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Introdução 

O câncer de pulmão é hoje uma neoplasia muito 
comum e de mortalidade elevadíssima em todo o 
mundo. 1 Antes considerada uma doença dos 
homens de países industrializados, ela tornou-se 
cada vez incidente nas mulheres. Entre as razões 
que justificam o aumento da incidência entre elas, 
estão: sua maior suscetibilidade a uma carga 
tabágica menor que a dos homens, e o fato de que 
a população feminina de fumantes vem crescendo. 
O tabagismo é o principal fator de risco responsável 
pela alta incidência do câncer de pulmão: cerca de 
90% dos pacientes são fumantes ou ex-fumantes e 
3% são fumantes passivos. 

Objetivo 

Fazer o levantamento sobre a prevalência de 
fumantes ativos nas regiões norte e nordeste e 
relacionar esses dados com surgimento de novos 
casos de câncer de pulmão nas regiões Norte e 
Nordeste nos anos de 2010 a 2013. 

Materiais e Métodos 

Este trabalho consiste em um estudo descritivo 
transversal e retrospectivo. As informações 
relacionadas à prevalência de fumantes ativos 
foram obtidas a partir dos Indicadores e Dados 
Básicos, do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS) 2,3, e da 
análise da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada 
pelo IBGE. Os dados de incidência de câncer de 
pulmão foram obtidos tanto do DATASUS quanto 
dos Registros de Câncer de Base Populacional, 
gerados pelo INCA 4. 

 

Resultados e Discussão 

Quanto à prevalência de fumantes do sexo 
masculino no período de 2010 a 2013 (FIGURA 1), 
a região Norte possui a média de 16,25% e o 
Nordeste, 14,27%. Em relação às mulheres 
(FIGURA 2), a região Norte possui o índice de 
7,32% e o Nordeste, 6,25%. Nesse mesmo período, 
a incidência de neoplasia de pulmão entre os 
homens (FIGURA 3) na região Norte, em média, foi 
de 8,07 casos/100.000 habitantes. Já no Nordeste, 
a média foi 8,78. Para as mulheres, as taxas de 

incidência do câncer nas regiões Norte e Nordeste 
(FIGURA 4) são, respectivamente, 5,08 e 5 
casos/100.000 habitantes. 
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FIGURA 1- Prevalência de homens fumantes no 

período de 2010 a 2013 (%). 
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Conclusões 

Observa-se que os índices relacionados à 
prevalência de fumantes e a incidência de câncer de 
pulmão são maiores no sexo masculino. A região 
Norte há mais fumantes homens que na região 
Nordeste, mas esta é a mais incidente quanto à 
neoplasia citada. Essa divergência é decorrente de 
uma maior interrupção do consumo do cigarro, seja 
por cessação do tabagismo ou por morte, sendo 
essa a causa mais provável, devido à alta letalidade 
da neoplasia pulmonar associada. Ainda 
considerando esses quesitos, a região Norte possui 
ambas as taxas as mais elevadas entre as 
mulheres, fato que é justificado pelo aumento tanto 
do número de fumantes quanto do câncer de 
pulmão. 

____________________ 
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FIGURA 3- Taxa de incidência anual de neoplasia 

maligna de pulmão por 100.000 habitantes, para o 

sexo masculino.   
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FIGURA 4- Taxa de incidência anual de neoplasia 

maligna de pulmão por 100.000 habitantes, para o 

sexo feminino.   


