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Introdução 

O câncer de pele é uma das neoplasias de maior 

incidência no Brasil e tem aumentado em todo o 

mundo nas últimas três décadas. Inúmeras causas 

têm sido apontadas: mudanças dos hábitos de vida 

com exposição solar excessiva; envelhecimento 

populacional; diagnóstico precoce desses cânceres. 

Entre os fatores de risco que contribuem para a 

gênese das lesões de pele, já estão bem definidos 

os fatores genéticos, a história familiar e a radiação 

ultravioleta. A radiação ultravioleta é um 

carcinógeno completo, contribui para o 

desenvolvimento de ambas as formas de câncer da 

pele: melanoma e não-melanoma. O câncer não-

melanoma está associado à ação solar cumulativa, 

e o melanoma, a episódios intensos de exposição 

solar aguda. Em geral, no caso do melanoma, a 

história pessoal ou familiar dessa neoplasia 

representa o maior fator de risco. 

Objetivo 

Descrever e comparar a epidemiologia da neoplasia 
maligna da pele conforme o sexo nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil. 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo 
transversal cujos dados foram obtidos por consulta 
às bases de dados do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde. A população do estudo 
foi constituída por todos os casos de internações 
por neoplasia maligna da pele nas regiões Norte e 
Nordeste do país, em pessoas de ambos os sexos, 
com registro no período de janeiro de 2008 a abril 
de 2015. Por se tratar de um banco de domínio 
público, não foi necessário submeter o projeto ao 
Comitê de Ética em Pesquisa.  

Resultados e Discussão 

No período de 2008 a abril de 2015 foi constatado 

um total de 11.568 internações por neoplasia 

maligna da pele no Nordeste, sendo 6.523 casos 

em indivíduos do sexo masculino; na região Norte 

foram notificados 2.752 casos, 1.886 deles no sexo 

masculino. Os estados com maior incidência nas 

regiões Nordeste e Norte foram, respectivamente, 

Pernambuco e Amazonas. 

 

Figura 1. Internações por Neoplasia Maligna de 

Pele no Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões 
Norte e Nordeste, entre janeiro de 2008 e abril de 
2015. 

Figura 2. Internações por Neoplasia Maligna de 
Pele no Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados 
das regiões Norte e Nordeste, entre janeiro de 2008 
e abril de 2015. 

Conclusões 

Através dos dados obtidos neste estudo pode-se 

afirmar que os episódios de neoplasia maligna da 

pele apresentam números relevantes, sobretudo na 

região Nordeste. É válido sempre lembrar a 

necessidade das notificações para estudos como 

este e para elaboração de estratégias de saúde 

adequadas. Além disso, foi possível observar que 

esta afecção é mais frequente entre os homens e 

acredita-se que este fato está relacionado com os 

hábitos de vida deste sexo. Por fim, sugere-se a 
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utilização constante de fotoprotetores, forma mais 

efetiva de proteção conhecida.  

____________________ 
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