescindível também evidenciar a situação atual e futura da mortalidade pelos 

cânceres de colo de útero, corpo de útero, próstata e mama nas regiões mais pobres do 

país. 

Essa situação poderia ser reflexo da ineficiência dos programas de assistência e 

controle dessas enfermidades, que não conseguiram estabelecer de forma ostensiva um 

programa de screening para a população alvo, além de não ter um suporte de serviços de 

saúde que ofertem com quantidade e qualidade o aparato diagnóstico e de tratamento 

para o paciente com câncer, já que a maior parte dos cânceres analisados nesse estudo é 

passível de programas de monitoramento já estabelecidos internacionalmente e∕ou são 

alvo de medidas preventivas simples e de baixo custo aplicáveis pela atenção primária à 

saúde.  

Nesse sentido, parece urgente a implantação de políticas públicas de saúde 

direcionadas às populações mais afetadas associadas à diminuição das iniquidades 

sociais e de acesso à prevenção primária, ao diagnóstico precoce e a tratamentos no 

intuito de reduzir as iniquidades na mortalidade por câncer no Brasil.  

Além desses elementos estruturais da sociedade, as mudanças que se 

processaram no país nas últimas décadas, representada por uma transição demográfica 

rápida e tardia, acompanhada de uma transição epidemiológica caracterizada pela 
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polarização de doenças relacionadas à pobreza e doenças crônicas não-transmissíveis, 

acrescido da modificação dos estilos de vida, podem explicar a atual situação da 

mortalidade pelos cânceres específicos ao gênero no país.  

Uma das limitações desse estudo é o curto período de série temporal para 

realizar a análise de tendência e projeção de mortalidade: 15 anos. Sobre o registro de 

óbitos no Brasil, deve-se mencionar que no passado houve problemas com a 

confiabilidade dos dados especialmente nas regiões norte e nordeste. Todavia, a 

consolidação da qualidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade vem 

apresentando notoriedade desde o ano 2000, fato que pode ser confirmado pela redução 

das estimativas de sub-registro de óbitos e a proporção de óbitos por causas mal 

definidas
1
.  

As projeções de mortalidade por câncer devem ser analisadas levando em 

consideração as atuais condições de diagnóstico e tratamento, condições estas que 

podem ser alteradas no futuro e consequentemente, alterar as tendências de mortalidade. 

Entretanto, os métodos geralmente usados estão sendo validados e alguns autores 

pontuam que existam apenas diferenças entre 10% a 20% nas estimações. Cabe 

ressaltar, que o método utilizado para projetar as taxas considerou principalmente os 

dois últimos períodos observados, a partir do ano 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Os resultados derivados das iniciativas de aprimoramento do SIM, adotadas pelo Ministério da saúde, 

indicam clara melhoria da qualidade da informação sobre a mortalidade no Brasil. A redução na 
proporção dos óbitos por causas mal definidas; a diminuição na proporção de registros com campos 
ignorados ou em branco em diversas variáveis; a redução no intervalo de tempo entre a ocorrência de 
eventos, sua captação pelo sistema e a transferência para o Ministério da saúde, são indicadores que 
revelam resultados inequívocos da qualidade do sistema. Esses avanços estão expressos nos 
“Indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil 2009”, publicação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, que dedica um de seus capítulos para a avaliação da qualidade da informação 
sobre a mortalidade no Brasil. 
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