
! 0!

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  
 

 

 

 

 

MARIA HELENA PIRES ARAÚJO BARBOSA 
 

 

 

 

 

 

 

PROJEÇÕES E TENDÊNCIAS DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE PULMÃO NO 
BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2016 



! 1!

 
 

MARIA HELENA PIRES ARAÚJO BARBOSA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEÇÕES E TENDÊNCIAS DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE PULMÃO, 
TRAQUEIA E BRÔNQUIOS NO BRASIL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NATAL/RN 
2016 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Saúde Coletiva da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Saúde Coletiva. 
 
Grande área: Ciências da Saúde 
Linha de Pesquisa: 
 
Orientador: Prof. Dr. Dyego Leandro Bezerra de 
Souza 



Barbosa, Maria Helena Pires Araujo.
   Projeções e tendências da mortalidade por câncer de pulmão,
traqueia e brônquios no Brasil / Maria Helena Pires Araujo
Barbosa. - 2016.
   66 f.: il.

   Orientador: Dyego Leandro Bezerra de Souza.
   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de
Odontologia, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Natal
2016

   1. Neoplasias pulmonares - Dissertação. 2. Previsões -
Dissertação. 3. Registros de mortalidade - Dissertação. I.
Souza, Dyego Leandro Bezerra de. II. Título.

RN/UF/BSO                                            BLACK D6

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Departamento de Odontologia



! 2!

AGRADECIMENTOS 
 

 O processo de desenvolvimento de uma dissertação não é realizado em uma 

atividade solitária e por isso há muitos a quem devo agradecimentos. 

 À minha família que sempre me deu o suporte necessário para que eu pudesse 

trilhar os caminhos por mim escolhidos.  

 Ao Prof. Dr. Dyego Leandro inicialmente pela oportunidade de ter aceito este 

desafio comigo, mas também paciência, tolerância, tranquilidade e compreensão. 

Afinal, o curso do mestrado nem sempre é como imaginamos uma vez que a vida 

paralela à vida acadêmica continua existindo e instituindo novos obstáculos.  

 Ao grupo de orientandos do Prof. Dr. Dyego que esteve presente ao longo do 

curso, especialmente a Camila Alves que sem dúvidas foi muito mais do que uma 

colega de curso. Obrigada por me acolher tão bem, por todas as leituras juntas, pelos 

estudos, pelos ensaios, por poder compartilhar nossas inseguranças. Você tornou esta 

caminhada muito mais doce e leve. 

 Aos meus colegas enfermeiros e demais membros da equipe que em muitos 

momentos se desdobraram para eu pudesse realizar todas as atividades propostas pelo 

mestrado. Obrigada por todas as trocas de plantão e por todo apoio nos momentos em 

que mais precisei. Um agradecimento especial a Regivânia Moura, Nataly Nunes e 

Andressa Braga por todas as vezes que vocês compreenderam minha angústia, meu 

cansaço físico e, em alguns momentos, se sacrificaram para que eu pudesse continuar 

a caminhar. Não poderia deixar de agradecer também à minha gerente de Enfermagem 

Cilane Vasconcelos, pois sem o aval dela tudo teria sido muito mais complicado.  

 Aos meus amigos pela compreensão da minha ausência em vários momentos e 

pela certeza da acolhida em todos os momentos. Sem dúvidas eu sou uma pessoa de 

sorte por tê-los em minha vida. Em especial aos que ganhei no percurso da pós 

graduação representados por José Adailton e Januse Nogueira que detêm minha 

extrema admiração. 

 E finalmente, aos demais professores e corpo administrativo do Programa de 

Pós Graduação em Saúde Coletiva pelas contribuições dadas ao trabalho, assim como 

aquelas que extrapolam as vivências acadêmicas. 



! 3!

RESUMO 
 

As neoplasias representam a segunda causa de morte no mundo. Entre elas, o câncer 
de pulmão destaca-se como o mais comum de todos os tumores malignos e uma das 
principais causas de mortalidade entre homens e mulheres nos países desenvolvidos. 
O objetivo deste trabalho é analisar a tendência de mortalidade por câncer de pulmão 
no período de 1998 a 2012 e realizar projeção da taxa de mortalidade até o ano de 
2032. Trata-se de um estudo ecológico do tipo misto que avaliou a taxa de mortalidade 
por câncer de pulmão observando a faixa etária da população, assim como o local de 
residência desses óbitos considerando uma série histórica de 15 anos. As projeções de 
cada período foram calculadas utilizando o modelo idade – período – coorte do 
programa Nordpred, no software R. A análise de tendência de mortalidade foi realizada 
por meio do software Joinpoint Regression Program. Foi utilizado o Annual Percentage 
Change (APC) para avaliar a tendência de cada seguimento analisado e estimando os 
valores estatisticamente significativos considerando um nível de confiança de 95%. 
Ademais, avaliou se alterações no número de mortes estão relacionadas à população 
ou ao risco de desenvolver o câncer de pulmão. No Brasil 2.237.346 óbitos foram 
decorrentes de neoplasia no período de 1° de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 
2012 e 273.357 (12,21%) foram por câncer de pulmão. A faixa etária com maior número 
de óbitos, tanto em homens quanto em mulheres, foi a compreendida pelos indivíduos 
com idade maior ou igual a 60 anos. A análise por meio de Joinpoint apontou redução 
significativa na taxa de mortalidade padronizada para todo o território brasileiro, assim 
como em todas as regiões para os homens. Para as mulheres, a região Norte 
apresentou tendência à estabilidade com posterior joinpoint em 2015 e tendência  à 
redução significativa. Mas, a análise revelou que tanto para o Brasil quanto para as 
demais regiões, com exceção da região Norte, houve tendência de aumento 
significativo e presença de joinpoint com posterior período de estabilidade. Contudo, 
essas mudanças em homens e mulheres estarão relacionadas ao tamanho ou às 
mudanças estrutura etária da população. Conclui-se que no período investigado, 
considerando homens e mulheres, haverá diferenças na mortalidade por câncer de 
pulmão no Brasil e nas regiões brasileiras. E, entre outros fatores, essa mudança terá 
relação com o tamanho e a faixa etária da população investigada. 
 
 
Palavras-chave: neoplasias pulmonares, previsões, registros de mortalidade. 
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ABSTRACT 
 

Neoplasms represent the second cause of death worldwide. Among them, lung cancer 
stands out as the most common of all malignant tumors and a major cause of death 
among men and women in developed countries. The aim of this study is to analyze the 
trend of mortality from lung cancer from 1998 to 2012 and to realize prediction of 
mortality by the year 2032. This is an ecological study of mixed type that evaluated the 
mortality rate lung cancer noting the age of the population, as well as the place of 
residence of these deaths considering a historical series of 15 years. The predictions of 
each period were calculated using the model age - period - cohort Nordpred program in 
software R. The mortality trend analysis was performed using the Joinpoint Regression 
Program software. The Annual Percentage Chance (APC) was used to assess the trend 
of each segment analyzed and estimating statistically significant values considering a 
95% confidence level. In addition, we evaluated whether changes in the number of 
deaths are related to the population or the risk of developing lung cancer. In Brazil 
2,237,346 deaths were due to cancer in the period from January 1 1998 to December 
31, 2012 and 273,357 (12.21%) were from lung cancer. The age group with the highest 
number of deaths in both men and women, was understood by persons aged greater 
than or equal to 60 years. The analysis by Joinpoint showed significant reduction in the 
standardized mortality rate for the entire Brazilian territory, as well as in all regions for 
men. For women, the North tended to stability with subsequent joinpoint in 2015 and a 
significant reduction trend. But the analysis revealed that both Brazil and to other 
regions, except the North, there was a trend of significant increase and presence of 
joinpoint with subsequent period of stability. However, these changes in men and 
women will be related to the size or to change the age of the population. We conclude 
that in the period investigated, considering men and women, there will be differences in 
mortality from lung cancer in Brazil and the Brazilian regions. And, among other factors, 
this change will have regard to the size and age of the study population. 
 
 
Keywords: lung neoplasms, forecasting, mortality registries. 
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1 INTRODUÇÃO  

!
! O câncer representa a segunda causa de morte no mundo e as transições 

demográfica e epidemiológica tem contribuído para o aumento global da carga dessa 

patologia, principalmente nos países menos desenvolvidos (FERLAY et al, 2014; 

BRASIL, 2012). Esse agravo tem etiologia complexa, que envolve fatores de risco em 

diferentes níveis, do social e econômico, ao genético e molecular (WÜNSCH FILHO et 

al, 2008). 

 Dentre as neoplasias, há o câncer de pulmão, traqueia e brônquios que é o tipo 

de câncer mais comum entre homens, e um dos mais incidentes no mundo (BRASIL, 

2015). Ademais, em mulheres, ele é a principal causa de mortalidade por doenças 

neoplásicas nos países desenvolvidos (FERLAY et al, 2014).  

 Para o ano de 2016 estima-se que a incidência do câncer de pulmão e anexos 

no Brasil, excluindo-se o câncer de pele não melanoma, irá ocupar a segunda 

colocação em homens e a quarta posição em mulheres (BRASIL, 2015). Vale a pena 

ressaltar que embora não seja a patologia mais incidente, ela está entre as maiores 

letalidades (GLOBOCAN, 2012). Esse fato é verificado pela elevada razão entre 

mortalidade e incidência. 

 Essa neoplasia é mais prevalente em adultos maiores de 40 anos (COSTA; 

THULER; FERREIRA, 2016; FANG et al., 2015). Associado a isso há a grande 

mortalidade e a sobrevida que não ultrapassa 20% nos primeiros 5 anos quando o 

diagnóstico é tardio (BRASIL, 2015; HSE, 2012). Esses fatores relacionam-se com o 

grande impacto econômico e social, assim como contribuem para a magnitude e a 

transcendência desse agravo. 

 O câncer de pulmão, traqueia e brônquios tem forte ligação com a submissão 

prolongada aos fatores de risco, como o consumo de derivados do tabaco e as 

exposições ambiental ou mesmo ocupacional. Todavia, o risco de desenvolver a 

doença aumenta com o tempo da exposição aos agentes cancerígenos. Desta forma, o 

câncer de pulmão relaciona-se também com o envelhecimento populacional e a 

epidemia do tabaco  (DIDKOSWKA et al., 2016). 
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 O padrão de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios apresenta 

diferentes nuances entre homens e mulheres, assim como padrões diferentes entre os 

países e, em alguns casos, dentro de um mesmo país. Por isso, no Brasil muitos 

estudos tem sido desenvolvidos utilizando dados concernentes à mortalidade.   

 Destaca-se que o Brasil possui diversos Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS) que geram bancos de dados para dar suporte a análise epidemiológica. Todavia, 

esses são pouco explorados para fins de vigilância ou de estimativas de exposição à 

agentes cancerígenos (BRASIL, 2012). Mas um fator que fortalece a utilização dos 

dados de mortalidade é alimentação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

por meio da declaração de óbito. Tal declaração além de fornecer dados para as 

estatísticas vitais e epidemiológicas do país é um documento que tem caráter jurídico, o 

que proporciona maior confiabilidade dos dados. 

 Dentre os diversos tipos há os estudos epidemiológicos que utilizam a 

metodologia das projeções e tendências de mortalidade. Esses estudos usam dados de 

uma população no presente e no passado para apontar como será um determinado 

agravo caso seja seguido o padrão da população de referência no futuro (MØLLER et 

al., 2007). Tais estudos podem servir como base para o planejamento e a avaliação de 

políticas públicas de saúde contribuindo para o desenvolvimento de ações de promoção 

e vigilância em saúde, assim como a ocorrência de casos novos de câncer (BRASIL, 

2012). Ademais, eles podem favorecer a vigilância em saúde, que tem o papel de 

produzir informações para a tomada de decisões (BRASIL, 2014).  

 Em virtude da etiologia do câncer de pulmão e anexos não há como planejar o 

controle, ou mesmo a redução dessa neoplasia sem o uso de ações preventivas 

(SAITO et al, 2015). Algumas dessas ações podem ser planejadas a partir de 

informações registradas nos SIS, sendo a mortalidade uma importante variável de 

estudo. Diante dessas considerações, questiona-se: qual a tendência de mortalidade 

por câncer de pulmão, traqueia e brônquios no Brasil? Como essas taxas se 

comportarão no futuro?  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 Este capítulo apresenta brevemente a teoria que dará suporte à dissertação. 

Para tanto serão discutidos: a epidemiologia do câncer; O câncer, e em especial o 

câncer de pulmão, traqueia e brônquios na população brasileira;  A vigilância em saúde 

e os Sistemas de Informação em Saúde; A importância das tendências e projeções de 

mortalidade como forma de proporcionar subsídios às políticas públicas de saúde e 

auxiliar a elaboração de estratégias de redução das desigualdades em saúde, e 

consequentemente, da prevenção do adoecimento por câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios.  

 Ressalta-se que o termo “câncer de pulmão” será utilizado para as neoplasias 

que acometem não só os pulmões, como também as regiões da traqueia e dos 

brônquios, em consonância com a nomenclatura utilizada pela literatura acerca desse 

agravo.  

!
2.1 O CÂNCER DE PULMÃO 

!
O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 tipos de doenças que 

são caracterizadas pelo crescimento celular anormal e com potencial invasivo (BRASIL, 

2014). Já a carcinogênese é o processo de formação do câncer e comumente ocorre 

lentamente, podendo levar anos até que uma célula cancerosa se torne um tumor 

visível (BRASIL, 2012). Essa doença é de etiologia multicausal e para que a mesma 

ocorra há uma interação de fatores genéticos, assim como fatores ambientais 

(ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010). 

A carcinogenicidade é a capacidade de fatores como substâncias químicas, 

físicas ou mesmo a exposição ambiental induzirem o surgimento de neoplasias 

malignas (BRASIL, 2012). Essas substâncias são então intituladas como agentes 

cancerígenos e interferem na carcinogênese. Ademais, a carcinogênese está 

relacionada com o tempo e a frequência da exposição a esses agentes.  

O desenvolvimento do câncer de pulmão está relacionado à exposição 

prolongada aos agentes carcinógenos ambientais e ocupacionais, a deficiência ou 
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excesso de vitamina A, ao hábito tabágico, ao tabagismo passivo e às repetidas 

infecções pulmonares e a história familiar (BRASIL, 2015; IARC, 2013; HSE, 2012; 

ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010).  

Porém, o principal fator de risco para o desenvolvimento desse agravo é o 

consumo do tabaco que proporciona aos tabagistas 15 a 30 vezes mais chances de 

desenvolver a doença, se comparados a indivíduos que nunca fumaram (BRASIL, 

2015; NORTH; CHRISTIANI, 2013; BARROS et al., 2006). Outro fator preponderante é 

a história familiar, uma vez que ela aumenta duas vezes o risco de desenvolver o 

câncer de pulmão, independente do indivíduo consumir ou não o tabaco (YOULDEN et 

al, 2008). 

O consumo de derivados do tabaco é um importante fator para o 

desenvolvimento do câncer de pulmão, pois os agentes cancerígenos podem atuar 

isoladamente, ou mesmo a circunstâncias de exposição como a emissão doméstica de 

carvão (ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010).  Na tabela 1 está demonstrada a 

faixa etária do indivíduo e a possibilidade de desenvolver nódulo solitário pulmonar 

relacionado a história pregressa de tabagismo. 

Tabela 1: Relação entre idade e o nódulo solitário pulmonar. 

Faixa etária do indivíduo 
Possibilidade de malignidade 

(história pregressa de tabagismo) 

35 – 39 anos 3% 

40 – 49 anos 15% 

50 – 59 anos  43% 

> 60 anos 50% 

 Fonte: Adaptado de Saito et al, 2015; Belmandil – Aubry et al, 2007.  

 Ressalta-se que a disseminação do hábito de fumar o tabaco ocorreu nos países 

desenvolvidos ainda durante a Segunda Guerra Mundial com a distribuição gratuita de 

cigarros para os soldados (BRASIL, 2015). Mas, atualmente, o tabaco é consumido 

principalmente nos países em desenvolvimento, sendo responsável por 90% dos 

tumores pulmonares (WÜNCH FILHO et al, 2010). 
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 O Brasil é referência mundial no combate ao tabagismo e a outros fatores de 

risco para o câncer. No ano de 1986 o dia 31 de maio foi instituído como o Dia Nacional 

de Combate ao Fumo por meio da Lei 7.488/86 (BRASIL, 1986). Posteriormente iniciou-

se o controle sistemático primeiramente realizado pelo Ministério da Saúde em 1989 

por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCTOFR)  (SILVA et al., 

2014).  

O PNCTOFR tem como principais ações a fiscalização dos produtos derivados 

do tabaco; A restrição da disponibilidade desses produtos à menores de 18 anos; Assim 

como o controle da promoção e comercialização, incluindo o veto à propaganda 

comercial (SILVA et al, 2014). Esse programa tem grande relevância uma vez que 

medidas de combate ao consumo de derivados de tabaco também podem ser muito 

eficazes na redução da carga do câncer no Brasil. Afinal, a redução do tabagismo está 

relacionada com a diminuição da incidência e da mortalidade por câncer de pulmão 

(HSE, 2012). 

 Contudo, um estudo realizado no ano de 2008 acerca do consumo de tabaco no 

Brasil revelou que havia 25 milhões de fumantes maiores de 15 anos (INCA, 2010; 

IBGE, 2008). Mesmo com o esforço das agências governamentais por meio de políticas 

públicas para restringir a venda e a publicidade relacionada ao cigarro, 16% dos adultos 

brasileiros são tabagistas (COSTA; THULER; FERREIRA, 2016). Atualmente o 

PNCTOFR tem o desafio de atuar sob a perspectiva da promoção à saúde 

desenvolvendo ações educativas, legislativas e econômicas (BRASIL, 2003). 

  Devido a importância epidemiológica do consumo do tabaco, a carga global do 

câncer de pulmão está aumentando tanto nos países desenvolvidos quanto nos países 

em desenvolvimento (NORTH; CHRISTIANI, 2013). Vale a pena ressaltar que o 

tabagismo é uma atividade compulsiva determinada por um conjunto de fatores 

interconectados e que estão associados a fatores individuais como os aspectos 

bioquímicos e/ou genéticos, assim como fatores culturais, sociológicos e históricos 

(BOEIRA, 2006). 
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 Destaca-se que a exposição aos agentes cancerígenos também pode ocorrer 

durante o exercício laboral. Até a década 1970 a maioria desses agentes era 

encontrado no ambiente de trabalho (ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010). 

Diante desse contexto, estima-se que 24% das neoplasias de pulmão em indivíduos 

economicamente ativos sejam decorrentes da exposição laboral (NOHSH, 2006). 

No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu por meio da Portaria n° 1.984/2014 o 

câncer ocupacional como doença de notificação compulsória visto que câncer de 

pulmão, as leucemias e  o mesotelioma correspondem a maioria dos casos de câncer 

ocupacional (ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010). No quadro 1 são 

apontadas as atividades laborais e os agentes relacionados ao risco de desenvolver 

câncer de pulmão.  

Quadro 1: Principais atividades laborais no Brasil relacionadas ao risco de desenvolver 

câncer de pulmão. 

 

Fonte: Adaptado de ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI 2010.  
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 No âmbito da Previdência Social o Decreto n° 6.957/2009 reconhece os agentes 

patogênicos relacionados às diversas doenças ocupacionais, entre elas a neoplasia de 

pulmão. Desta forma, os indivíduos que desenvolverem esse câncer, quando 

decorrente exposição aos agentes carcinogênicos presentes na atividade laboral, 

mesmo após a cessação da exposição, terão direito ao Fator Acidentário de Prevenção 

(FAP). O FAP é uma alíquota incidente sobre a folha de pagamento de salários das 

empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes 

de trabalho (BRASIL, 2009).   

 Alguns autores relacionam o asbesto como fator isolado responsável por pelo 

menos metade dos casos de câncer de pulmão ocupacional (ALGRANTI; 

BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010; RUSHTON; HUTCHINGS; BROWN, 2008).  Mas, é a 

partir da junção da exposição ocupacional com a predisposição genética e a exposição 

a outros fatores de risco comportamentais que o câncer de pulmão tem maior 

magnitude e transcendência.  

 Com relação ao câncer de pulmão e às diferenças entre os sexos, que tem sido 

o alvo de muitos estudos, ressalta-se que as mulheres tem o mesmo padrão de 

mortalidade quando fazem consumo do tabaco em quantidade similar ao dos homens 

(THUN et al, 2012). Porém outros fatores parecem estar relacionados ao 

desenvolvimento do câncer de pulmão em mulheres, pois cerca de 30% das mulheres 

com neoplasia pulmonar não são tabagistas (ARRAD et al, 2016).  Nos Estados Unidos 

da América (EUA) e na Europa, 20% das mulheres portadoras de câncer de pulmão 

nunca fumaram, enquanto em homens que não tinham o hábito tabágico o valor foi de 2 

a 6%. Essa fato pode estar relacionado ao tipo histológico da neoplasia (NORTH; 

CHRISTINI, 2013).  

 O câncer de pulmão pode ser classificado de acordo com o tipo histológico e é 

dividido em carcinoma de células pequenas e células não pequenas (COSTA; THULER; 

FERREIRA, 2016). Esse segundo tipo divide-se em: carcinoma de células escamosas, 

adenocarcinoma e carcinoma de células grandes. Os carcinomas de células pequenas 
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incluem os carcinomas neuroendócrinos, tumor carcinoide típico e tumor carcinoide 

atípico (CAPELOZZI, 2009).  

  Todos os tipos histológicos do câncer de pulmão estão associadas ao tabaco, 

mas alguns estão menos relacionados ao tabagismo (YOULDEN et al, 2008). Contudo, 

há evidências mais robustas dessa relação para carcinomas de pequenas células e de 

células escamosas entre os fumantes e menor para adenocarcinomas (NORTH; 

CHRISTIANI, 2013). E, os tumores de células não pequenas são os mais frequentes e 

são responsáveis por 75 a 80% de todos os casos de câncer de pulmão (CAPELOZZI, 

2009). Vale a pena ressaltar que em mulheres, a incidência de adenocarcinoma está 

aumentando lentamente, e a de células pequenas reduzindo em proporção semelhante 

(NORTH; CHRISTIANI, 2013).  

 Um outro ponto importante no prognóstico e na sobrevida do indivíduo acometido 

pelo câncer de pulmão é o estadiamento que varia de I a IV. Os estádios I a III possuem 

uma subdivisão em A ou B que indicam a invasão ou não do tumor a tecidos 

adjacentes. A doença em estádio inicial pode ser classificada em IA, IB, IIA e IIB. 

Quando a neoplasia está localmente avançada é taxada com IIIA ou IIIB. Já a doença 

metastática é nomeada com IV (COSTA; THULER; FERREIRA, 2016). 

 O câncer de pulmão constitui uma enfermidade em clara progressão, com 

previsão de aumento da mortalidade nos próximos 20 anos, em parte devido ao 

aumento da incidência dessa neoplasia em mulheres (BARBOSA et al, 2016). Desta 

forma o conhecimento do tipo e subtipo histológico, assim como do estadiamento dessa 

patologia são importantes para o estabelecimento da estratégia terapêutica e estarão 

relacionados diretamente com a sobrevida do indivíduo.  

Por fim, no contexto do câncer do pulmão, em virtude das características 

evolutivas assim como de outros fatores associados, o diagnóstico precoce realizado 

pelo médico, ou a organização do sistema de saúde, pode contribuir para a cura da 

doença ou mesmo o aumento da sobrevida do indivíduo (BARROS et al., 2006). Sendo 

assim, a detecção tardia está essencialmente relacionada a pior prognóstico, uma vez 
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que esse agravo à saúde tem uma clara redução da sobrevida ligada diretamente ao 

estadiamento da doença. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE PULMÃO 

!
O câncer é uma das principais causas de adoecimento e morte em todo o mundo 

(GRANT, 2014). Dentre as neoplasia, o câncer de pulmão figura como um dos cânceres 

mais comuns no mundo (CHEN et al, 2016; FERLAY et al, 2014).  No ano de 2012, 

houve 14,1 milhões de casos novos de câncer e um total de 8,2 milhões de mortes por 

essa doença no mundo (BRASIL, 2014). 

O câncer de pulmão era uma doença rara até o início do século 20 (HSE, 2012; 

PROCTOR, 2012), mas tem se tornado a neoplasia mais comum no mundo, e a 

incidência em mulheres está aumentando em muitos países (HSE, 2012; SILVA et al, 

2008; BARROS et al, 2006; CLAPP; HOWE; JACOBS, 2006). A estimativa para o 

câncer de pulmão era 1,8 milhões de casos novos e 1,6 milhões de óbitos no ano de 

2012, sendo que mais de 60% dos novos casos e 70% das mortes ocorreram em 

países em desenvolvimento (BRASIL, 2015; TORRES – AVILÉS, F. et al, 2015; 

FERLAY et al, 2014). Já a estimativa para 2020 e 2030 é que haverá no mundo 2 

milhões de óbitos por ano (PROCTOR, 2012). 

A combinação entre o aumento da população, o envelhecimento populacional e o 

estilo de vida moderno ocasionou diversas mudanças no perfil epidemiológico das 

populações em todo o mundo. Dessa forma, o estilo de vida sedentário, os maus 

hábitos alimentares, o aumento do consumo de álcool e do tabaco, assim como o 

envelhecimento populacional contribuíram de forma significativa para o aumento da 

incidência e da mortalidade por câncer no mundo (JUNG et al., 2016; BRASIL, 2014; 

GOSS et al., 2013; PINTO et al., 2012; WÜNCH FILHO et al., 2010; BARROS et al., 

2006). 

De acordo com a International Agency of Research on Cancer (IARC), 3 a 5% 

dos casos de câncer de pulmão em todo o mundo podem ser atribuídos à poluição 

ambiental do ar (IARC, 2013). Ademais, 13 a 27% desses novos casos estarão 
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relacionados à fatores ocupacionais (HSE, 2012). Mas, se associado ao consumo de 

derivados do tabaco, o risco de desenvolver essa neoplasia aumenta. 

Além disso, o câncer de pulmão é um dos tipos mais agressivos e a razão entre 

a mortalidade/incidência (M/I) é de aproximadamente 90% (BRASIL, 2015). A figura 1 

demonstra a incidência e a mortalidade do câncer de pulmão, traqueia e brônquios no 

ano de 2012.  

As figuras 2 e 3 demonstram as estimativas de mortalidade por câncer de 

pulmão em homens e mulheres no ano de 2012. As maiores taxas de mortalidade 

padronizadas por 100.000 homens foram encontradas na China (48,26), na Rússia 

(47,15), no Uruguai (47,13) e nos Estados Unidos (35,12). Já para as mulheres, as 

maiores taxas foram encontradas no Canadá (25,11), nos Estados Unidos (23,36), na 

China (18,02) e na Suécia (16,13). 

 

 

 
Fonte: GLOBOCAN, 2012. 

 

Figura 1: Incidência e mortalidade do câncer de pulmão, traqueia e brônquios para 

ambos os sexos no ano de 2012.  
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Fonte: GLOBOCAN, 2012. 

Figura 2: Estimativa de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios em 

homens no ano de 2012. 

 

Fonte: GLOBOCAN, 2012. 

Figura 3: Estimativa de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios em 

mulheres no ano de 2012. 
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No Brasil os tipos mais comuns de câncer entre homens são o de próstata, 

pulmão, cólon e reto. Já na população feminina os tipos mais comuns são o de mama, 

colón e reto, colo do útero e pulmão. (BRASIL, 2015). Esses e outros tipos frequentes 

de câncer no Brasil foram destacados na figura 4. 

 
Fonte: Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. Rio de Janeiro, 2015.  

 

Figura 4: Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados 

para 2016 por sexo, exceto pele não melanoma.  

 

 A estimativa para o Brasil no ano de 2016 foi de mais de 28 mil novos casos de 

câncer de pulmão (BRASIL, 2014). Nas figuras 5 e 6  são demonstradas as 

representações espaciais das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes para 

homens e mulheres, respectivamente, para o ano de 2016 de acordo com a unidade da 

federação. A região Sul do Brasil é a que apresenta maior incidência por câncer de 

pulmão, tanto em homens quanto em mulheres. 
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 Fonte: Brasil. 2015.  

 

Figura 5: Representação espacial das taxas brutas de incidência de câncer de pulmão 

por 100 mil homens estimadas para o ano de 2016. 

 

 
 Fonte: Brasil. 2015 
 

Figura 6: Representação espacial das taxas brutas de incidência de câncer de pulmão 

por 100 mil mulheres estimadas para o ano de 2016. 
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 Destaca-se que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos, assim como 

das populações, e que são expressos pelos Determinantes Sociais de Saúde (DSS), 

relacionam-se com a situação de saúde de uma localidade (PELLEGRINI FILHO; 

BUSS, 2007). Essa pode ser entendida como um conjunto detalhado dos problemas e 

das necessidades de uma população (BRASIL, 2006).  

As diferenças nos padrões culturais entre as classes sociais exercem influência 

na incidência e mortalidade por câncer, por interferirem no estilo de vida e na exposição 

aos fatores de risco relacionados ao câncer (WÜNSCH FILHO et al., 2008). Contudo, é 

importante destacar que os prejuízos à saúde associados à pobreza não afetam apenas 

os grupos de população diretamente submetidos à privação material, mas sim todos os 

níveis de saúde da comunidade (ANTUNES, 2005). Por isso, a redução das 

disparidades sociais tem ampla repercussão para a população, uma vez que os 

benefícios se estendem além dos grupos vulneráveis (WÜNSCH FILHO et al., 2008). 

 Além do exposto, ressalta-se que as diferenças socioeconômicas se manifestam 

em diversos aspectos no perfil epidemiológico de uma população. E, no contexto do 

câncer de pulmão isso não é diferente, pois indivíduos de estratos sociais mais pobres 

são mais susceptíveis a fatores de risco como hábito de fumar, alcoolismo, exposição 

ocupacional, bem como possuem um perfil nutricional pobre em nutrientes 

(MENVIELLE et al, 2009; ALBERG et al., 2007; ANTUNES, 2005). 

Nos países em desenvolvimento, homens de condições socioeconômicas mais 

baixas tem duas a três vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão (HSE, 

2012). Associado a isso, os indivíduos com condições socioeconômicas desfavoráveis  

possuem uma condição nutricional prejudicada, menos acesso a diagnóstico precoce e 

recursos terapêuticos, o que resulta em um pior prognóstico quando desenvolvem a 

doença (WÜNSCH FILHO et al., 2008; ANTUNES, 2005). E, é nesse contexto que as 

desigualdades em saúde refletem as desigualdades sociais (RIBEIRO; NARDOCCI, 

2013). 

  Portanto, a identificação de grupos populacionais mais vulneráveis é 

fundamental para que possam ser desenvolvidas ações  efetivas de controle 
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direcionadas a esse agravo à saúde. Pois, o conhecimento da extensão do problema 

nos diferentes subgrupos da população poderá contribuir para a implantação, o 

monitoramento e a avaliação das políticas públicas de saúde no Brasil. 

 

2.3 REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 

!
Desde 1988, o sistema de saúde brasileiro é intitulado como Sistema Único de 

Saúde (SUS) e foi resultante de um movimento social denominado Reforma Sanitária. 

Esse movimento foi um importante ganho social, pois contribuiu para uma nova forma 

de organização dos serviços de saúde, partindo do pressuposto que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado. Mendes (2013) considera que o SUS é a maior política de 

inclusão social da história do Brasil.  

O SUS promove assistência às pessoas por meio de ações integradas que 

objetivam à promoção, proteção e recuperação da saúde, seja ações assistenciais ou 

preventivas. No âmbito da atenção oncológica, as diretrizes são definidas pela Política 

Nacional de Atenção Oncológica, por meio das Portarias n° 2.439/2005 e n° 741/2005 

(BRASIL, 2012). Porém, por ser uma patologia complexa e multicausal, o câncer de 

pulmão utiliza os três níveis de atenção à saúde. Desta forma, ela demanda articular 

práticas de assistência de alto custo com medidas de promoção à saúde e prevenção 

de doenças (BRASIL, 2012).  

Destaca-se que no Brasil, os indivíduos de estratos sociais mais baixos, podem 

ter, além da maior exposição aos principais fatores de risco, o acesso restrito aos 

serviços de saúde, que implica em demora no diagnóstico (WÜNSCH FILHO et al., 

2008). Esse fato é importante pois as diferenças no tratamento e no diagnóstico estão 

relacionadas com a organização dos serviços de saúde. 

Diante deste contexto, o SUS tem o desafio de conduzir a situação de saúde de 

um país com dimensões continentais e intensas desigualdades regionais e sociais 

(PAIM et al., 2011). Para isso, o sistema está organizado conforme as Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) que consistem em arranjos que promovem a integração dos 

serviços de atenção sob a coordenação da atenção primária à saúde (MENDES, 2013). 
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Afinal, os serviços de saúde no Brasil, quando organizados de forma a priorizar as 

condições agudas e agudizações de condições crônicas, não conseguem produzir 

resultados eficientes, eficazes e com a qualidade esperada pela população (MENDES, 

2010). 

O primeiro contato com o SUS ocorre, preferencialmente, na atenção primária e, 

de acordo com a necessidade, o usuário poderá ser encaminhado para os outros níveis 

de complexidade da assistência (INCA, 2010). Todavia, como o câncer de pulmão 

também tem um caráter ocupacional, o indivíduo poderá ser assistido inicialmente pela 

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST). Essa rede 

integra e articula redes assistenciais e linhas de cuidado de ações da atenção primária, 

secundária e terciária, organizando-se em Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005).  

 Como o câncer de pulmão é uma doença considerada prevenível e evitável, 

ações de assistência à saúde ainda no nível primário poderão modificar a realidade de 

uma população, seja por meio de promoção à saúde ou ações de proteção específica.  

Quando a doença já está instalada, a investigação, e posterior diagnóstico, do câncer 

de pulmão pode ser realizado por meio do exame baciloscopia direta do escarro que é 

um exame realizado ainda na atenção primária, dependendo da organização da RAS 

de cada município. Entretanto, a positividade do teste está diretamente relacionada ao 

número de amostras colhidas, que deve ser de três amostras por indivíduo, e da 

experiência do patologista (SAITO et al, 2015).  

Ademais, dependendo do estadiamento da neoplasia, os níveis secundários e 

terciários da atenção deverão ser acionados para a confirmação diagnóstica e a 

definição do melhor tratamento para cada caso específico. A tomografia de tórax deve 

ser realizada para todos os indivíduos que estejam sendo investigados pela suspeição 

de neoplasia pulmonar para uma melhor confirmação diagnóstica (SAITO et al, 2015). 

Já o tratamento pode ser por meio de quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou de 

combinações entre esses elementos.  

Ressalta-se que o tratamento do câncer é fornecido gratuitamente à população 

brasileira pelo SUS (COSTA; THULER; FERREIRA, 2016). Porém o Brasil apresenta 

distribuição desigual de serviços de saúde e de serviços de apoio diagnóstico e 



! 25!

terapêuticos. Esse fato, por consequência, resulta em inequidades no tratamento das 

doenças e, dentre elas, do câncer (GOSS et al., 2013; FRENK et al., 2006).  

Diversos esforços estão sendo feitos ao longo dos anos para reduzir as 

inequidades em saúde. Destaca-se o papel do Projeto Expande, onde o Ministério da 

Saúde e o INCA criaram mais de 24 serviços de atenção oncológica desde 2001 

(COSTA; THULER; FERREIRA, 2016). Entretanto, a ausência de um programa de 

rotina para o rastreio do câncer de pulmão contribui para que o diagnóstico seja 

realizado quando a patologia já está em estágio avançado (DENISE et al, 2011). 

Sendo assim, um desafio para a organização das RAS e dos serviços de saúde 

é o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Afinal, a doença é silenciosa e o início 

dos sinais e sintomas está comumente relacionado com o agravamento da doença. 

Alguns desses são a tosse, a expectoração mucopurulenta ou hemoptóica, a 

hemoptise, a astenia, a disfonia, a dispneia precoce e o desconforto torácico (BARROS 

et al., 2006). Isso relaciona-se com a sobrevida que na maioria das populações em todo 

o mundo é cerca de 5 a 20% em cinco anos (BRASIL, 2015; HSE, 2012). 

Um outro aspecto a ser considerado é a transição epidemiológica e o 

envelhecimento populacional que contribuem para o aumento das doenças crônicas 

não transmissíveis. Afinal, essa transição também é acompanhada por mudanças 

sociais e econômicas que transformaram os padrões brasileiros no que se refere ao 

viver, trabalhar e se alimentar e, por consequência, no adoecimento da população 

(DUARTE, BARRETO, 2012). Associado a isso há o envelhecimento populacional que 

trouxe consigo o aumento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, 

dentre elas o câncer (GOSS et al., 2013).  

Por fim, os serviços de saúde são responsáveis por diversos registros de dados 

a cerca da saúde da população em todo o território nacional. Esses dados tem papel 

importante para o estabelecimento de prioridades e da alocação de recursos 

relacionados à saúde. Esses registros são realizados por meio dos Sistemas de 

Informação em Saúde e posteriormente servem como ferramenta para a atuação da 

vigilância do câncer no país. 

!
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2.4 A VIGILÂNCIA DO CÂNCER NO BRASIL E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

EM SAÚDE 

!
O conceito de vigilância em saúde tem mudado ao longo do tempo. Desta forma 

inicialmente tinha-se um conceito de vigilância mais relacionado ao combate de 

epidemias por meio de quarentena. Atualmente as características essenciais da 

atividade de vigilância relacionam-se a existência de uma observação contínua e da 

coleta sistemática de dados sobre doenças (BRASIL, 2011). Além disso, ela atua como 

um instrumento importante do Sistema Único de Saúde. 

Destaca-se que ao longo do tempo a vigilância em saúde foi ampliando 

conceitos e foram sendo definidos novos campos de atuação e para aumentar a 

amplitude das ações, ela também foi sendo subdividida. As vigilâncias epidemiológica, 

sanitária e em saúde do trabalhador foram conceituadas na Lei Orgânica em Saúde de 

n° 8.080/1990 (BRASIL, 1990). A vigilância em saúde ambiental é implementada por 

meio da portaria n°1.378/2013. Esta mesma portaria amplia a atuação da vigilância em 

saúde incluindo ações como vigilância da situação de saúde, a vigilância de doenças 

crônicas não transmissíveis, dentre outras ações (BRASIL, 2013). 

Com relação ao câncer,  papel da vigilância é produzir informações a partir dos 

registros de câncer dos grandes Sistemas de Informação em Saúde (SIS), das análises 

e estimativas, assim como por meio das pesquisas e estudos epidemiológicos (BRASIL, 

2014). Desta forma, ela torna-se um componente estratégico para o planejamento dos 

programas de controle do câncer, e fazem com que as informações possam ser 

utilizadas por gestores e pela população em momentos oportunos (PINTO et al., 2012; 

JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2010).  

Um dos eixos estruturantes da vigilância do câncer no Brasil são os Registros de 

Câncer de Base Populacional (RCBP), cujo papel inclui o fornecimento de informações 

sobre o impacto do câncer nas comunidades (BRASIL, 2015). Porém, como não há 

dados confiáveis em todo o território brasileiro, exceto para algumas capitais, torna-se 

necessário utilizar os dados de mortalidade.  

Ressalta-se que a preocupação com o registro dos dados relacionados à saúde 

de uma população não é recente. Relatos destacam que ainda durante a Guerra da 
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Crimeia entre os anos de 1853 e 1856, a enfermeira Florence Nightingale realizava 

registros dos indivíduos atendidos no hospital de guerra. Desta forma, alguns autores 

consideram que ela tenha contribuído fortemente para o desenvolvimento da 

epidemiologia e da estatística por possibilitar a elucidação do perfil epidemiológico 

dessa população (COSTA et al., 2009). 

No Brasil, o aprimoramento do registro dos dados de saúde de todo o território 

nacional esteve relacionado com o desenvolvimento da informática, com grande 

destaque para os sistemas de informação e a internet. E, apenas nas décadas de 1970 

e 1980 que foram criados e implantados o Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (PAIM et al., 2011; JORGE; 

LAURENTI; GOTLIEB, 2010).  

O SIM foi criado em 1976, ainda sob a vigência do Instituto Nacional da 

Previdência Social (INAMPS) e implantado em 1977 (DRUMOND et al, 2009). Desde 

então, o objetivo desse sistema é compilar dados dos óbitos ocorridos em território 

nacional. E, com o desenvolvimento da informática no país, melhor acesso à internet e 

demais itens relacionados à tecnologia, outros SIS foram criados como por exemplo o 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH) no ano de 1981 e o Sistema de Informação 

de Nascidos Vivos (SINASC) em 1990.  

Os SIS constituem-se como insumos para o estabelecimento de políticas e 

prioridades que podem ser ajustadas a cada população (JORGE; LAURENTI; 

GOTLIEB, 2010). Além disso, eles  fornecem tabelas de referência e vocabulários 

utilizados em todo o país. Eles estão alocados no sítio eletrônico do DATASUS e 

disponibilizam dados como os procedimentos médicos, admissão e alta hospitalar, e a 

mortalidade de toda a população brasileira (AMORIM et al., 2014).  

 Os SIS permitem a construção de indicadores demográficos e de saúde de uma 

determinada população e é uma ferramenta importante na construção de estudos 

epidemiológicos (SZWARCWALD et al., 2008). Afinal, é possível identificar nuances de 

um determinado agravo à saúde e traçar metas de prevenção à doença por meio de 

promoção à saúde ou proteção específica, criando estratégias para viabilizar o 

diagnóstico precoce, ou mesmo garantindo a reabilitação e a redução de danos nos 

indivíduos que já estiverem acometidos pela doença.  
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Os dados referentes à mortalidade no Brasil são coletados a partir da Declaração 

de Óbito (DO) que é um documento oficial no país. Ela deve ser preenchida em três 

vias pelo profissional médico e contém informações como idade do indivíduo, local de 

residência, sexo e a causa do óbito. Ressalta-se que o preenchimento também pode 

ser realizado em cartório quando não houver a possibilidade da constatação do óbito 

pelo profissional médico. Posteriormente, os dados contidos na DO são digitalizados e 

disponibilizados no SIM. 

Azevedo e Silva et al. (2011) destacam que há um menor alcance das ações de 

prevenção e há dificuldade de acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento para 

câncer no interior do Brasil que podem ser explicadas, em partes, pelo padrão 

diferenciado da distribuição e da mortalidade dessa doença. Sendo assim, é preciso 

diminuir as disparidades sociais em relação ao acesso à prevenção primária, assim 

como ao diagnóstico precoce, a tratamentos padronizados e à reabilitação, uma vez 

que só assim poder-se-á diminuir, a longo prazo, a carga do câncer (WÜNSCH FILHO 

et al., 2008). 

Por isso, o conhecimento da situação de saúde de uma população e a descrição 

do perfil da mortalidade de uma população são necessárias para que se possa elencar 

prioridades e estabelecer programas voltados para as necessidades dessa população 

(CASCÃO; COSTA; KALE, 2012). Ademais, as discrepâncias em saúde tendem a 

aumentar de magnitude em virtude do processo de globalização, assim como da 

crescente urbanização e da precarização do trabalho (BARTEN et al., 2008; WÜNSCH 

FILHO et al., 2008). 

 Destaca-se que adotadas em um contexto de intensa desigualdade social, as 

novas tecnologias médicas beneficiam inicialmente os estratos sociais mais bem 

situados (ANTUNES, 2005).  Sendo assim, reconhecer as disparidades em saúde 

contribui para a formulação de políticas de redistribuição objetivando a promoção do 

bem-estar e da justiça social (WÜNSCH FILHO et al., 2008). 

Desta forma, o planejamento de ações de saúde concernentes ao câncer de 

pulmão devem considerar as diferenças de gênero, assim como as diferenças sociais, 

culturais e econômicas presentes em todo o território brasileiro (SILVA et al., 2008).  

Vale destacar que as prioridades da gestão pública são orientadas pelo conhecimento 
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das desigualdades sociais, determinantes da saúde e do impacto social das políticas 

públicas (FERREIRA; LATORRE, 2012).  

!
2.5 OS ESTUDOS ECOLÓGICOS E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO BRASIL. 

!
As abordagens epidemiológicas são usadas para demonstrar a ocorrência da 

doença, caracterizar a história natural e para identificar os fatores determinantes 

relacionadas ao agravo  (ALBERG et al., 2007). Dentre essas, destaca-se o estudo 

ecológico que tem por finalidade avaliar como os contextos sociais e ambientais podem 

interferir nas condições de saúde de uma população (MEDRONHO et al, 2009).  

Desta forma, uma importante contribuição do estudo ecológico é a possibilidade 

de considerar o espaço como fator multidimensional. Sendo assim, ele possibilita a 

compreensão da dinâmica e a identificação das diferenças na ocorrência das doenças 

nos diversos subconjuntos da população (BRASIL, 2007). No contexto do câncer de 

pulmão, as desigualdades na ocorrência são relevantes e devem ser preocupação dos 

epidemiologistas. 

Por permitir uma visão antecipada do coletivo, as intervenções em saúde pública 

nos diversos grupos sociais devem ser analisadas sob uma perspectiva ecológica 

(BRASIL, 2007). Dentre essa perspectiva, há os estudos que analisam a mortalidade e 

são amplamente utilizados para a descrição dos padrões de distribuição do câncer em 

virtude das limitações concernentes às informações ao nível populacional e à alta 

letalidade de muitas destas neoplasias (BARBOSA, 2015).  

Com os dados relacionados à mortalidade podem ser elaborados os estudos que 

utilizam na metodologia as projeções e tendências. Elas contribuem para que sejam 

conhecidos os agravos relacionados a uma determinada região em um período 

delimitado  (ZHU et al, 2012).  

As projeções da taxas de mortalidade são realizadas a partir de um conjunto de 

dados históricos anteriormente observados e que são ajustados a um determinado 

modelo estatístico para uma população futura previamente definida (BARBOSA, 2015). 
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Já as tendências avaliam o comportamento das taxas de mortalidade em uma 

população específica e um tempo delimitado (MEDRONHO, 2009). 

O conhecimento de mudanças nas tendências é um importante fator para a 

análise dos dados sobre a mortalidade por câncer (KIM et al, 2000). Pois elas permitem 

acompanhar alterações nos padrões dessa neoplasia em grupos populacionais e por 

consequência contribuem para o delineamento de políticas de saúde mais efetivas. 

Destaca-se que a mortalidade é um dos mais importantes indicadores de saúde 

e pode contribuir para avaliação dos serviços de saúde mostrando a qualidade do 

sistema de saúde de uma população ou apontando falhas na rede assistencial. Desta 

forma os estudos que utilizam projeções e tendências por meio de dados concernentes 

à mortalidade são importantes ferramentas para o planejamento e avaliação de 

programas de controle do câncer (JUNK et al., 2016).  

Por fim, as taxas de mortalidade por câncer sofrem influência do rastreio, assim 

como do número de indivíduos diagnosticados (COUPLAND et al, 2009). Ao revelar 

essa dinâmica, os estudos epidemiológicos que utilizam informações de saúde e dos 

agravos, assim como da desigualdade social, poderão direcionar os profissionais e 

gestores da saúde, contribuindo para potencializar a capacidade de intervenção na 

coletividade (ANTUNES, 2005).  
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3 OBJETIVOS  

!
3.1 OBJETIVO GERAL 
 
 
• Analisar a tendência de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios no 

período de 1998 a 2012 e realizar a projeção da taxa de mortalidade até o ano de 

2032.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
!
 

• Corrigir os dados de mortalidade por câncer de pulmão segundo cada faixa 

etária, região e sexo.!
• Calcular a projeção de mortes e taxas de mortalidade para o câncer de pulmão 

até o ano de 2032, para o Brasil e suas regiões. 

• Aferir a tendência de mortalidade por câncer de pulmão para o Brasil e para as 

regiões brasileiras, de acordo com o sexo. 

• Avaliar se as alterações no número de mortes projetadas estarão relacionadas 

ao risco de desenvolver o câncer de pulmão ou à mudança da estrutura 

populacional.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS   
 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

Foi realizado um estudo ecológico do tipo misto, visto que avaliou a taxa de 

mortalidade por câncer de pulmão observando a faixa etária da população, assim como 

o local de residência desses óbitos considerando uma série histórica de 15 anos.  

Sendo assim, o estudo em questão é do tipo agregado de base territorial como 

tipo operativo, pois as unidades de análise foram as regiões brasileiras, assim como a 

unidade da federação. Com relação à posição do investigador essa pesquisa é 

observacional uma vez que o fenômeno é observado sem que haja qualquer 

modificação do mesmo pelo investigador.  

A referência temporal foi seccional. Para isso, foram avaliados os óbitos 

relacionados ao câncer de pulmão registrados no Brasil no período de 1° de janeiro de 

1998 a 31 de dezembro de 2012, a partir da base de dados do SIM, disponíveis no 

DATASUS. Foram realizadas projeções a partir dos anos de 2013 a 2032 e considerou-

se o período de 1998 a 2032 para as tendências de mortalidade. 

 

4.2 OBJETO DA ANÁLISE, POPULAÇÃO E FONTE DE DADOS 
 
 

 Esse estudo teve como unidade de análise o território brasileiro e as respectivas 

regiões. Dessa forma, foram analisados os óbitos conforme a Classificação 

Internacional de Doenças-10 (CID-10). As neoplasias investigadas estão descritas no 

Capítulo II com códigos C33 (neoplasia maligna da traqueia) e C34 (neoplasia maligna 

dos brônquios e dos pulmões).  

 O período de coleta de dados ocorreu nos meses de dezembro de 2015 a 

fevereiro de 2016 e foi realizada tanto no sítio do DATASUS, quanto no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os dados relacionados aos óbitos e 

às patologias estudadas foi utilizado o SIM. E, para os dados concernentes à população 

brasileira no período investigado foram utilizadas as informações dos Censos de 2000 e 
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2010, assim como a contagem (1996) e as projeções intercensitárias por faixa etária 

que são disponíveis no website do IBGE.  

 Os dados referentes às estatísticas vitais foram tabulados de acordo com o local 

de residência do indivíduo, a região brasileira, assim como o ano da ocorrência do óbito 

(1998 a 2012). Além disso, houve uma segregação da faixa etária conforme a 

distribuição: 0 a 4 anos; 5 a 9 anos; 10 a 14 anos; 15 a 19 anos; 20 a 24 anos; 25 a 29 

anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 

anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 a 74 anos; 75 a 79 anos; 80 a 84 anos; 85 anos 

ou mais.  

 Para o cálculo das projeções de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios, foram utilizadas as informações da população brasileira detalhadas por faixa 

etária, sexo e ano no período de 2013 a 2032. Ademais, essas informações também 

foram coletadas no website do IBGE.  

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 O critério de inclusão no estudo foi o registro do óbito por câncer de pulmão 

contendo faixa etária do indivíduo, assim como a região geográfica de residência do 

mesmo. Destaca-se que para a realização de estudos de séries temporais a idade do 

indivíduo ou mesmo o ano de nascimento desse é primordial e essa lacuna pôde ser 

sanada com a utilização da faixa etária (BARBOSA, 2015).  

 Diante do que foi exposto, e aplicando os critérios anteriormente descritos, foram 

excluídos do estudo 174 óbitos (0,054%) em todo o território brasileiro. Os valores 

detalhados por período e por território estão dispostos na tabela 2. 

 

Tabela 2: Óbitos por câncer de pulmão, traqueia e brônquios com idade ignorada. 

 
Fonte: DATASUS. 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1998 a 2002 2 23 37 6 8 76
2003 a 2007 9 9 31 1 1 51
2008 a 2012 1 10 29 4 3 47
Total 12 42 97 11 12 174

Períodos
Regiões do Brasil

Total
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4.4 CÁLCULO DAS TAXAS DE MORTALIDADE E MÉTODO DE PADRONIZAÇÃO 

!
! Para o desenvolvimento desse estudo foram calculadas as taxas brutas e 

ajustadas. Sendo assim, as primeiras foram calculadas a partir da divisão do número de 

mortes durante cada ano, pela população estimada a metade do período (BARBOSA, 

2015; JENSEN et al., 1991). 

 As taxas brutas foram ajustadas por meio do método direto a partir da população 

e expressa  por 100.000 habitantes (DOLL; PAYNE; WATERHOUSE, 1966). Esse 

método contribui para a eliminar os efeitos de diferentes estruturas etárias nas taxas e 

assim permitir a comparação em populações e anos diferentes.  

 Ressalta-se que as taxas ajustadas a população mundial demonstram o número 

de óbitos de uma população específica, caso os riscos existentes e produtores de 

agravos na população real, também atuassem na população teórica de referência 

(BARBOSA, 2015).  

 Desta forma, inicialmente foi criada uma base de dados no programa Microsoft 

Excel contendo o número de óbitos informados ao SIM e o número de óbitos 

redistribuídos decorrentes de causas mal definidas, com os dados que estão 

disponíveis no sítio eletrônico do DATASUS. Posteriormente, foi realizada a correção 

dos dados com a finalidade de ajustar a completude das notificações dos óbitos. 

 Todavia, os dados concernentes aos óbitos redistribuídos que estão disponíveis 

no DATASUS referem-se aos capítulos do CID – 10. Sendo assim, foram utilizados os 

dados de neoplasia que são encontrados no capítulo II.  

 Posteriormente, foi calculado o fator de reajuste de acordo com o sexo, a faixa 

etária, o ano de ocorrência do óbito e a região geográfica. Para isso, foi calculada a 

diferença em percentual entre o número de óbitos notificados ao SIM e o número de 

óbitos redistribuídos conforme o capítulo de neoplasias do CID – 10.  

 Diante dessa diferença expressa em percentual, os valores encontrados 

poderiam ser positivos ou negativos, indicando aumento ou redução conforme número 

de óbitos verificados. Ademais, o valor 1 representava uma diferença igual a 100%. 

Sendo assim, esse valor era somado ao número 1, que é o elemento neutro da 

multiplicação, e multiplicado pelo número de óbitos  não corrigidos. O resultado dessa 

operação era o número de óbitos corrigidos. 
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 A fórmula para calcular a diferença entre o número de óbitos redistribuídos e o 

número de óbitos notificados ao SIM está descrita abaixo: 

  

 

 

 Onde:  

  D é a diferença entre óbitos redistribuídos conforme o capítulo II   

  do CID – 10 (neoplasias) e óbitos notificados ao SIM.  

  NR representa o número de óbitos redistribuídos a partir do    

  capítulo II do CID – 10 (neoplasias).  

  NS aponta o número de óbitos notificados ao SIM para as    

  neoplasias. 

 

 Para o cálculo do fator de reajuste foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

F = 1+ D 

  

 Onde: 

  F corresponde ao fator de reajuste. 

  1 representa o elemento neutro da multiplicação. 

  D é a diferença entre óbitos redistribuídos conforme o capítulo II  do  

  CID – 10 (neoplasias) e óbitos notificados ao SIM. 

  

 Por último, foi calculado o número de óbitos por câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios, por meio da fórmula: 

 

OC = F!×!NM 

 

 Onde: 

  OC é o número de óbitos por câncer de pulmão, traqueia e    

  brônquios. 

D= NR - NS 
NS 
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  F corresponde ao fator de reajuste. 

  NM é o número de óbitos notificados ao SIM referente ao    

  câncer de pulmão, traqueia e brônquios.  

 

 Por fim, ressalta-se que os dados dos óbitos redistribuídos por causas mal 

definidas referentes aos anos de 1998 e 1999 não estavam disponíveis no DATASUS. 

Sendo assim, os dados foram corrigidos com o fator de reajuste correspondente às 

neoplasias ocorridas no ano de 2000.  

  

4.5 CÁLCULO DAS PROJEÇÕES DE MORTALIDADE 

!
 As projeções de cada período foram calculadas utilizando o modelo idade – 

período – coorte do programa Nordpred, que está inserido no software R. Destaca-se 

que o primeiro grupo de idade avaliada é aquela que apresenta mais de 10 eventos do 

agravo estudado no período avaliado.  

  Os dados concernentes à mortalidade e a população estudada foram 

distribuídos em 3 blocos de 05 anos (1998 – 2002, 2003 – 2007, 2008 – 2012); As 

projeções de população foram compiladas em 4 períodos com mesmo intervalo de 

tempo entre cada um dos períodos, a saber: 2013 – 2017, 2018 – 2022, 2023 – 2027, 

2028 – 2032.  

 A mortalidade por câncer de pulmão foi medida utilizando o número de óbitos 

observados. Em seguida as populações projetadas para os períodos estudados foram 

multiplicadas pelas taxas ajustadas e esse valor foi dividido por 100.000 indivíduos por 

ano (MØLLER et al, 2007). 

 A análise foi realizada considerando o último período observado (2008 –  2012) 

com o último período projetado (2028 – 2032) e expressas em percentual, assim como 

em número absolutos. O objetivo dessa análise foi verificar se a proporção dessas 

mudanças no número de mortes ocorreram em decorrência do risco de desenvolver o 

agravo estudado, ou mesmo se essa relaciona-se à mudança da faixa etária ou 

tamanho da população. O cálculo das mudanças estimadas pelas projeções podem ser 

realizadas por meio da fórmula abaixo (MØLLER et al, 2003).  
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Onde: 

 Δ tot representa o valor da mudança total. 

 Δ risk é a mudança em função do risco de desenvolver o agravo à saúde. 

 Δ pop demonstra a mudança em função da população. 

 Nfff é o número de casos projetados. 

 Noff indica o número de casos esperados quando as taxas de mortalidade 

 aumentam durante o período observado.  

 Nooo representa o número de casos observados.  

 

!
4.6 ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE 

!
 A partir dos dados projetados foi realizada a análise de tendência de mortalidade 

por câncer de pulmão foi realizada por meio do software Joinpoint Regression Program. 

Essa análise foi utilizada para identificar os possíveis joinpoints que refletem mudanças 

significativas na tendência estudada (ZHU et al, 2012).  

 Para isso, utilizou-se o Annual Percentage Chance (APC) avaliando a tendência 

de cada seguimento analisado e estimando os valores estatisticamente significativos 

considerando um nível de confiança de 95%. O modelo escolhido para compor esse 

estudo usou o teste de significância de Monte Carlo, que avalia o melhor ajuste para 

cada seguimento da variação da APC (KIM et al, 2000).  

 A análise de tendência foi realizada de forma descritiva e de forma analítica por 

meio de tabelas e figuras.  Ademais, a descrição considerou “aumento” e “redução” a 

partir da significância da tendência quando essas eram estatisticamente significantes 

(p<0,05). E, caso os valores não fossem significativos, eram considerados “estáveis” 

(BARBOSA, 2015). 
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4.7 PRESSUPOSTOS ÉTICOS 

!
! Essa pesquisa não necessita da apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

uma vez que utilizou dados secundários sob domínio público disponíveis no DATASUS. 

Destaca-se que esses dados não possuem identificação dos sujeitos que foram 

inseridos no estudo e estão em conformidade com Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 
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5 RESULTADOS 

!
 No Brasil, ocorreram 2.237.346 óbitos decorrentes de neoplasia no período de 1° 

de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 2012. Desses óbitos, 273.357 (12,21%) foram 

por câncer de pulmão. As tabelas 3 e 4 demonstram o número de óbitos por câncer de 

pulmão, traqueia e brônquios, as taxas padronizadas para o Brasil, assim como as 

regiões brasileiras, considerando o período observado e as projeções da mortalidade 

para os quinquênios 2013 – 2017, 2018 - 2022, 2023 – 2027, 2028 – 2032.  Ademais, a 

tabela 3 relaciona-se aos homens e a tabela 4 refere-se às mulheres.  

 A faixa etária com maior número de óbitos, tanto em homens quanto em 

mulheres, foi a compreendida pelos indivíduos com idade igual ou maior a 60 anos. 

Esse dado foi encontrado em todo o período observado, assim como no período 

projetado, no território brasileiro e em todas as regiões do país.  

 A tabela 5 destaca a razão entre o número de óbitos por câncer de pulmão 

ocorrida em homens e em mulheres, de acordo com os períodos observados e os 

períodos projetados, além de considerar o Brasil e as regiões brasileiras.  
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Tabela 3: Mortalidade por câncer de pulmão traqueia e brônquios para homens, 

considerando a taxa de mortalidade padronizada à população mundial (TP/100.000) 

para o Brasil e regiões, no período de 1998 a 2032. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032
BRASIL

IDADE (ANOS)
0-39 1518 1407 1468 1307 1228 1208 1239
40-59 16458 18246 18442 18166 17885 18318 19579

≥ 60 ANOS 45430 51343 54601 59226 65456 72897 81752
TOTAL 63406 70996 74511 78699 84569 92423 102570

REGIÕES GEOGRÁFICAS HOMENS
OBSERVADOS PROJETADOS

TP 20,03 19,36 17,08 15,05 13,50 12,37 11,66

NORTE
IDADE (ANOS)

0-39 173 160 170 153 151 149 145
40-59 824 906 926 886 889 948 1045

≥ 60 ANOS 2056 2397 2572 2846 3158 3530 4045
TOTAL 3053 3463 3668 3886 4197 4627 5235

TP 16,97 16,68 14,60 12,72 11,21 10,05 9,30

NORDESTE
IDADE (ANOS)

0-39 523 509 513 439 376 341 319
40-59 2654 3184 3288 3472 3574 3682 3808

≥ 60 ANOS 6936 8315 9396 10670 12179 13784 15548
TOTAL 10113 12008 13197 14581 16128 17807 19675

TP 11,55 12,39 12,02 11,54 10,94 10,26 9,61

CENTRO-OESTE
IDADE (ANOS)

0-39 96 86 109 100 105 108 105
40-59 886 1066 1144 1181 1210 1216 1285

≥ 60 ANOS 2127 2825 3172 3672 4260 4985 5823
TOTAL 3109 3977 4425 4953 5575 6309 7213

TP 16,37 17,29 15,48 13,94 12,66 11,64 10,98

SUDESTE
IDADE (ANOS)

0-39 577 511 489 469 464 415 371
40-59 7998 8554 8796 8566 8182 8290 8922

≥ 60 ANOS 22463 24460 26551 29218 33063 37498 42502
TOTAL 31038 33525 35836 38253 41709 46203 51795

TP 21,73 19,96 17,77 15,71 14,23 13,18 12,58

SUL
IDADE (ANOS)

0-39 205 180 195 134 102 90 82
40-59 3916 4402 4284 4133 4007 4005 4227

≥ 60 ANOS 10878 12653 13584 14639 16109 18010 20322
TOTAL 14999 17235 18063 18907 20217 22104 24630

TP 30,26 29,30 25,32 21,80 19,34 17,74 16,96
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Tabela 4: Mortalidade por câncer de pulmão traqueia e brônquios para mulheres, 

considerando a taxa de mortalidade padronizada à população mundial (TP/100.000) 

para o Brasil e regiões, no período de 1998 a 2032. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032
BRASIL

IDADE (ANOS)
0-39 1071 1078 1029 1092 1086 1043 1020
40-59 8174 10696 13270 15443 16322 16481 15856

≥ 60 ANOS 18640 24490 33707 45684 60794 77029 93455
TOTAL 27885 36264 48006 62218 78202 94553 110330

REGIÕES GEOGRÁFICAS MULHERES
OBSERVADOS PROJETADOS

TP 7,23 7,98 8,90 9,63 10,09 10,15 9,87

NORTE
IDADE (ANOS)

0-39 132 93 117 100 99 103 106
40-59 470 554 570 601 598 600 605

≥ 60 ANOS 896 1166 1560 2031 2557 3076 3600
TOTAL 1498 1813 2247 2732 3255 3779 4311

TP 8,17 8,41 8,54 8,36 7,95 7,32 6,61
NORDESTE

IDADE (ANOS)
0-39 329 298 306 323 310 283 290
40-59 1674 2162 2592 3016 3210 3216 2963

≥ 60 ANOS 3331 4761 6791 9393 12480 15638 18649
TAXA BRUTA 4,32 5,50 7,01 8,83 10,75 12,54 14,09

TP 5,15 6,15 7,12 7,96 8,39 8,37 7,95

CENTRO-OESTE
IDADE (ANOS)

0-39 64 82 77 96 112 122 129
40-59 458 620 798 1022 1212 1384 1478

≥ 60 ANOS 1082 1437 2138 3024 4160 5477 6918
TAXA BRUTA 5,43 6,54 8,42 10,69 13,21 15,87 18,46

TP 8,00 8,55 9,45 10,18 10,60 10,71 10,53

SUDESTE
IDADE (ANOS)

0-39 430 441 391 437 456 506 565
40-59 3734 5132 6346 7217 7328 7106 6651

≥ 60 ANOS 9060 11609 15545 20613 27224 34267 41244
TAXA BRUTA 7,07 8,63 10,66 12,99 15,57 18,15 20,62

TP 7,23 7,90 8,66 9,24 9,63 9,69 9,44

SUL
IDADE (ANOS)

0-39 139 162 141 166 199 218 226
40-59 1728 2118 2896 3565 3906 3996 3799

≥ 60 ANOS 3997 5322 7612 10814 14802 19101 23234
TAXA BRUTA 9,18 11,24 15,01 19,69 24,73 29,66 33,97

TP 9,63 10,44 12,19 13,79 14,92 15,39 15,23
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 Destaca-se que embora a região Sul tenha apresentado a maior razão (2,56) 

entre os óbitos no primeiro período observado (1998 – 2002), essa região apresenta 

uma razão inferior à razão correspondente ao Brasil no último período projetado (2028 

– 2032). Ademais, as regiões Nordeste e Centro Oeste também apresentaram valor 

superior à razão correspondente ao Brasil (1,32) no primeiro quinquênio. Todavia, nos 

quinquênios subsequentes os valores dessa razão foram menores do que o valor 

nacional.  

 

Tabela 5: Razão entre o número de mortes entre homens e mulheres, nos períodos 

observados e projetados, por câncer de pulmão traqueia e brônquios no Brasil e regiões 

brasileiras.  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  
 

 Observa-se que a razão foi maior que 1 em todos os períodos observados e até 

o segundo quinquênio do período projetado (2018 – 2022) no Brasil, assim como em 

todas as regiões brasileiras. Todavia, nos dois últimos quinquênios projetados (2023 – 

2027 e 2028 – 2032), o Brasil, assim como as regiões Nordeste, Centro Oeste e Sul, 

apresentaram razão menor que 1, refletindo o aumento do número de óbitos por câncer 

de pulmão, traqueia e brônquios entre as mulheres no período mencionado. 

 O gráfico radar foi utilizado para comparar as taxas padronizadas do último 

período observado (2008 – 2012) e o último período projetado (2028 – 2032). Além 

disso, ele permitiu a avaliação das mudanças no número de óbitos ocorridos no Brasil 

ao longo do tempo. Para isso, considerou-se que a estrutura populacional e o risco de 

morrer por câncer de pulmão do último quinquênio projetado, seguirá o mesmo padrão 

do último quinquênio observado. Sendo assim, as figuras 7 e 8 destacam as mudanças 

1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2012 2013 - 2017 2018 - 2022 2023 -2027 2028 - 2032
ÁREA GEOGRÁFICA

Brasil 1,32 1,96 1,55 1,26 1,08 0,98 0,93
Norte 2,04 1,91 1,63 1,42 1,29 1,22 1,21
Nordeste 1,90 1,66 1,36 1,15 1,01 0,93 0,90
Centro Oeste 1,94 1,86 1,47 1,20 1,02 0,90 0,85
Sudeste 2,35 1,95 1,61 1,35 1,19 1,10 1,07
Sul 2,56 2,27 1,70 1,30 1,07 0,95 0,90

PERÍODO OBSERVADO PERÍODO PROJETADO
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no número de óbitos projetados a partir da influência da estrutura populacional e dos 

riscos de morrer pelo câncer de pulmão entre homens e mulheres. 

 Verifica-se que no quinquênio 2028 – 2032 embora haja um aumento no número 

de óbitos em homens por câncer de pulmão, haverá uma redução na taxa de 

mortalidade padronizada em todas as regiões brasileiras, assim como no Brasil. Essa 

alteração no número de óbitos decorre, principalmente, pela mudança da estrutura 

populacional (figura 7). 

 Já para as mulheres, a região Norte apresentou uma redução na taxa de 

mortalidade padronizada e uma redução no risco de morrer por câncer de pulmão. Nas 

regiões Nordeste, Centro Oeste, Sul e Sudeste, a mudança no número de óbitos por 

câncer de pulmão esteve associada ao aumento do risco de morrer por essa doença, 

assim como às diferenças na estrutura da populacional (figura 8). 

 Observa-se que para o período estudado, tanto para homens quanto para 

mulheres, o principal fator relacionado às mudanças no número de óbitos é a 

população. Sendo assim, verificou-se que em todo o território brasileiro as alterações 

da estrutura demográfica estão diretamente relacionadas com o aumento ou a redução 

da mortalidade por câncer de pulmão. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 
Figura 7: Mudança no número de óbitos entre homens nos períodos de 2008 – 2012 e 

2028 – 2032 e as mudanças relativas ao risco e à estrutura populacional.  
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 
Figura 8: Mudança no número de óbitos entre mulheres nos períodos de 2008 – 2012 e 

2028 – 2032 e as mudanças relativas ao risco e à estrutura populacional.   

  

 A tabela 6 aponta os resultados das projeções a partir da diferença percentual 

entre a taxa de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios considerando o 

último período projetado e o último observado. Ademais, os valores expressos em 

percentual com sinal negativo indicam uma redução, e os com sinal positivo 

demonstram um aumento na taxa de mortalidade investigada.  

 

Tabela 6: Diferença percentual entre a taxa de mortalidade por câncer de pulmão, 

traqueia e brônquios projetada para o ano de 2032 e a taxa de mortalidade observada 

em 2012 no Brasil e regiões brasileiras. 

 
   Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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10,00!
15,00!
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Nordeste!
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Sul!

2008!a!2012!
2028!a!2032!

N = 2064 
Mudança = 92% 
Risco = - 44% 
População = 136% 

N = 16610 
Mudança = 156% 
Risco = 62% 
População = 94% 
!

N = 12214 
Mudança = 126% 
Risco = 41% 
População = 85% 
!

N = 5512 
Mudança = 183% 
Risco = 33% 
População = 150% 
!

N = 26178 
Mudança = 118% 
Risco = 29% 
População = 89% 
!

NORTE NORDESTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL BRASIL

Masculino -5,30 -2,41 -4,50 -5,19 -8,36 -5,42

Feminino -1,93 0,83 1,08 0,78 3,04 0,97

SEXO
ÁREA GEOGRÁFICA
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 Dessa forma, é possível inferir que possivelmente haverá redução das taxas de 

mortalidade por esse agravo em todas as regiões do país e no território brasileiro, 

quando os indivíduos analisados são do sexo masculino. Já na análise dessas taxas 

referentes às mulheres, observa-se a redução apenas para a região Norte do país. 

Sendo assim, as regiões Nordeste, Centro Oeste, Sudeste, Sul e o território brasileiro 

apresentaram aumento da taxa de mortalidade em questão. 

 As figuras 9 e 10 demonstram a tendência de mortalidade por câncer de pulmão 

em homens e mulheres, no Brasil e nas regiões brasileiras durante o período de 1998 a 

2032. E, verifica-se que as taxas de mortalidade nas regiões Sul e Sudeste estão acima 

da média brasileira, variando de 12,58 a 30,26 óbitos por 100.000 homens. Para as 

mulheres, as regiões Sul e Centro Oeste apresentaram taxas de mortalidade superior a 

média nacional. Ademais, elas variaram de 8,00 a 15,39 óbitos por 100.000 mulheres. 

 Além disso foram encontradas importantes diferenças nas taxas de mortalidade 

entre gêneros ao analisar todo o período estudado e considerando o território brasileiro. 

Pois, para os homens, verificou-se a redução da taxa padronizada de mortalidade e 

aumento dessa taxa para mulheres. Desta forma, ao final do período projetado (2028 – 

2032) a diferença entre essas taxas será de apenas 1,79. Esses números chamam 

atenção pois a diferença das taxas padronizadas entre homens e mulheres no primeiro 

período observado (1998 – 2032) foi de 12,80.   
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 
Figura 9: Taxa padronizada de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios 

em homens, no Brasil e regiões brasileiras, no período de 1998 a 2032. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 
Figura 10: Taxa padronizada de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios em mulheres, no Brasil e regiões brasileiras, no período de 1998 a 2032. 
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 A tabela 7 representa a tendência temporal da mortalidade por câncer de 

pulmão, traqueia e brônquios no Brasil e regiões, considerando o Annual Percentage 

Change (APC), o intervalo de confiança, o ano do joinpoint para o período de 1998 a 

2032, assim como o sexo dos indivíduos. Ressalta-se que a análise por meio de 

joinpoint apontou redução significativa para todo o território brasileiro, assim como em 

todas as regiões quando a população investigada é composta por indivíduos do sexo 

masculino. Mas, para esse grupo não foi verificado nenhum joinpoint. 

 Para as mulheres, a região Norte apresentou tendência à estabilidade com 

posterior joinpoint em 2015 e tendência  à redução significativa. Além disso, a análise 

revelou que tanto para o Brasil quanto para as demais regiões, com exceção da região 

Norte, houve tendência de aumento significativo e presença de joinpoint com posterior 

período de estabilidade. Ademais, as regiões Nordeste, Sudeste e o território brasileiro  

apresentaram joinpoint no ano de 2015. E, subsequentemente a esse período, houve 

estabilidade. 

 Por fim, nas regiões Centro Oeste e Sul o jointpoint ocorreu no ano de 2020. 

Ademais, o período posterior a esse ponto de mudança apresentou tendência à 

estabilidade nas regiões Sul e Centro Oeste. 
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Tabela 7: Tendência temporal da mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios no Brasil e regiões, considerando o Annual Percentage Change (APC), o 

intervalo de confiança e o ano do Joinpoint para o período de 1998 a 2032. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APC1 p-valor Joinpoint APC2 p-valor

HOMENS
    Norte -2,2* -2,5 -1,9 p<0,01
    Nordeste -0,7* -1,2 -0,3 p<0,01
    Centro Oeste -1,6* -2,0 -1,1 p<0,01
    Sudeste -1,9* -2,2 -1,6 p<0,01
    Sul -2,1* -2,5 -1,7 p<0,01
    Brasil -1,9* -2,2 -1,7 p<0,01

MULHERES
    Norte 0,2 -0,2 0,6 p>0,05 2015 -1,6* -2 -1,2 p<0,01
    Nordeste 3,1* 2,0 4,2 p<0,01 2015 -0,1 -1,1 1,0 p=0,8
    Centro Oeste 1,5* 1,1 1,9 p<0,01 2020 -0,2 -1,4 1,0 p=0,4
    Sudeste 1,8* 1,2 2,4 p<0,01 2015 0,1 -0,4 0,7 p=0,4
    Sul 2,4* 1,5 3,2 p<0,01 2020 0,1 -2,6 2,9 p=0,9
    Brasil 2,1* 1,4 2,7 p<0,01 2015 0,2 -0,5 0,8 p=0,3

período;IC= Intervalo de confiança; * Dados estatisticamente significativos.        
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

APC = annual percentage change; APC1 = annual percentage change para o primeiro período; APC2= annual percentage change para o segundo    

IC 95%IC 95%
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6 DISCUSSÃO 
 

 Este estudo apontou que a mortalidade por câncer de pulmão apresenta-se de 

forma heterogênea no Brasil e entre regiões brasileiras. Associado a isso há a diferença 

entre os sexos no padrão da mortalidade. Considerando o território brasileiro, as 

projeções ao final do período estudado indicam que os valores das taxas de 

mortalidade padronizada parecem estar convergindo para valores mais próximos entre 

os sexos. Esse dado pode ser resultante do aumento dessas taxas em mulheres e 

redução em homens. 

 Com relação ao número de óbitos por câncer de pulmão, verificou-se que entre 

homens haverá uma redução no risco de morrer por câncer em todas as regiões 

brasileiras. Já entre as mulheres, com exceção da região Norte, haverá aumento no 

risco de morrer por essa neoplasia. Contudo, para ambos os sexos, o principal fator 

relacionado ao aumento no número de mortes por câncer de pulmão é a mudança na 

estrutura populacional. 

 Ao avaliar a diferença percentual entre a taxa de mortalidade projetada para o 

ano de 2032 e a taxa observada em 2012 verifica-se maior disparidade entre os sexos 

na região Sul. Essa região apresentará possivelmente a maior redução entre homens e 

o maior aumento entre mulheres. Ademais, os valores encontrados para ambos os 

sexos serão bem superiores aos encontrados no Brasil. 

 Um aspecto importante acerca da região Sul é a presença das indústrias 

fumageiras que no ano de 2006 já eram responsáveis por 96,8% da produção nacional 

de tabaco (SILVEIRA; DORNELLES; FERRARI, 2012). Para alguns autores essas 

indústrias usaram um marketing agressivo para aumentar o consumo do tabaco, 

principalmente entre as mulheres, por meio de veiculação de ideias de emancipação, 

vitalidade, elegância, sofisticação e modernidade (LOMBARDI et al., 2011). 

Possivelmente esses fatores relacionam-se com o padrão de mortalidade por câncer de 

pulmão nessa região observado atualmente, uma vez que ela destoa do restante do 

país, como foi verificado neste estudo.  

 Um outro estudo conduzido por WÜNCH e colaboradores (2010) verificou que as 

regiões Sul e Sudeste comportam as maiores prevalências de tabagismo, 
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principalmente no meio urbano. Essas regiões também registraram as mais altas taxas 

de incidência de neoplasias relacionadas ao tabaco, como o câncer de pulmão.  E, no 

presente estudo, essas regiões apresentaram a maior taxa de mortalidade padronizada 

para homens com valores superiores à taxa nacional. Já para as mulheres, a região Sul 

permaneceu na primeira colocação e a região Sudeste ocupou a terceira maior taxa de 

mortalidade padronizada entre as regiões brasileiras. 

 Outra diferença encontrada entre os sexos relaciona-se à tendência temporal da 

mortalidade. Afinal, para o sexo masculino verificou-se um período de redução 

significativa seguido de um período de estabilidade para todas as regiões estudadas, 

assim como para o território brasileiro. Porém, quando o mesmo território é observado 

para o sexo feminino, com exceção da região Norte, há um período de aumento 

significativo com posterior período de estabilidade. Tal estabilidade pode ser reflexo da 

limitação de apenas 15 anos do período observado. Faz-se necessário incluir quando 

possível, mais um período de 5 anos para observar se haverá mudanças nessas 

tendências.  

  Esta pesquisa avaliou também a mortalidade por câncer de pulmão de acordo 

com as regiões brasileiras e o sexo dos indivíduos. Ela verificou que a região Norte 

apresentou menor taxa de mortalidade tanto para homens quanto para mulheres ao 

final do período projetado. Esses dados estão em consonância com a menor 

prevalência de diagnóstico de câncer de pulmão nessa região do país (COSTA; 

THULER; FERREIRA, 2016). 

 Destaca-se que nos últimos 100 anos o câncer de pulmão era considerado uma 

patologia predominantemente masculina. Atualmente, a neoplasia pulmonar é mais 

comum em homens mas a diferença em relação ao sexo feminino está cada vez menor 

(ARRAD et al., 2016). Por isso, nos últimos 20 anos tem aumentado as investigações 

acerca das diferenças dessa patologia entre os sexos (NORTH; CHRISTIANI, 2013).   

 Além disso, o câncer de pulmão é a causa mais comum de mortalidade em 

homens e em muitas partes do mundo também em mulheres como ocorre na América 

do Norte, Ásia Oriental, Norte da Europa, Austrália e Nova Zelândia (DIDKOWSKA et 

al., 2016). Há um padrão heterogêneo para a mortalidade por câncer de pulmão em 

todo o mundo, e em alguns casos como ocorre no Brasil, dentro do mesmo país. 
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 Entre as décadas de 1950 e 2000 em muitos países, como no Reino Unido, 

Estados Unidos da América (EUA) e Chile, houve redução da mortalidade por câncer 

de pulmão entre homens e aumento ou estabilização das taxas de mortalidade por essa 

neoplasia entre mulheres (TORRES – AVILÉS et al., 2015; THUN et al., 2012). No 

Brasil, um estudo sobre a tendência de mortalidade por câncer de pulmão entre os anos 

de 1980 e 2003 também apontou curva ascendente para as mulheres, relacionando tal 

fato à ampliação do número de mulheres fumantes desde as décadas de 1960 e 1970 

(MALTA et al., 2007).  

 Na Coréia um estudo utilizando projeções apontou que o câncer de pulmão 

lidera a mortalidade entre homens e mulheres (JUNG et al., 2016). Já na China a 

mortalidade por essa neoplasia é maior em homens do que em mulheres, e relacionou 

tal fato com a diferença entre os sexos na exposição aos fatores de risco (FANG et al., 

2015). Já na Nova Zelândia e Austrália as projeções até 2035 mostram que a 

mortalidade por câncer de pulmão está reduzindo em homens e em mulheres esse 

estudou também apresentou uma tendência a estabilidade (DIDKOSWKA et al., 2016).  

 As projeções da mortalidade por câncer de pulmão nos EUA considerando o 

período de 2010 a 2030 apontam para redução na mortalidade entre homens e 

aumento em mulheres (RAHIB et al., 2014). Na Itália, considerando a mesma patologia, 

a projeção para o ano de 2015 também foi de redução da mortalidade entre homens e 

aumento entre as mulheres (ROSSO et al., 2015). 

 No Reino Unido um estudo utilizando projeções para estimar a prevalência do 

câncer no período de 2010 a 2040 encontrou redução da prevalência dessa neoplasia 

em homens, relacionada a redução da prevalência do tabagismo desde a década de 

1970 (MADDAMS; UTLEY; MØLLER, 2012). Ressalta-se que as mudanças nas taxas 

padronizadas de mortalidade por câncer de pulmão relacionam-se com as alterações 

no consumo de derivados do tabaco, pois o tabagismo aumenta a incidência do câncer 

de pulmão (BARBOSA et al, 2015).  

 Esta pesquisa realizou projeções da mortalidade para câncer de pulmão até o no 

de 2032 e a análise dos resultados evidenciou que o câncer de pulmão no Brasil tem 

padrão de distribuição com redução da mortalidade para o sexo masculino e aumento 

da mortalidade para o sexo feminino. Didkoswska e colaboradores (2016) destacam 
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que em países em desenvolvimento essa mortalidade está essencialmente relacionada 

com o envelhecimento populacional e a evolução da epidemia do tabaco.  

 Destaca-se que em torno da Segunda Guerra Mundial houve diversas mudanças 

nos padrões sociais entre as mulheres, inclusive o aumento do número de mulheres 

fumantes, acarretando assim alterações na epidemiologia do câncer de pulmão 

(NORTH; CHRISTIANI, 2013; CHAKRABORTY et al., 2010). Desta forma, enquanto a 

prevalência do tabagismo entre homens já mostrava declínio, essa redução ocorreu 

entre as mulheres com um atraso de 15 a 20 anos (MALTA et al., 2010).   

 Atualmente a epidemia do tabaco é dividida em quatro estágios de acordo com 

os padrões de prevalência do tabagismo entre os sexos, assim como da mortalidade 

em virtude do consumo do tabaco (THUN et al, 2012). Considerando o contexto do 

câncer de pulmão no Brasil, o país encontra-se no estágio 4 onde há redução do 

consumo do tabaco em ambos os sexos e uma redução da taxa de mortalidade 

relacionada ao tabaco entre os homens, conforme foi verificado no presente estudo. 

Esse mesmo estágio é encontrado quando o território analisado é composto pelas 

regiões brasileiras isoladamente.  

 Um estudo acerca do consumo do tabaco no Brasil realizada no ano de 2008 

apontou que a maior taxa de hábito tabágico no Brasil, tanto em homens quanto em 

mulheres, era encontrada no Sul do Brasil (IBGE, 2009).  

 A região Nordeste apresentou as menores taxas de mortalidade entre homens, e 

para as mulheres só a partir do ano de 2015 que houve uma mudança de padrão 

dessas taxas que foram suficientes para sair da quinta posição para a quarta 

colocação. Com relação a prevalência do tabagismo, um estudo realizado nas capitais 

brasileiras e no Distrito Federal, apontou baixa prevalência nessa região, sendo menor 

do que capitais do Sul e do Sudeste (MALTA et al., 2010). 

 Nesta pesquisa a partir dos 40 anos a curva das taxas específicas por idade é 

crescente, tanto em homens quanto em mulheres. Outros estudos também encontraram 

dados similares, apresentando maior mortalidade em indivíduos maiores de 40 anos 

(COSTA; THULER; FERREIRA, 2016; FANG et al., 2015). No contexto brasileiro esses 

dados podem ser explicados principalmente pela prevalência do tabagismo na 
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população brasileira e o efeito cumulativo da exposição ao tabaco que tem grande 

importância no desenvolvimento do neoplasia pulmonar.  

 O estadiamento dessa patologia é um importante fator relacionado à 

mortalidade. Destaca-se que nos estágios iniciais o câncer de pulmão é assintomático e 

quando os sintomas aparecem eles são geralmente inespecíficos. Sendo assim, 

frequentemente essa patologia é diagnosticada em estágios mais avançados 

(YOULDEN et al, 2008). Nos EUA, cerca de 50% dos diagnósticos acontecem quando o 

câncer já está no quarto nível do estadiamento (NORTH; CHRISTIANI, 2013). No Brasil, 

um estudo transversal abordando o câncer de pulmão considerando o território 

brasileiro no período de 2000 a 2011 constatou um aumento no número de mulheres 

diagnosticadas com essa neoplasia e em estadiamento avançado (COSTA; THULER; 

FERREIRA, 2016).  

 O sinais e sintomas dos indivíduos acometidos por câncer de pulmão não são os 

mesmos e isso reflete a necessidade de tratamentos individualizados para cada caso 

(DUBEY; GUPTA; JAIN, 2016). Por outro lado, as altas taxas de mortalidade refletem a 

ineficiência do diagnóstico precoce e das terapêuticas disponíveis ao redor do mundo 

(DIKOSWSKA et al, 2016). 

 Este estudo não avaliou o subtipo histológico relacionado a mortalidade por 

câncer de pulmão. Porém é importante ressaltar que já foi verificado no Brasil e em 

outros países do mundo como Estados Unidos da América, Tunísia, Japão, Canadá e 

França a mudança do subtipo histológico mais prevalente passando de carcinoma de 

célula escamosa para adenocarcinoma (COSTA; THULER; FERREIRA, 2016). Este 

dado é importante pois relaciona-se às mudanças tanto no diagnóstico e  no 

prognóstico da doença, assim como interferirá na mortalidade. 

 Uma possível explicação para a mudança dos subtipos histológicos pode estar 

relacionada a composição dos cigarros e o uso de filtros que iniciou na década de 1960 

(COSTA; THULER; FERREIRA, 2016). Além disso, produtos com redução de teores 

químicos de alcatrão e nicotina apresentam maiores concentrações de nitrosaminas 

que estão relacionadas a tumores pulmonares periféricos, regiões essas que o 

adenocarcinoma tem maior afinidade (STELLMAN et al., 1997).  
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 O adenocarcinoma é o subtipo histológico mais prevalente em mulheres e em 

indivíduos que já pararam de fumar há mais de 10 anos (COSTA; THULER; 

FERREIRA, 2016). Lebrão (2007) considera que ser mulher é um fator de proteção 

para diversas patologias como é o caso da isquemia coronariana. Essa autora atribui 

esse fator aos hormônios femininos. Contudo, isto não se aplica ao câncer de pulmão 

uma vez que o estradiol, entre outros aspectos, promove o crescimento dos fibroblastos 

das células tumorais, o que torna as mulheres mais susceptíveis a neoplasia pulmonar 

(CHAKRABORTY et al., 2010). 

 Além do subtipo histológico, a forma de acesso aos serviços de saúde e o tempo 

do diagnóstico até o início do tratamento podem modificar a terapêutica de escolha 

assim como resultar em melhor prognóstico (BARBOSA et al, 2015). Pois quando o 

câncer de pulmão está em níveis avançados, as opções de tratamento são limitadas 

(YOULDEN et al, 2008). Afinal, o câncer de pulmão é uma patologia muito agressiva e 

heterogênea, e embora tenham havido diversos avanços na cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia, a sobrevida a longo prazo permanece baixa (DENIZE et al., 2011). 

Destaca-se que a taxa de sobrevida, mesmo nos países mais ricos, é cerca de 5 a 20% 

nos primeiros cinco anos (BRASIL, 2015; HSE, 2012). Contudo ela pode chegar a 70% 

se o câncer for diagnosticado nos estádios I ou II, pois os tratamentos tem respostas 

significantemente melhores (DIDKOSWSA et al., 2016).  

 Desta forma, a redução da mortalidade por câncer de pulmão no Brasil é um 

desafio para o Sistema Único de Saúde que lidará com uma população cada vez mais 

envelhecida e com as mulheres em maior número. Associado a isso, há a utilização dos 

serviços de saúde que é realizada de forma heterogênea entre homens e mulheres, 

assim como a polarização da tecnologia e da renda nos centros urbanos do país. Essas 

características devem ser observados na organização dos serviços de atenção 

oncológica uma vez que a distribuição dessa doença está associada a diversos fatores 

como a suscetibilidade individual, assim como as condições socieconômicas, culturais e 

ambientais gerais. 

 A elaboração de políticas públicas de saúde relacionadas à atenção oncológica 

que promovam o aumento do acesso, da cobertura e da qualidade dos serviços de 

saúde brasileiros são essenciais. Além disso, quando relacionadas ao câncer de 
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pulmão, elas precisam contemplar aspectos como a luta contra o consumo dos 

derivados de tabaco, assim como a implementação de técnicas mais eficazes para 

detecção precoce da neoplasia pulmonar (BARBOSA et al, 2015).  

 Os dados desta pesquisa podem ser usados no planejamento de políticas 

públicas visando a prevenção e controle do tabagismo no Brasil, pois mostram a 

necessidade de desenvolvimento de novas estratégias e medidas de prevenção e 

controle do tabagismo, especialmente entre mulheres. Ademais, a cessação do 

consumo do tabaco deve ser um elemento central nestas políticas uma vez que 5 a 

cada 10 usuários do tabaco planejam ou pensam acerca da interrupção do consumo 

(INCA, 2010). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

!
!  

  Esta pesquisa buscou contribuir para a Saúde Coletiva ao analisar no território 

brasileiro as projeções e tendências de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios utilizando o período de 1998 a 2032. Para isso, realizou a correção dos 

óbitos concernentes à essa neoplasia, e trouxe como benefício a possibilidade de ter 

dados relacionados à mortalidade mais fidedignos à realidade brasileira.  

 A relevância desse trabalho está em ilustrar a situação de saúde por meio das 

tendências e projeções de mortalidade já que esses resultados poderão contribuir para 

o processo de planejamento das políticas públicas de saúde, visando o enfrentamento 

contínuo dos problemas relacionados ao câncer de pulmão, traqueia e brônquios no 

território brasileiro e na equidade, pois será possível, por meio das ações, melhorar os 

indicares de saúde. Ademais, acredita-se que este trabalho pode contribuir para o 

fortalecimento da Política Nacional de Atenção Oncológica, uma vez que a promoção e 

a vigilância em saúde, assim como o desenvolvimento de pesquisas sobre câncer são 

eixos estruturantes dessa política (BRASIL, 2005). 

 As projeções de mortalidade da neoplasia estudada apontaram uma redução nas 

taxas de mortalidade para homens no período investigado e em todo o território 

brasileiro. Já em relação às mulheres, com exceção da região Norte, houve aumento 

dessa taxas, para o mesmo período e regiões geográficas. Além disso, apontou uma 

redução no valor da razão entre o número de óbitos por câncer de pulmão em homens 

e mulheres. Isso foi mais evidenciado nos dois últimos quinquênios (2023 – 2027 e 

2028 – 2032). 

 A análise de tendência demonstrou redução significativa das taxas de 

mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios para os homens em todo o 

período avaliado. Já para as mulheres, inicialmente houve um aumento significativo 

seguido de um período de estabilidade. As regiões Nordeste, Sudeste e o território 

brasileiro apresentaram joinpoint no ano de 2015 e, as regiões Sul e Centro Oeste em 

2020. Porém, a região Norte apresentou um período de estabilidade com subsequente 

período de redução significativa em 2015.  
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 Este estudo apresenta algumas limitações. Uma delas é que o estudo utiliza 

dados referentes aos anos de 1998 e 1999 terem sido corrigidos utilizando o fator de 

reajuste correspondente às neoplasias ocorridas no ano de 2000 em decorrência de 

não existirem esses dados disponíveis no DATASUS. Desta forma, considerou-se que a 

o fator de reajuste correspondente à neoplasia constante no Capítulo II do CID-10 

poderia ser aplicado na neoplasia de pulmão, traqueia e brônquios e que essa seguia o 

mesmo padrão das demais neoplasias.  

 Destaca-se, os estudos que utilizam tendência e projeções trazem consigo a 

incerteza das hipóteses que os eventos que ocorreram no passado terão padrão similar 

no futuro (COUPLAND et al, 2009). Além disso, outra limitação do estudo foi a utilização  

de dados secundários agregados. Afinal, esses podem estar sujeitos à subnotificação, à 

deficiência no fluxo das declarações, à duplicidade de registros, assim como à elevada 

proporção de óbitos por causa mal definidas que poderá dificultar a identificação de 

grupos mais vulneráveis (BARBOSA, 2015; VASQUES; PERES, 2010). 

 Por fim, o estudo suscitou novas indagações e sugere-se que novos pesquisas 

sejam realizadas acerca do câncer de pulmão, traqueia e brônquios relacionadas à 

atividade laboral e com foco no território brasileiro. Além disso, devido às projeções e 

tendências do aumento significativo da mortalidade em mulheres em quase todo o 

território brasileiro nas próximas décadas, observa-se a necessidade de novas 

pesquisas sobre o tema para que essas sejam aplicadas na prática clínica e possam 

reduzir o número de óbitos em mulheres. 
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