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RESUMO 

 

Com um processo de envelhecimento populacional já em curso em 2010, o Nordeste brasileiro 

apresentava expressivos valores proporcionais de óbitos por doenças crônico-degenerativas, 

despontando as neoplasias, principalmente o câncer de próstata, mama feminina e pulmão em 

ambos os sexos, em um contexto de desigualdades sociais e econômicas. Assim, teve-se como 

objetivo avaliar a relação entre as taxas de mortalidade pelos principais tipos de câncer e 

indicadores de condições de vida da população idosa do Nordeste brasileiro, por sexo. Foi 

realizado um estudo ecológico transversal nos anos de 2010 e 2015 para as 188 microrregiões do 

Nordeste utilizando a modelagem de equações estruturais. Os dados de população, óbitos e 

indicadores de condições de vida foram extraídos do IBGE, SIM/MS e SISAP-Idoso, 

respectivamente. Devido aos problemas na qualidade das informações sobre as principais causas 

básicas de óbito por câncer, os dados foram corrigidos para sub-registro, óbitos mal definidos e 

códigos garbage. A recuperação de um número considerável de óbitos possibilitou obter uma 

maior acurácia na estimação das taxas de mortalidade em nível de microrregiões e dos estados. O 

aumento nas taxas de mortalidade foi observado no período. A modelagem de equações 

estruturais apresentou um modelo robusto com significância para alguns indicadores de 

condições de vida. As taxas foram mais elevadas em microrregiões com menores percentuais de 

idosos analfabetos, menor percentual de idosos com renda nominal de até um salário mínimo e 

em situação de pobreza, menor razão de dependência e maior percentual de idosos residentes em 

domicílios com água encanada. Concluiu-se que os resultados apontaram uma tendência de 

aumento das mortes de idosos pelos principais tipos de câncer na região, com níveis maiores nas 

microrregiões com melhores indicadores de condições de vida. 

 

Palavras-chave: Mortalidade. Câncer. Sub-registro. Condições sociais. Modelos estruturais. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

With a population aging process already in progress in 2010, the Brazilian Northeast presented 

expressive proportional values of deaths due to chronic-degenerative diseases, emerging 

neoplasias, mainly prostate, female breast and lung cancer in both sexes, in a context of social 

and economic inequalities. The objective was to evaluate the relationship between mortality rates 

by the main types of cancer and indicators of the living conditions of the elderly population of 

the Brazilian Northeast by sex. A cross-sectional ecological study to the years 2010 and 2015 

was adopted to the 188 micro regions of the Northeast, using structural equation modeling. 

Population data, deaths and indicators of living conditions were extracted from IBGE, SIM/MS, 

and SISAP-Idoso, respectively. Due to problems in the quality of information on basic death 

causes, the death data were corrected for underreporting, ill-defined causes and garbage codes. 

The recovery of a considerable number of deaths made it possible to obtain a greater accuracy in 

the estimation of mortality rates at micro region and state levels. An increase in mortality rates 

was observed in the period. Structural equations modeling presented a robust model with 

significance for some indicators of living conditions. Rates were higher in microregions with 

lower percentages of illiterate elderly and in poverty, lower dependency ratio and higher 

percentage of elderly people living in households with running water. It was concluded that the 

results showed a trend of increased deaths of the elderly by the main types of cancer in the 

region, with higher levels in the microregions with better indicators of living conditions. 

 

Keywords: Mortality. Cancer. Underregistration. Social conditions. Structural models. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A neoplasia maligna (câncer) é uma forma de proliferação celular descontrolada, 

com tendência para autonomia, perpetuação e disseminação entre tecidos e órgãos do 

corpo humano, debilitando-o, causando-lhe dores e, finalmente, levando-o à morte se não 

curado. O processo de crescimento desordenado de células se inicia em uma localização 

específica do corpo, podendo ficar restrito a um tecido/órgão particular ou, por metástase, 

invadir tecidos e órgãos circunvizinhos ou ainda atingir locais anatômicos distantes de 

onde se originaram (IARC, 2015). 

O câncer é considerado uma epidemia mundial. De acordo com dados divulgados 

pela Orgamização Mundial de Saúde (OMS) através do projeto GLOBOCAN 2012, a 

doença foi responsável por 8,2 milhões de mortes (22% de todas as mortes por doenças não 

transmissíveis) em 2012. Destas, cerca de 4,7 milhões (57,3%) e 3,5 milhões (42,7%) 

foram de homens e mulheres, respectivamente. A taxa de mortalidade foi de 126,3 mortes 

por 100.000 homens, 82,9 mortes para cada 100.000 mulheres e 102,4 mortes por 100.000 

pessoas (TORRE, 2015). 

Para o Brasil, de acordo com as estimativas do Ministério da Saúde divulgados pela 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), a taxa de mortalidade por 

neoplasias, em 2012, foi de 94,4 óbitos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2012). Dados 

divulgados mais recentemente registraram a ocorrência de 215.217 óbitos por neoplasias 

no Brasil em 2016, o que corresponde a 16,4% de todos os óbitos ocorridos no País nesse 

ano (BRASIL, 2018). Esses números expressivos colocam as neoplasias como o segundo 

principal grupo de causas de mortalidade de residentes no Brasil, precedido pelas doenças 

cardiovasculares. 

Ademais, o Instituto Nacional de Câncer estimou uma incidência de 600 mil casos 

novos de câncer para cada ano do biênio 2018-2019 no Brasil (INCA, 2018). Sendo que, 

grande parte desses casos incidirá nos idosos, que constituem o grupo populacional que 

recebe a maior carga da doença. De acordo com essas estatísticas, os cânceres de próstata, 

pulmão e mama feminina estão entre os mais frequentes e são fortemente relacionados com 

a idade. 

O aumento no número de casos de câncer e demais doenças crônicas não 

transmissíveis é uma característica das transições demográfica e epidemiológica. Iniciadas 

na segunda metade do século passado no Brasil, essas transições descrevem mudanças 
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abruptas no cenário da morbimortalidade da população brasileira. A partir da terceira fase 

da transição demográfica, caracterizada pela redução dos níveis de fecundidade e da queda 

da mortalidade em idades mais avançadas, iniciou-se um processo de envelhecimento da 

população brasileira. No cenário epidemiológico, as doenças infectocontagiosas foram 

parcialmente substituídas pelas doenças crônico-degenerativas no número de casos, que, 

por sua vez, atingem especialmente os idosos (DUARTE; BARRETO, 2012).  

As mudanças ocorridas no estilo de vida das sociedades ao longo dos anos 

acompanharam o aumento da incidência e mortalidade por câncer. Entretanto, as 

disparidades existentes entre as nações no que diz respeito às características 

socioeconômicas e culturais interferem nas políticas de prevenção, controle e qualidade de 

vida dos pacientes após o diagnóstico. Enquanto que os países desenvolvidos reduziram as 

taxas de incidência e mortalidade por câncer nas últimas décadas, os países pobres e em 

desenvolvimento já concentram 80% da carga de doenças não transmissíveis no mundo e o 

câncer será a principal causa de morbimortalidade nas próximas décadas nessas regiões 

(BRAY et al, 2012). 

Um estudo de Barbosa et al (2015) apontou uma tendência de aumento nas taxas de 

mortalidade por câncer em ambos os sexos até 2030 para as regiões Norte e Nordeste do 

Brasil e uma tendência decrescente para as demais regiões brasileiras. O estudo concluiu 

que as acentuadas diferenças regionais existentes na mortalidade por câncer no Brasil 

continuarão a aumentar até o ano de 2030, quando a Região Nordeste apresentará a mais 

alta mortalidade por câncer do Brasil. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos têm chamado a atenção para a relação entre as condições de vida e a 

mortalidade por câncer em diversas localidades do mundo, inclusive no Brasil (RIBEIRO; 

NARDOCCI, 2013; IBFELT et al, 2013; MANSER; BAUERFEIND, 2014; PIKALA et al, 

2016). Para o Nordeste do País, entretanto, a escassez de estudos sobre essa temática 

dificulta um melhor entendimento dessa relação. Portanto, a investigação desse tema com 

aplicação de técnicas estatísticas adequadas com o propósito de identificar fatores 

socioeconômicos e demográficos associados ao risco de morrer por câncer é fundamental 

para direcionar o planejamento, monitoramento e diagnóstico de políticas públicas de 

saúde para essa patologia que se encontra em ascensão. 
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Para esta finalidade, uma abordagem bastante útil é a Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE). Esta técnica estatística multivariada ganhou espaço em pesquisas da 

área da saúde nos últimos anos, a qual possibilita utilizar não apenas variáveis observáveis, 

mas importantes variáveis latentes que ajudam no entendimento do mecanismo causal 

envolvido no processo de saúde-doença (SANTOS; PAES, 2014). 

Quando a Região Nordeste é desagregada em pequenas áreas os diferenciais 

regionais se exacerbam, tornando mais evidentes as desigualdades. E é exatamente nas 

desagregações espaciais que as relações entre a morte por câncer e as condições de vida 

são menos claras. Assim, a desagregação em espaços geográficos menores como as 188 

microrregiões nordestinas possibilita a aplicação da MEE, que necessita de uma quantidade 

suficientemente grande de unidades amostrais na estimação dos parâmetros do modelo.  

Adicionalmente, o conhecimento dos padrões da mortalidade por câncer em nível 

de microrregiões é um campo a ser explorado, uma vez que eles exibem diferentes estágios 

de transição demográfica e epidemiológica. Atreladas a essa questão, faz-se necessário a 

diferenciação por sexo, uma vez que os níveis e padrões da mortalidade por câncer diferem 

entre homens e mulheres. 

Ainda na linha exploratória a qualidade dos dados de óbitos é uma questão tratada 

como uma das prioridades neste estudo, dado que nas regiões menos desenvolvidas do País 

ainda pesa a deficiência nos registros de óbitos, notadamente subregistrados, como no 

Nordeste brasileiro. Para tanto, o emprego de técnicas de correção dos óbitos para os 

espaços geográficos desagregados por microrregiões permite um entendimento da 

distribuição dos óbitos georreferenciados com mais precisão (PAES, 2018). 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Este estudo apresenta duas questões norteadoras para seu desenvolvimento:  

 

a) Quais indicadores de condições de vida estariam relacionados com a 

mortalidade pelos principais tipos de câncer (próstata, mama feminina e 

pulmão) da população idosa das microrregiões do Nordeste no ano de 2010? 

b) Em caso de serem identificados os indicadores, a força dessa relação seria 

maior em um modelo que considera as taxas de mortalidade dos principais tipos 

de câncer observadas diretamente ou em um modelo em que, assim como as 
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condições de vida, a mortalidade é abordada como uma variável latente, sendo 

medida pelas taxas de mortalidade específicas por idade? 

 

O corte transversal no ano de 2010, adotado neste trabalho, deve-se ao fato desse 

ano ser o mais recente que coincide com o Censo Demográfico do IBGE, o qual 

disponibiliza uma gama de indicadores socioeconômicos e demográficos, em nível de 

microrregiões, necessários para o estudo das relações desses com as taxas de mortalidade 

por câncer. Ou seja, com esse nível de desagregação e disponibilidade de indicadores que 

refletem as condições de vida da população, não há dados provenientes de outras fontes. 

As respostas a essas questões contribuirão notadamente para o entendimento de 

aspectos relevantes da relação entre o câncer e indicadores de condições de vida, os quais 

serão úteis no desenvolvimento de políticas públicas e alocação de recursos regionais 

voltadas à saúde dos idosos. 

Nesse contexto, traçaram-se os seguintes objetivos a serem alcançados com esta 

pesquisa. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Avaliar a relação entre as taxas corrigidas de mortalidade dos principais tipos de 

câncer e indicadores de condições de vida da população idosa do Nordeste brasileiro do 

ano de 2010, por sexo. 

 

1.3.2 Específicos 

 

- Avaliar a qualidade dos óbitos de idosos do Nordeste pelos principais tipos de câncer em 

2010 e 2015;  

 

- Comparar os níveis da mortalidade de idosos do Nordeste pelos principais tipos de câncer 

em 2010 e 2015; 
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- Identificar os indicadores de condições de vida relacionados com a mortalidade de idosos 

do Nordeste pelos principais tipos de câncer; 

 

- Comparar modelos que relacione os indicadores de condições de vida com a mortalidade 

de idosos do Nordeste pelos principais tipos de câncer; 

 

- Classificar as microrregiões segundo categorias de condições de vida por meio de um 

indicador sintético. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E MELHORIA DA QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

 

Os primeiros registros de informações acerca de sinais e sintomas relacionados às 

doenças se deve a Hipócrates (460-370 a.C.), quando deixaram de ser atribuídas às causas 

sobrenaturais e passaram a ser consideradas como um desequilíbrio entre o homem e o 

meio ambiente. A importância dada aos registros de informação de saúde acompanhou o 

desenvolvimento da humanidade. Com o surgimento da informática no mundo, década de 

1950, emergiram as primeiras ideias de pesquisas interdisciplinares com o uso desta 

importante ferramenta. A evolução dos programas computacionais possibilitou o 

aperfeiçoamento dos sistemas de informação no âmbito da saúde, que representam 

importantes estratégias de armazenamento de dados, planejamento, monitoramento e 

diagnóstico nos serviços de saúde (OPAS, 2004).  

No Brasil, o primeiro Sistema de Informação em Saúde (SIS) foi implantado com a 

criação da Vigilância Epidemiológica na década de 1960, no entanto, ainda de uma 

maneira informal e empírica. O Sistema foi criado com o propósito de monitorar o perfil 

epidemiológico das doenças transmissíveis no Brasil, uma vez que nesta época o país era 

palco de diversas epidemias e, consequentemente, a mortalidade por doenças 

transmissíveis no Brasil era bastante elevada. Porém, tal sistema foi aperfeiçoado a partir 

de 1975, quando a informática foi consolidada e ganhou abrangência vigente em todo o 

País (BRASIL, 2004). 

Neste período, houve a homologação da Lei 6229 de 17 de julho de 1975, que 

discorria sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde. Muitos foram os esforços 

para racionalização de gastos com os serviços de saúde, visto que o sistema estava 

desorganizado, descoordenado e mal distribuído. Para os municípios, a lei descrevia acerca 

da manutenção dos serviços locais, sobretudo em prontos-socorros; e tinha como 

propósito, manter a vigilância epidemiológica; articular as ações de saúde nas três esferas 

de governo; integrar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Foi um período 

marcado pelo fracasso do setor de saúde, pois havia várias instituições que realizavam as 

ações de saúde de uma forma desorganizada e fragmentada. Neste ano, também foi criado 

um subsistema, o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), e houve a padronização da 
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declaração de óbito para ser utilizada em todo o País. Vale ressaltar que embora este 

sistema tenha sido criado por lei, só seria efetivamente implementado anos mais tarde. 

Ainda em 1975, houve a realização da primeira reunião sobre SIS e neste contexto, a 

criação de vários sistemas de abrangência nacional (CAMARGO; COELI; MORENO, 

2007). 

Neste contexto, um novo conceito de elementos alimentou o sistema vigente, os 

indicadores de saúde que servem como um importante instrumento para diagnóstico, 

planejamento e avaliação das ações de saúde realizadas pelos gestores. De acordo com 

Carvalho e Eduardo (1998), os indicadores de saúde deverão ter as seguintes 

características: validade, que consiste na capacidade de mensurar o que se pretende; 

confiabilidade, seus valores permanecem os mesmos independentemente da situação aos 

quais são aplicados; sensibilidade, definida como a capacidade de identificar mudanças ao 

longo do tempo; especificidade para medir apenas o fenômeno em estudo; 

mensurabilidade, que consiste na capacidade de medi-lo ao longo do tempo; relevância 

refere-se à importância na determinação das prioridades em saúde; custo-efetividade, que 

se baseia na obtenção de recursos para utilizá-lo. 

O SIS é composto por três elementos: o dado, a informação e o conhecimento. O 

dado é a parte mais simples do processo e a sumarização de um conjunto de dados 

materializam a informação. Por sua vez, a soma de informações dá origem ao 

conhecimento. Este sistema é de suma importância para saúde, pois busca subsidiar as 

ações dessa área no Brasil para que os cidadãos tenham uma melhora na qualidade de vida, 

de forma que beneficie a população de um modo geral. Neste sistema, estão contidas 

diversas informações acerca dos indicadores de saúde, que consiste em coeficientes que 

descrevem o perfil epidemiológico nacional (morbidade, mortalidade e agravos) associado 

às características sociodemográficas da população. A coleta dos dados é feita nos 

respectivos serviços de saúde e implantadas no sistema em esfera municipal, estadual e 

federal, valendo salientar que, ele poderá apresentar falhas, visto que as informações são 

coletadas no setor saúde, e poderá ocorrer tanto a omissão de informações quanto seu 

repasse equivocado (SIQUEIRA, 2005; ROQUAYROL, 2006). 

Com a criação dos sistemas de informação e iniciativas de treinamento visando uma 

melhor qualificação e conscientização dos profissionais responsáveis pelos registros das 

estatísticas vitais, estudos apontaram consideráveis avanços na melhoria da qualidade dos 

dados de óbitos do Brasil ao longo de décadas. A sistematização tornou possível construir 
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indicadores mais fidedignos, assim como fazer um estudo temporal sobre a evolução das 

doenças (MORAES, 2007; PAES; GOUVEIA, 2010).  

Atualmente as informações do SIS estão disponíveis no Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), que foi criado no ano de 1991, juntamente com a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). No DATASUS, estão contidas todas as 

informações acerca dos indicadores de saúde nacional, bem como o repasse financeiro de 

recursos para os estados e municípios. Este departamento alimenta vários sistemas, dentre 

os quais, o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).  

O SIM foi fundamental para a realização deste estudo, pois dispõe de informações 

importantes para descrição do perfil da mortalidade Nacional. As diversas variáveis que 

alimentam esse sistema são coletadas das declarações de óbito, dentre as quais, destacam: 

ano do óbito, local de residência do falecido, sexo, faixa etária, cor/raça, escolaridade, 

estado civil e causa da morte. Sendo que uma das informações primordiais é a causa básica 

de óbito, a qual é codificada com base na Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde ou, simplesmente, Classificação Internacional 

de Doenças (CID), que tem como finalidade padronizar e catalogar as doenças e agravos à 

saúde de acordo com a Nomenclatura Internacional das Doenças estabelecida pela OMS. A 

partir de 1996, as declarações de óbito do País passaram a ser codificadas utilizando-se a 

10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O SIM reúne das 

secretarias municipais e estaduais de saúde os registros de óbitos e divulga para a 

comunidade informações de aspectos gerais ou desagregadas por variáveis específicas 

(DUARTE; BARRETO, 2015). 

Em detrimento dos elevados índices de incidência e mortalidade por câncer de 

mama e câncer do colo do útero no Brasil e para auxiliar a estruturação do Programa Viva 

Mulher (Programa Nacional de Controle do câncer de Mama e Colo do Útero), foi 

desenvolvido pelo DATASUS em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o 

Sistema de Informação do Câncer de Mama e o Sistema de Informação do Câncer do Colo 

do Útero (SISMAMA/SISCOLO), que coleta e processa informações diversas sobre os 

exames realizados no País e tem muito contribuído para o monitoramento da qualidade dos 

exames, prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças. 

Em particular, informações sobre incidência de câncer no Brasil são atualizadas e 

divulgadas periodicamente pelo Instituto Nacional do Câncer, que consolida as 
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informações geradas pelos Registros de Câncer de Base Populacional (RCPB). Estes são 

centros de coleta, armazenamento, processamento e análise de dados de pacientes 

diagnosticados com câncer em uma população delimitada geograficamente. Os dois 

primeiros RCPB foram criados em 1967 e 1969 nas cidades de Recife e São Paulo, 

respectivamente. Atualmente, somam mais de trinta e estão distribuídos em sua grande 

maioria nas capitais brasileiras, que ficam responsáveis pelas informações dos pacientes 

residentes no estado. O INCA reúne, periodicamente, os dados dos RCPB e disponibiliza 

as informações relevantes para a comunidade.  

Além do SIM, outro sistema de informações importante para o desenvolvimento 

deste estudo foi o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do 

Idoso (SISAP-Idoso), uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz). Esse sistema reúne uma série de indicadores sobre à saúde da população 

idosa em nível de municípios e unidades da federação. A partir das informações do Censo 

Demográfico, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), foram calculados os indicadores relacionados a fatores 

ambientais (Indicadores contextuais e ambientais), fatores econômicos e sociais da 

população idosa (Indicadores socioeconômicos e de fragilidade social) e de características 

demográficas da população (Indicadores demográficos). Esses indicadores, não obstante, 

são úteis para medir às condições de vida dos idosos e estão atrelados ao processo de 

transição epidemiológica e demográfica da população. 

 

2.2 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA 

 

As teorias da transição demográfica, formulada por Thompson (1929), e da 

transição epidemiológica, proposta por Omran (1971) e completada por Frenk et al (1991), 

desempenharam papéis fundamentais no entendimento das mudanças ocorridas nos níveis 

e padrões da mortalidade ao longo da história. Em um primeiro momento, caracterizado 

por altas taxas de fecundidade e mortalidade, predominavam as mortes por doenças 

infectocontagiosas e por deficiências nutricionais. Entretanto, os níveis da incidência de 

câncer eram relativamente baixos. Com a consolidação da transição demográfica, 

caracterizada pela redução tanto da fecundidade quanto da mortalidade, ocorrida após a 

revolução industrial nos países europeus e na década de 1980 no Brasil, houve a 

substituição hierárquica das doenças infecciosas e parasitárias e das deficiências 
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nutricionais pelas doenças crônico-degenerativas e causas externas. Ressalta-se que esse 

processo se configurou de forma gradativa nos países desenvolvidos, porém no Brasil as 

mudanças ocorreram rapidamente, em um intervalo de poucas décadas (VASCONCELOS; 

GOMES, 2012).  

Sendo o câncer uma doença crônico-degenerativa e estar diretamente ligado à 

idade, as alterações na estrutura etária da população impulsionadas pela queda da 

fecundidade e aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento 

populacional, provocaram mudanças importantes nos níveis de incidência de câncer em 

todo mundo, pois à medida que as pessoas vão envelhecendo mais tempo estarão expostas 

aos fatores de risco e, consequentemente, estarão mais susceptíveis a um descontrole no 

processo de divisão celular.  

Pode-se definir transição epidemiológica como um processo de mudanças nos 

padrões de morbimortalidade, o surgimento de novas doenças, bem como a forma como as 

novas causas de mortalidade se comportam na população ao longo dos anos. No Brasil, 

esta transição se deu de forma mais evidente após a implantação do SUS, ou seja, a partir 

dos anos de 1980 e continuou evoluindo até os dias atuais. Uma das mudanças mais 

marcantes foi a redução das doenças transmissíveis e o aumento das doenças crônico-

degenerativas. Vale salientar que, embora tenha ocorrido uma redução considerável das 

doenças transmissíveis, pode-se ainda identificar a persistência de muitas delas no perfil 

epidemiológico brasileiro. Um dos fatores da persistência das doenças infectocontagiosas 

foi a epidemia da AIDS que, dentre outras coisas, propiciou o ressurgimento de algumas 

doenças que foram controladas durante a década de 1980. Além disso, apesar da evolução 

das políticas públicas de saúde e a implantação do Programa de Saúde da Família, ainda há 

falhas tanto no atendimento pelos profissionais quanto nos Sistemas de Informação em 

Saúde, fato que poderá levar a alguns problemas no planejamento da saúde no Brasil 

(MEDRONHO et al, 2009). 

 Apesar das mudanças já comentadas, é importante afirmar que elas se 

desenvolveram de uma maneira diferente no Brasil em relação àquelas ocorridas em países 

desenvolvidos, uma vez que mesmo com a redução das doenças transmissíveis, coexistem 

novas doenças e novas epidemias que evoluem de forma preocupante na população. Houve 

uma mudança no perfil de mortalidade nacional caracterizado pelo decréscimo da 

mortalidade da população jovem que normalmente era acometida por diversas doenças 

infectocontagiosas e um aumento da mortalidade por causas externas e doenças crônico-
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degenerativas. Tais modificações são resultantes de uma alteração no contexto sócio-

político nacional e na alteração do comportamento da sociedade vigente, representando um 

importante desafio para os gestores de saúde que deverão adequar as políticas públicas de 

saúde às mudanças ocorridas no padrão de mortalidade e na transição epidemiológica 

ocorrida. Os dados são notificados no Sistema de Informação em Saúde e deverão 

influenciar no processo de tomada de decisão por parte dos gestores. Este tipo de estratégia 

evita a tomada de decisões de forma aleatória e tende a favorecer a satisfação das 

necessidades coletivas (BRITO, 2008). 

A transição epidemiológica é resultante da evolução das condições sanitárias e 

socioeconômicas da população. Observa-se que a redução das doenças transmissíveis 

beneficiou as populações mais jovens, pois houve uma redução de óbitos desse grupo de 

pessoas. Assim, a população, como um todo, passou a conviver com fatores de risco 

associados às doenças crônico-degenerativas e à medida que ocorreu o aumento da 

população idosa, ocorreu também o aumento dessas doenças (DUARTE; BARRETO, 

2012). 

Neste contexto, há uma necessidade de maior incorporação de tecnologias aos 

cuidados da população idosa, uma intensificação de políticas de prevenção de doenças 

crônico-degenerativas, bem como um maior preparo dos profissionais da área da saúde no 

sentido de aperfeiçoar as ações que vão além da atenção ambulatorial. Assim, o processo 

de transição epidemiológica e a forma rápida com que ocorrem as mudanças na 

organização demográfica do País trazem consigo novos desafios para os setores sociais e 

da saúde, entre esses, a questão do envelhecimento populacional. 

 

2.3 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), os idosos representam o segmento 

demográfico de 60 anos ou mais de idade. De acordo com estimativas reportadas no 

Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde, havia 841 milhões de idosos no mundo 

e 24,4 milhões no Brasil em 2015. Neste ano, a porcentagem de idosos era de 12,5% no 

País e, segundo projeções, deve alcançar os 30% na metade deste século (OMS, 2015).  

O envelhecimento da população é um momento inédito na história da humanidade. 

O ser humano nunca viveu tanto e sua expectativa de vida ainda está aumentando. Na 

época da descoberta do Brasil (Século XVI) até o começo do século XX, a média de vida 
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do ser humano oscilava entre 35 e 40 anos. Na década de 1950, ele já vivia, em média, 

mais de meio século. Quarenta anos depois passava dos 65 anos. Nos primeiros anos do 

século XXI, um pouco mais de 68 anos e a projeção é que a expectativa de vida do ser 

humano ultrapasse os 80 anos em 2060 (OMS, 2015).  

Como resultado do declínio marcante da fecundidade e das taxas de mortalidade, a 

expectativa de vida sofre influência de outros fatores subjacentes como saneamento, 

alimentação, índices de violência, poluição, serviços de saúde e educação. Desse modo, 

dados do referido relatório mostram que em países desenvolvidos como Japão, Austrália e 

vários países europeus a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos, enquanto que em 

muitos países da África mal passa dos 50 anos (OMS, 2015). 

O fenômeno do envelhecimento da população brasileira é uma realidade que reflete 

uma tendência mundial. No entanto, aqui esse fenômeno ocorreu de forma bastante rápida, 

provocado em parte pela velocidade da queda da fecundidade e da mortalidade. Com 

menos crianças nascendo e a maioria das pessoas evoluindo para idades mais avançadas, o 

Brasil mudou consideravelmente sua pirâmide demográfica nos últimos quarenta anos.  É 

importante ressaltar que o envelhecimento populacional não se deve somente às mudanças 

ocorridas nos perfis de morbimortalidade brasileira, mas é resultante também de uma 

modificação nos padrões de assistência à saúde e de melhorias nas condições 

socioeconômicas do país (CARVALHO; GARCIA, 2003).  

Constituindo, neste século, um dos fenômenos mais desafiadores pelas suas 

múltiplas consequências, o envelhecimento tem suscitado um novo olhar da sociedade 

brasileira para os indivíduos da terceira idade. Isto envolve sérias preocupações quanto aos 

cuidados que eles necessitam devido às suas limitações físicas e mentais, que são mais 

agravantes em idades mais avançadas, além de problemas relacionados à previdência social 

(BARROS; GOLDBAUM, 2018). Envelhecer tem um aspecto positivo, pois está 

relacionado ao desenvolvimento social. Mas, não basta envelhecer, é preciso envelhecer 

com saúde física e mental. Isto requer mudanças de comportamento do indivíduo desde a 

infância, adolescência e fase adulta como, por exemplos, ter hábitos alimentares mais 

saudáveis e combater o sedentarismo. Assim, uma vez que os comportamentos de cada 

fase determinam a condição no futuro ou, em outras palavras, “o futuro é fruto do 

passado”, os cuidados com a saúde desde as primeiras idades ajudam a ter uma melhor 

qualidade de vida na velhice, que requer evitar as doenças cardiovasculares e o câncer, 

intimamente ligadas à idade. 



30 

Assim como acontece em todas as doenças crônico-degenerativas, os idosos 

constituem o grupo mais vulnerável à morbimortalidade por câncer. Com base nos dados 

dos censos demográficos de 1970 e 2010, observa-se que a proporção de idosos na 

população brasileira quase que dobrou, passando de 5,1% em 1970 para cerca de 10% em 

2010. Não obstante, o envelhecimento populacional pode ser considerado como um dos 

fatores que contribuiu para o aumento da mortalidade proporcional por câncer do grupo 

etário de 60 anos ou mais em relação às demais faixas etárias, que passou de 53,5% em 

1979 para 68,9% em 2016 (BRASIL, 2016). 

 

2.4 LUGAR DAS NEOPLASIAS 

 

O câncer é, atualmente, a segunda principal causa de morte no mundo. Apesar de 

ser uma epidemia mundial, o número de pessoas que morrem de câncer varia muito ao 

redor do globo, muitas vezes por causa de diferenças regionais e individuais no que diz 

respeito a comportamentos e cuidados com a saúde. Segundo estudos da Agência 

Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC), as mortes por câncer na América do 

Norte são devidas principalmente ao câncer de pulmão, provavelmente por causa das altas 

taxas de tabagismo. Sendo um dos países da América do Sul com maiores taxas de 

fumantes, o Uruguai também tem uma das maiores taxas de mortalidade por câncer de 

pulmão do continente. As baixas taxas de mortalidade por câncer na África são reflexos 

das altas cargas das doenças infecciosas ainda bem presentes na região. Baixos 

rendimentos e limitado acesso rural aos cuidados do câncer ajudam a explicar as altas taxas 

de mortalidade por câncer, por exemplo, na Rússia e China (MAY, 2014). 

Atualmente, o DATASUS, por meio do SIM, disponibiliza diversas informações 

sobre a mortalidade brasileira relativa ao período de 1979 a 2016. Baseado nesses dados, 

nota-se que com uma mortalidade proporcional de 8,1% em 1979, as neoplasias ocupavam 

o quinto lugar em número de óbitos no Brasil, precedidas pelas causas externas (9,2%), 

doenças infecciosas e parasitárias (10,3%), sintomas, sinais e afecções mal definidas 

(20,1%) e doenças cardiovasculares (25,1%). A partir de 1982, com a redução da 

mortalidade proporcional das doenças infecciosas e parasitárias, passa a ocupar o quarto 

lugar. Posto esse ocupado até 1999. Em 2000, com uma mortalidade proporcional de 

12,7%, ultrapassou as causas externas, posicionando-se em terceiro lugar. Vale ressaltar 

que, enquanto a expressividade das neoplasias emergiu na linha temporal, as causas mal 



31 

definidas, que representavam 20,1% dos óbitos em 1979, sofreram considerável redução e, 

em 2016, resultaram em apenas 5,8% dos óbitos, apontando melhorias na qualidade dos 

dados de mortalidade ao longo do período. Por conseguinte, desde 2003, as neoplasias se 

tornaram a segunda principal causa de mortalidade no Brasil. Em síntese, as estatísticas de 

óbitos revelam que a mortalidade proporcional por neoplasias dobrou ao longo do período, 

variando de 8,1% em 1979 a 16,4% em 2016.  

Particularmente, analisando os dados da mortalidade por neoplasias em relação à 

população idosa (60 anos ou mais), os percentuais de óbitos anuais ainda foram maiores, 

variando entre 11,9% em 1979 e 17,2% em 2016. Desde 1979 até 1999, as neoplasias eram 

o terceiro principal grupo de causas de mortalidade de idosos, respondendo por 14,5% dos 

óbitos. Sendo que, a partir de 2000, consolidou-se como segundo principal grupo ao 

ultrapassar as causas mal definidas. Obviamente, considerando-se apenas as causas 

definidas, as neoplasias sempre foram o segundo principal grupo de mortalidade de idosos 

brasileiros, estando atrás apenas das doenças do aparelho circulatório (BRASIL, 2018). 

No contexto regional, a Região Sudeste possui a maior carga da mortalidade de 

idosos por neoplasias. Em níveis decrescentes temporalmente, variou de 62,2% em 1979 a 

48,5% em 2016. Numa tendência crescente, o Nordeste apresentou variação de 10,6% a 

21,2% nesse período. Ressalta-se o impacto da mortalidade por neoplasias nessa região, 

cujo percentual dobrou durante o período. Assim, até 2007 ocupou a terceira posição em 

número de óbitos por neoplasias na população idosa e, a partir do ano seguinte, chegou à 

segunda posição, ultrapassando a Região Sul que, embora ocupando o segundo lugar na 

maioria dos anos, apresentou uma mortalidade por câncer bastante regular, variando de 

22,0% a 19,6% desde 1979 a 2016. As demais regiões apresentaram os menores 

percentuais, cujas variações foram de 3,0% a 6,2% para a Região Centro-Oeste e de 2,1% a 

4,5% para a Região Norte (BRASIL, 2018).  

Neste tópico, foi tratada a posição do câncer frente às demais doenças em relação à 

mortalidade da população brasileira e de suas regiões. A seguir, é descrito os tipos de 

neoplasias e comparadas suas magnitudes.  

 

2.5 TIPOLOGIA E PRINCIPAIS NEOPLASIAS 

 

As neoplasias podem se desenvolver nos mais diversos tecidos e órgãos do corpo 

humano e, geralmente, são classificados de acordo com a estrutura corporal de sua 
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localização (neoplasia maligna de pulmão, mama, colo do útero, garganta, pele etc). Isto 

justifica as mais de cem denominações de cânceres existentes, que seguem nomenclatura 

internacional através da codificação pela CID-10. Essa padronização permite a comparação 

de níveis, padrões e tendências da mortalidade no âmbito mundial e regional (INCA, 

2004).  

A CID-10 classifica as doenças em vinte e dois capítulos. O Capítulo II é 

basicamente um código topográfico que considera o comportamento biológico das 

neoplasias e as classifica em neoplasias malignas (Categorias C00-C97), neoplasias in situ 

(Categorias D00-D09), neoplasias benignas (Categorias D10-D36) e neoplasias de 

comportamento incerto ou desconhecido (Categorias D37-D48). A neoplasia in situ é o 

estágio em que as células cancerosas ainda não invadiram outras camadas de células do 

órgão onde elas se desenvolveram. Ao contrário, quando isso ocorre e essas células 

ganham a capacidade de se disseminar para outras partes do corpo, tem-se o caso de 

neoplasia maligna (câncer) propriamente dito. Já as neoplasias benignas, além de um 

crescimento lento, não têm a característica de metástase e, portanto, são menos agressivas 

ao organismo. Por sua vez, as neoplasias codificadas como de comportamento incerto ou 

desconhecido são aquelas neoplasias em que não foi possível identificar com precisão sua 

tipologia na ocasião do óbito (INCA, 2004). 

Os tipos de câncer diferem bastante em incidência e mortalidade. Por exemplo, 

devido à sua extensão e exposição a fatores ambientais, a pele é o órgão mais propenso ao 

câncer e, portanto, em regiões de climas tropicais a incidência de câncer de pele é 

demasiadamente elevada. No entanto, face à detecção geralmente precoce da doença, a 

mortalidade por esse tipo de câncer é relativamente reduzida. Já os cânceres de pulmão, 

mama, colorretal, estômago e próstata são exemplos de neoplasias malignas que ocupam 

lugar de destaque tanto em magnitude de incidência quanto em mortalidade, em escala 

mundial.  

Levantamentos recentes realizados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre 

Câncer (IARC) elencou câncer de pulmão, próstata e colorretal como os três principais 

protagonistas da mortalidade por câncer de homens na América do Norte, Europa e 

Oceania, conjuntamente responsáveis por 46%, 48% e 43% dos óbitos por câncer nessas 

regiões, respectivamente. Na região da América Latina e Caribe, junta-se ao câncer de 

pulmão e próstata o câncer de estômago e, na região do Oriente Médio e o Norte da África, 

o câncer de fígado. Na Ásia, configuram pulmão, fígado e estômago e na África Sub-
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Saariana, a tríade é constituída por próstata, fígado e Sarcoma de Kaposi (tipo de câncer 

relacionado com o HIV/AIDS, cuja incidência é alta nessa região). Em relação à 

mortalidade de mulheres, o estudo apontou o câncer de mama como uma das três 

principais causas de morte de câncer em todas as regiões citadas e o câncer de pulmão em 

quase todas elas, com exceção apenas da África Sub-Saariana, que apresentou câncer de 

colo do útero, mama e fígado como a primeira, segunda e terceira principal causa de 

câncer, respectivamente. Formam a tríade com câncer de mama e pulmão, o câncer 

colorretal na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Norte da África e Oceania; o 

câncer de colo do útero na América Latina e Caribe e, por fim, o câncer de estômago na 

Ásia (MAY, 2014). 

No Brasil, dados referentes ao ano de 2016, registraram 148.296 óbitos de idosos, 

que correspondeu a um percentual de 17,2% do total de óbitos de idosos ocorridos no ano 

(Tabela 2.1). Destes, 82.255 (55,5%) foram de homens. Mais especificamente, liderou o 

ranking da mortalidade de homens idosos por tipos de neoplasias no país em 2016, a 

neoplasia maligna da próstata (17,3%), seguida da neoplasia maligna da traqueia, 

brônquios e pulmões (15,3%) e da neoplasia maligna do estômago (8,3%). Já em relação 

ao sexo feminino, o ranking brasileiro foi liderado pela neoplasia maligna da mama 

(12,8%), neoplasia maligna da traqueia, brônquios e pulmões (12,6%) e neoplasia maligna 

do cólon, reto e ânus (9,6%).  

Para a população idosa do Nordeste, população-alvo deste estudo, foram registrados 

31.473 (14,4%) óbitos por neoplasias para 2016, sendo 17.172 (54,6%) ocorridos em 

homens e 14.300 (45,4%) em mulheres (Tabela 2.1). Além disso, constatou-se que as 

neoplasias malignas da próstata, da traqueia, brônquios e pulmões e do estômago foram, 

nessa ordem, as três principais causas da mortalidade por câncer da população idosa 

masculina do Nordeste. Vale destacar que o câncer de próstata foi responsável por 23,1% 

dos óbitos por neoplasias de homens idosos do Nordeste, valor acima do percentual do país 

(17,3%). Já em relação ao sexo feminino, o ranking nordestino foi liderado pela neoplasia 

maligna da traqueia, brônquios e pulmões (12,3%), neoplasia maligna da mama (11,9%) e 

neoplasia maligna do cólon, reto e ânus (7,2%).  
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Tabela 2.1 - Número de óbitos e mortalidade proporcional dos idosos por tipo de neoplasia, Brasil 

e Nordeste, 2016 
 Brasil Nordeste 

Neoplasia Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Óbito % Óbito % Óbito % Óbito % 

Lábio, cav oral e faringe 3572 4,3 1127 1,7 783 4,6 351 2,5 

Esôfago 4059 4,9 1356 2,1 799 4,7 340 2,4 

Estômago 6836 8,3 3618 5,5 1461 8,5 808 5,7 

Cólon, reto e ânus 6358 7,7 6359 9,6 865 5,0 1024 7,2 

Fígado e vias bil intrahepát 4038 4,9 3036 4,6 927 5,4 844 5,9 

Pâncreas 3709 4,5 3874 5,9 625 3,6 715 5,0 

Laringe 2440 3,0 367 0,6 518 3,0 114 0,8 

Traqueia, brônquios e pulmões 12612 15,3 8287 12,6 2201 12,8 1758 12,3 

Pele 647 0,8 467 0,7 88 0,5 70 0,5 

Mama 128 0,2 8441 12,8 37 0,2 1696 11,9 

Colo do útero - - 2418 3,7 - - 756 5,3 

Corpo e partes n/esp útero - - 2437 3,7 - - 498 3,5 

Ovário - - 2270 3,4 - - 462 3,2 

Próstata 14199 17,3 - - 3973 23,1 - - 

Bexiga 2461 3,0 1061 1,6 393 2,3 195 1,4 

Mening, encéf e out partes SNC 2396 2,9 2373 3,6 447 2,6 471 3,3 

Linfoma não-Hodgkin 1440 1,8 1338 2,0 262 1,5 244 1,7 

Mieloma mult e neopl malig de 

plasmócitos 1218 1,5 1116 1,7 239 1,4 198 1,4 

Leucemia 2015 2,4 1816 2,8 411 2,4 380 2,7 

Neoplasias in situ, benig, 

comport incert 1465 1,8 1314 2,0 299 1,7 298 2,1 

Restante de neopl malignas 12662 15,4 12956 19,6 2844 16,6 3078 21,5 

Total 82255 100,0 66031 100,0 17172 100,0 14300 100,0 

Fonte: Sistema de informação sobre Mortalidade – SIM/MS. 

 

Uma proporção variável de mortes em todos os países é atribuída aos chamados 

códigos de “lixo” (do inglês, garbage codes), tais como o Capítulo XVIII da CID-10, 

“Sintomas, sinais e condições mal definidas". Seu tratamento adequado é importante para 

melhorar a utilidade dos dados de causa de morte para análise da saúde pública. 

 

2.6 GARBAGE CODES RELACIONADOS ÀS NEOPLASIAS 

 

Baseado nas regras da Classificação Internacional de Doenças, as mortes devem ser 

atribuídas a uma única causa, e esta deve ser a causa básica que desencadeou o óbito. 

Embora com magnitude variável, a não identificação da causa real do óbito ainda ocorre 

regularmente em todos os países com sistemas de registros civis. Assim, essas mortes 

acabam sendo atribuídas, muito frequentemente, a causas que não podem ou não devem ser 

consideradas causas básicas de morte, os garbage codes (GCs). 
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Murray e Lopez (1997) introduziram o termo GCs para designar os óbitos 

atribuídos a códigos que não são úteis para avaliação da Carga Global de Doenças. 

Segundo os autores os GCs representam menos de três por cento dos registros nos países 

de economias de mercado estáveis, mas até um quinto em alguns países em 

desenvolvimento. Assim, é plausível que essas mortes sejam redistribuídas para outras 

causas, como parte da correção de erros de codificação. 

Quando as estatísticas nacionais são corrigidas para prováveis erros de codificação, 

quadros substancialmente diferentes surgem. Os erros de codificação ajudam a explicar 

algumas das variações inesperadas das taxas de mortalidade entre países desenvolvidos. 

Naghavi et al (2010) criaram uma tipologia dos GCs que distingue quatro 

categorias: causas que não podem ou não devem ser consideradas como causa básica de 

morte (Tipo 1); causas intermediárias de morte, tais como insuficiência cardíaca, 

septicemia e embolia pulmonar (Tipo 2); causas imediatas de morte que são as etapas 

finais em um caminho de doença que leva à morte (Tipo 3) e causas inespecíficas dentro de 

grupo de causas maior (Tipo 4). No Quadro 2.1, está disponível a lista detalhada dos 

códigos pertencentes a cada uma das categorias. 

Os Tipos 1 e 4 são de particular interesse neste estudo, pois estão relacionados com 

as neoplasias, no sentido de melhorar a qualidade dos dados de óbitos por neoplasias 

registrados. O Tipo 1 inclui todos os códigos dentro do Capítulo XVIII da CID-10 ou 

códigos R, que são úteis para avaliar serviços de saúde, mas que não significam causas 

básicas de óbito. Por sua vez, o Tipo 4 inclui códigos C e D correspondentes a óbitos por 

neoplasias mal definidos ou com tipologia especificada com imprecisão. 

Estes GCs não são importantes para avaliar mortes agregadas de todas as 

neoplasias, mas devem ser consideradas quando se avaliam taxas de mortalidade 

específicas por tipo de câncer, uma vez que são úteis para melhorar as estimativas dessas 

taxas em estudos comparativos ou de associações com fatores de risco relacionados às 

neoplasias. Neste estudo, em vez do termo garbage codes, será utilizado a nomenclatura 

códigos garbage (CG), mais comumente usada em português (MALTA et al, 2016).  

 

  



36 

Quadro 2.1 - Lista de códigos garbage de acordo com a CID-10 

Tipo de 

CG 
Código CID-10 

Tipo 1 

A31.1, A59, A60.0, A71-A74, A63.0, B00.0, B07, B08.1, B08.8, B30, B35-

B36, F32-F33.9, F40-F42.9, F45-F48.9, F51-F53.9, F60-F98.9, G43-G45.9, 

G47-G52.9, G54-G54.9, G56-G58.9, H00-H04.9, H05.2-H69.9, H71-H80.9, 

H83-H93, J30, J33, J34.2, J35, K00-K11.9, K14, L04-L08.9, L20-L25.9, L28-

L87.9, L90-L92, L94, L98.0-L98.3, L98.5-L98.9, M03, M07, M09-M12, 

M14-M25, M35.3, M40, M43.6-M43.9, M45.9, M47-M60, M63-M71, M73-

M79, M95-M99, N39.3, N40, N46, N60, N84-N93, N97, Q10-Q18, Q36, 

Q38.1, Q54, Q65-Q74, Q82-Q84, R00-R99, B94.8, B949.9, G80-G83, Y86, 

Y87.2, Y89, I10, I15, I70 

Tipo 2 

A40-A41, A48.0, A48.3, E85.3-E85.9, E86-E87, G91.1, G91.3-G91.8, G92, 

G93.1-G93.6, I26, I27.1, I44-I45, I49-I50, I74, I81, J69, J80-J81, J86, J90, 

J93, J93.8-J93.9, J94, J98.1-J98.3, K65-K66, K71-K72 (exceto K71.7), K75, 

K76.0-K76.4, K92.0-K92.2, M86, N14, N17-N19 

Tipo 3 D65, I45-I46, J96 

Tipo 4 C26, C39, C57.9, C64.9, C76, C80, D00-D13, D16-D18, D20-D24, D28-D48, 

A49.9, B83.9, B99, E88.9 I51, I99, X59, Y10-Y34 
Fonte: Naghavi et al, 2010. 

 

2.7 RELAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS COM AS NEOPLASIAS 

 

As condições de saúde das populações são o reflexo do seu grau de 

desenvolvimento social e econômico. Desse modo, importantes mudanças no perfil da 

mortalidade brasileira foram consequências do seu processo de desenvolvimento, em 

particular o industrial, impulsionado na segunda metade do século XX. Se hoje as pessoas 

vivem mais tempo, é porque foram reduzidas as causas de morte precoce, típicas do 

subdesenvolvimento. Por outro lado, ainda persistem desigualdades sociais, com pior 

situação entre as pessoas mais pobres ou com nível de escolaridade mais baixo. Alguns 

indicadores de uso e qualidade de serviços de saúde são melhores entre aqueles cobertos 

pela saúde suplementar, que apresentam melhores condições socioeconômicas 

(MACINKO; BOF DE ANDRADE; SOUZ-JUNIOR, LIMA-COSTA, 2018). 

Múltiplos fatores de risco estão associados ao surgimento dos diferentes tipos de 

câncer, dentre os quais se destacam a predisposição genética e a exposição a agentes 

etiológicos presentes no ambiente social, cultural e econômico. Entretanto, a importância 

de tais fatores varia de acordo com o tipo de câncer. Por exemplo, estudos mostraram que 

há uma maior predisposição ao câncer de mama em mulheres de famílias com histórico da 

doença (KING; MARKS; MANDELL, 2003), que o uso de tabaco causa câncer de pulmão 
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(DOLL; HILL, 1952 e 1964), que o consumo de carne vermelha e processada está 

associado a alguns tipos comuns de câncer, tais como mama, colorretal, próstata e 

estômago (ZHENG; LEE, 2009) e mais recentemente, que o agente infeccioso 

papilomavírus humano (HPV) causa câncer de colo do útero na mulher e câncer de pênis 

no homem (NAKAGAWA; SCHIRMER; BARBIERI, 2010).  

O relacionamento entre fatores socioeconômicos e câncer tem sido abordado para 

tumores específicos.  Por exemplo, Antunes (2005) encontrou que câncer de boca e 

faringe, esôfago, estômago, laringe e colo do útero apresentaram taxas de mortalidade mais 

elevadas nos distritos de pior condição social no município de São Paulo. Weiderpass e 

Pukkala (2006) apontaram tendências de diferenças socioeconômicas nas taxas de 

incidência de cânceres do trato gastro-intestinal na Finlândia. Ribeiro e Nardocci (2013) 

investigaram associações entre desigualdades socioeconômicas e incidência/mortalidade 

por câncer e seus tipos através da reunião de estudos ecológicos realizados entre 1998 e 

2008 em vários países. Dos trinta e dois estudos elegíveis, oito se referem às populações do 

Brasil. Verificou-se associação positiva (risco do desfecho maior em áreas mais ricas) e 

consistente do nível socioeconômico da área de residência com câncer de próstata e de 

cólon nos homens e com mama e cólon nas mulheres. Associações negativas foram 

constatadas para câncer de esôfago, estômago e pulmão em ambos os sexos e para colo 

uterino nas mulheres.  

Dando continuidade ao tema, Ibfelt et al (2013) enfatizaram a posição 

socioeconômica na sobrevivência após o câncer cervical em mulheres dinamarquesas 

diagnosticadas entre 2005 e 2010. Levi et al (2013) trataram da relação entre câncer 

gastroesofágico com índice de massa corpórea e posição socioeconômica medidas em uma 

coorte de um milhão de adolescentes. Menvielle et al (2013) revelaram as tendências das 

desigualdades educacionais na mortalidade por câncer entre homens e mulheres na década 

de 2000 na França. Manser e Bauerfeind (2014) mostraram o impacto do status 

socioeconômico na incidência, mortalidade e sobrevivência de pacientes com câncer 

colorretal por meio de uma revisão sistemática. Seguindo a mesma linha de investigação, 

Medeiros (2015) aborda a relação entre câncer colorretal e indicadores socioeconômicos 

no município de São Paulo. Como resultado, o autor apontou associação estatisticamente 

significativa entre a distribuição espacial de câncer colorretal com indicadores de status 

socioeconômicos. Em particular, o estudo apresentou associação positiva com indicadores 

de renda e escolaridade.  
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Com foco na dimensão educacional, Pikala et al (2016) avaliaram as diferenças de 

mortalidade entre os grupos educacionais de habitantes poloneses em 2002 e 2011. Para 

esse período, os resultados apontaram que as taxas dimunuiram entre os homens e 

mulheres com ensino superior e aumentaram entre aqueles com ensino secundário inferior 

ou com menos educação. As maiores desigualdades educacionais foram observadas em 

mulheres e homens que morreram de câncer de pulmão. 

Em síntese, alguns artigos apontam localidades mais desenvolvidas, ou seja, 

aquelas que apresentam níveis altos de indicadores socioeconômicos, como renda e 

escolaridade, associadas com taxas de mortalidade por câncer mais elevadas, porém com 

tendência de declínio na atualidade. Por outro lado, a falta de estudos em áreas menos 

desenvolvidas, a exemplo das microrregiões do Nordeste, dificulta um melhor 

entendimento dessas relações, que é adicionado pela deficiência existente na qualidade dos 

dados de mortalidade nessas localidades. Daí a necessidade de estudos que, além de 

enfatizarem a correção desses dados, corroborem para a investigação de tais relações. 

Uma proposta de abordagem para modelar a relação da mortalidade por câncer e 

indicadores de condições de vida são os modelos de equações estruturais, apresentados na 

próxima seção. 

 

2.8 UM BREVE HISTÓRICO DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

As ideias iniciais acerca da Modelagem de Equações Estruturais (MEE) surgiram a 

partir dos trabalhos de Sewall Wright, desenvolvidos entre 1921 e 1934, ao relacionar 

diagramas com correlações entre variáveis em estudos com porcos Guinea (BOLLEN, 

1989; IRIONDO et al, 2003; HORVATH, 2011). Wright desenvolveu formas de 

transformar as correlações observadas em um sistema de equações matriciais lineares que 

descrevessem as relações causais representadas por um diagrama de caminhos. Tais 

estudos deram uma nova visão à análise de diagramas de caminhos, cuja evolução 

culminou com o chamado “modelos de equações estruturais” (CAMILO, 2015).  

Por assumir uma estrutura causal a priori em vez de propor um mecanismo de 

identificação de fatores causais como os métodos clássicos, o modelo de caminhos de 

Wright foi ignorado por seus contemporâneos e fortemente criticado por Ronald A. Fischer 

e, assim, ficou esquecido por um tempo. Até que em 1964 foi redescoberto pelo sociólogo 

Hubert Blalock, que usou correlações parciais para analisar relações causais em estudos 
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sociológicos (YU, 2007). Dois outros fatos importantes na consolidação da MEE foram a 

apresentação da ideia de equação estrutural linear por Jöreskog, em 1970, na Conferência 

de sociólogos em Madison, em Wisconsin, que acabou culminando no software LISREL 

(JÖRESKOG, 1978), o primeiro para análise de MEE, e o lançamento do livro 

“Correlation and Causality” de David A. Kenny em 1979, onde argumentou o potencial da 

MEE na confirmação de estruturas causais pré-especificadas (BALTAR, 2011). 

A necessidade de investigar relações causais cada vez mais complexas e o 

desenvolvimento de pacotes estatísticos computacionais democratizaram o uso da MEE 

nas mais diversas áreas do conhecimento humano, tais como sociologia, economia, 

administração, psicologia, genética, ciências biológicas, ciências da saúde e estatística 

(OLIVEIRA, 2014; SILVA, 2015; CERQUEIRA, 2015). Em epidemiologia, os modelos 

gráficos de caminho foram popularizados por Pearl (1995, 2000), Robins (2001) e 

Greenland e Brumback (2002). Desse modo, foi crescente o número de artigos publicados 

nas últimas décadas que recorrem a métodos de análise de equações estruturais (HAIR JR. 

et al, 2010; MARÔCO, 2010). 

Em linhas gerais, o modelo de equações estruturais é adequado a situações em que 

o pesquisador, baseado em uma teoria, formula um modelo hipotético de relações de 

interdependência entre variáveis e, geralmente, representa-o em um diagrama de caminho 

com o auxílio de softwares específicos de MEE, cujos principais são LISREL, EQS, 

MPLUS, AMOS e o pacote SEM do software livre R. Após essa etapa, testa a significância 

estatística das associações pré-definidas com base em um conjunto de dados para então 

analisar se o modelo que ele propôs é razoável. A teoria é, assim, o motor da análise de 

equações estruturais, em oposição à estatística clássica em que os dados são a pedra 

angular no processo de análise (MARÔCO, 2010).  

A crescente utilização da MEE deve-se ao fato de que essa classe de modelos 

engloba diversas características que não estão presentes em outras modelagens. Por 

exemplo, a variável endógena (variável resposta) em uma determinada equação pode 

também assumir o papel de variável exógena (variável explicativa) em outra equação. 

Além disso, é possível incorporar, no modelo, variáveis de natureza conceitual ou teórica, 

denominadas variáveis latentes ou construtos. Estas não podem ser mensuradas 

diretamente, mas seus efeitos ou manifestações podem ser operacionalizados por outras 

variáveis que podem ser medidas diretamente, e para esses tipos de variáveis, atribui-se o 

nome de variáveis observadas ou manifestas (SMITH et al, 2014). Nesse cenário, estudos 
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que utilizam variáveis latentes propiciam uma estrutura mais parcimoniosa para a 

modelagem da matriz de covariância (PALOMO; DUNSIN; BOLLEN, 2007). 

Na abordagem da MEE, a hipótese principal está ligada à matriz de covariâncias 

das variáveis observadas. Mais especificamente, deseja-se avaliar quão bem o modelo 

teórico reproduz a estrutura de covariâncias das variáveis manifestas observadas nos dados 

amostrais (BOLLEN, 1989). Para isto, métodos de estimação que minimizem a diferença 

entre a matriz de covariâncias das variáveis observadas e a matriz de covariâncias estimada 

pelo modelo são requeridos. Assim, o método usual em MEE é o da máxima 

verossimilhança. Outro método é o dos mínimos quadrados generalizados. Ambos os 

métodos assumem distribuição normal multivariada para as variáveis observadas. Métodos 

alternativos, porém, de uso menos frequentes, são os mínimos quadrados não ponderados e 

aqueles com distribuição assintótica livre (ou mínimos quadrados ponderados), os quais 

não exigem o conhecimento da distribuição de probabilidade conjunta das variáveis 

observadas e, portanto, são mais flexíveis. No entanto, há o inconveniente da necessidade 

de amostras de dimensão muito elevada para evitar problemas de convergência numérica e 

de singularidade na matriz de covariâncias (JÖRESKOG; SÖRBOM, 1996). Para um 

maior aprofundamento dos modelos de equações estruturais, na Seção 3.5 da Metodologia, 

é feita uma descrição das suas principais características. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

Adotou-se um desenho ecológico com cortes transversais nos anos de 2010 e 2015, 

tendo como unidades de análise as 188 microrregiões que compõem os nove estados da 

Região Nordeste do Brasil, excluída a microrregião de Fernando de Noronha-PE devido às 

inconsistências das informações sobre a mortalidade por câncer. 

Três etapas foram traçadas para o desenvolvimento deste estudo. Na primeira, 

tratou-se da correção dos dados de óbitos de idosos para subregistro, redistribuição de 

causas mal definidas e códigos garbage. Na segunda, produziram-se as taxas padronizadas 

de mortalidade de idosos para cada uma das principais neoplasias, cujas denominações e 

respectivos códigos segundo a CID-10 são:  

- Homens: neoplasia maligna da próstata (C61) e neoplasia maligna da traqueia, 

brônquios e pulmões (C33-C34). 

- Mulheres: neoplasia maligna da mama (C50) e neoplasia maligna da traqueia, 

brônquios e pulmões (C33-C34).  

Conforme mostrado na Tabela 2.1, o conjunto das causas selecionadas para os 

homens totalizaram 35,9% dos óbitos de idosos por neoplasias no Nordeste em 2016. Já 

em relação ao sexo feminino, a mortalidade proporcional pelas duas principais neoplasias 

foi de 24,2% nesse ano.  

Na última etapa, fez-se uso da Modelagem de Equações Estruturais para avaliar a 

relação das taxas padronizadas de mortalidade com os indicadores de condições de vida.  

 

3.2 BASE E FONTES DE DADOS 

 

A base de dados foi formada pelas taxas padronizadas de mortalidade para os 

principais tipos de câncer e indicadores de condições de vida, referentes à população idosa 

das microrregiões nordestinas, desagregada por sexo e grupos etários quinquenais (60 a 64, 

65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, 80 e mais). Para o cálculo das taxas, as informações sobre os 

óbitos por local de residência foram extraídas do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS). Para reduzir o efeito das flutuações 

aleatórias nos dados de óbitos, utilizou-se a média dos óbitos computados para os triênios 
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de 2009 a 2011 e 2014 a 2016, como referências para 2010 e 2015, respectivamente. A 

população censitária de 2010 e a projetada para 2015 de cada microrregião, por sexo e 

grupos etários quinquenais dos idosos, necessários para o cálculo das taxas, foram obtidas 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em www.ibge.gov.br.  

Os indicadores de condições de vida foram obtidos do Sistema de Indicadores de 

Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso) da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), disponível em https://sisapidoso.icict.fiocruz.br. Este sistema é formado 

por vários indicadores construídos com base nas informações do censo demográfico e 

agrupados em dimensões, dentre as quais, as dimensões ambientais, socioeconômicas e 

demográficas, que fornecem uma série de indicadores úteis para medir as condições de 

vida dos idosos. Depois de uma varredura na base de dados, foram selecionados todos os 

indicadores, dentro dessas dimensões, com informações disponíveis por sexo e em nível 

municipal, para posterior agregação em microrregiões. Os indicadores que atendiam a 

esses critérios são apresentados no quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 - Indicadores por dimensão de condições de vida 

Dimensão Indicador 

Condições ambientais Idosos que vivem em domicílios com água encanada 

Idosos que vivem em domicílios com rede de esgoto 

Idosos que vivem em domicílios com coleta de lixo 

Idosos que vivem em domicílios adequados 

Condições socioeconômicas Idosos analfabetos 

Idosos com rendimento nominal até um salário mínimo 

Idosos economicamente ativos 

Idosos em situação de pobreza 

Idosos morando sozinho 

Idosos responsáveis pelo domicílio 

Condições demográficas Razão de dependência 

Índice de envelhecimento da população 

Idosos residentes em área urbana 

Fonte: SISAP-Idoso, 2010. 

 

Os indicadores das dimensões condições ambientais e socioeconômicas são 

expressos em percentagens e os demográficos são do tipo razão, exceto os idosos 

residentes em área urbana que também é expresso em percentual.  

Por se tratar de um estudo que emprega apenas dados secundários provenientes de 

bancos de dados de domínio público, disponibilizados online, justificou-se o não 

http://www.ibge.gov.br/
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encaminhamento deste estudo para aprovação por comitê de ética em pesquisa, segundo o 

que estabelece o inciso III, artigo primeiro da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional 

de Saúde. 

 

3.3 ANÁLISE DA QUALIDADE DOS DADOS DE ÓBITOS 

 

O cálculo das reais magnitudes e a precisão das estimativas dos indicadores de 

mortalidade do Nordeste têm enfrentado importantes entraves devido à subenumeração dos 

registros de óbitos e aos problemas na qualidade das informações sobre as causas básicas 

de óbito. Assim, a utilização de métodos de correção reduz problemas de subestimação dos 

níveis de mortalidade, proporcionando uma melhor qualidade da informação que pode 

servir mais adequadamente à gestão pública.  

Neste estudo, os óbitos de idosos por câncer para cada microrregião do Nordeste 

foram corrigidos para subregistro, causas mal definidas e causas inespecíficas (códigos 

garbage). A seguir, é descrito cada uma das etapas da correção.  

 

3.3.1 Correção do subregistro de óbitos 

 

Uma das iniciativas do Ministério da Saúde em parceira com a Fundação Oswaldo 

Cruz, com vista a melhoria na qualidade das estatísticas vitais, foi a realização da Pesquisa 

de Busca Ativa de Óbitos e Nascimentos a partir do ano 2010, através da qual foram 

recuperados óbitos que não haviam sido registrados no SIM. Pela primeira vez essa 

pesquisa foi realizada em larga escala no Brasil, abrangendo a Região Nordeste e a 

Amazônia Legal. Essa pesquisa visou mensurar a completitude das notificações ao SIM a 

partir dos casos não registrados nesse sistema (SZWARCWALD et al, 2011). 

Tradicionalmente, tem-se recorrido às técnicas indiretas de mensuração e correção 

do subregistro de óbitos, a exemplo da Equação do Balanço de Crescimento proposta por 

Brass (1975) e do Método do Balanço de Crescimento Geral (HILL; QUEIROZ, 2013). 

Embora tenha sido alvo de debates e discussões, a técnica direta usada pela Pesquisa de 

Busca Ativa tem se mostrado uma alternativa viável para reduzir o efeito do subregistro 

nas estimativas de indicadores de mortalidade (BORGES, 2016; MALTA et al, 2016; 

CARVALHO; PAES, 2018). Em relação aos idosos do Nordeste, em 2010, o número de 

óbitos resgatados pela Pesquisa de Busca Ativa totalizou 20.249 óbitos, que correspondeu 
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a um aumento de 12% em relação aos óbitos notificados pelo SIM no mesmo ano. Vale 

destacar que esse número foi superior aos óbitos notificados como causas mal definidas, 

que totalizaram 15.592 óbitos. 

O SIM permite explorar a correção dos óbitos segundo a Pesquisa de Busca Ativa 

por unidade da federação, faixa etária e sexo, disponível em www2.datasus.gov.br. Assim, 

para reduzir o impacto do déficit de cobertura dos óbitos de idosos por câncer, fatores de 

correção foram estimados baseados na razão entre o número de óbitos de idosos corrigido 

segundo a Pesquisa de Busca Ativa e o notificado ao SIM para cada estado do Nordeste 

(Tabela 3.1). Esses fatores foram utilizados no cálculo do total de óbitos de idosos por 

neoplasias corrigido para subregistro em cada microrregião, por sexo. 

 

Tabela 3.1 - Número de óbitos de idosos notificados ao SIM e corrigidos pela Pesquisa de Busca 

Ativa e fatores de correção de subregistro por estado e sexo, 2010 

Estado 
Homens Mulheres 

Notificado Corrigido Fator Notificado Corrigido Fator 

Maranhão 7722 9646 1,25 6170 7814 1,27 

Piauí 5016 5768 1,15 4597 5266 1,15 

Ceará     13632 15668 1,15 13345 15387 1,15 

Rio G. Norte 5365 6092 1,14 5029 5728 1,14 

Paraíba 7324 8043 1,10 7599 8317 1,09 

Pernambuco     16341 17516 1,07 17053 18230 1,07 

Alagoas 4684 5025 1,07 4602 4974 1,08 

Sergipe 3216 3412 1,06 3088 3363 1,09 

Bahia     22425 24810 1,11 21046 23458 1,11 

Nordeste 85725 95980 1,12 82529 92537 1,12 

Fonte: DATASUS/SIM/MS. 

 

3.3.2 Redistribuição das causas mal definidas 

 

Utilizou-se o método de Ledermann (LEDERMANN, 1955; PAES, 2018) para 

redistribuir entre as neoplasias e os demais Capítulos da Classificação Internacional das 

Doenças (CID-10) os óbitos de idosos de cada microrregião, desagregados por sexo, 

classificados no grupo de causas mal definidas (Capítulo XVIII). 

Este método faz uso da regressão linear simples. Em sua aplicação, foi considerada 

como variável resposta a proporção de óbitos de idosos pelos principais grupos de causas: 

doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias, doenças do aparelho circulatório, doenças do 

aparelho respiratório etc. e como covariável a proporção de óbitos por causas mal definidas 

das microrregiões de cada estado do Nordeste, desagregada por sexo. Assim, primeiro foi 
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feita a redistribuição para esses grupos de causas e somente depois se redistribuiu para 

cânceres específicos. 

Em formalidade matemática, sejam Yij a variável que representa a proporção de 

óbitos da i-ésima microrregião atribuído ao j-ésimo grupo de causas da CID-10 e Xi a 

proporção de óbitos por causas mal definidas correspondente a i-ésima microrregião. A j-

ésima equação de regressão linear de Xi sobre Yij estimada é dada por: 

 

�̂�ij = aj
 
+bj Xi 

 

Em que aj e bj são os coeficientes linear e angular, respectivamente, obtidos pelo método 

de mínimos quadrados ordinários (BUSSAB; MORETTIN, 2014). Pode ser demonstrado 

que ∑ 𝑎𝑗
𝑟
𝑗=1 = 0 e ∑ 𝑏𝑗

𝑟
𝑗=1 = −1, em que r é o número de grupos de causas. Em geral, 

espera-se uma relação linear inversa entre a proporção de óbitos pelas causas mal definidas 

e os grupos de causas bem definidos. Assim, é razoável que -1 < bj  < 0.  

A equação de redistribuição dos óbitos mal definidos tem a seguinte expressão: 

 

Oij = -bjWi + Zij 

 

Em que: 

Oij: óbitos atribuídos ao j-ésimo grupo de causas para a i-ésima microrregião, após a 

redistribuição das causas mal definidas; 

bj: coeficiente angular da reta de regressão de Ledermann, expresso em proporção; 

Wi: óbitos por causas mal definidas referente a i-ésima microrregião; 

Zij: óbitos observados do i-ésima microrregião atribuído ao j-ésimo grupo de causas. 

 

3.3.3 Redistribuição de Códigos garbage 

 

Aos óbitos mal definidos e subregistrados atribuídos às neoplasias nos passos 

anteriores foram adicionados os óbitos correspondentes aos códigos garbage (MURRAY; 

LOPEZ, 1997; NAGHAVI et al, 2010): neoplasias malignas de outras localizações e mal 

definidas (C76) e neoplasias malignas sem especificação de localização (C80). Em 

seguida, fez-se a redistribuição proporcional desses óbitos entre as neoplasias malignas. 
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Ainda, os óbitos de idosos recuperados e atribuídos aos principais tipos de câncer foram, 

proporcionalmente, redistribuídos entre as faixas etárias quinquenais dos idosos. 

Vale destacar que a redistribuição dessas causas inespecíficas de mortalidade foi 

mais uma contribuição deste estudo, pois, embora exista uma ampla literatura que abordou 

a questão da correção do subregistro e redistribuição de causas mal definidas no Brasil, 

raros foram aqueles estudos em que as mortes designadas aos códigos garbage foram 

levadas em conta na correção de erros de codificação. Assim, pouco se sabe sobre os 

efeitos que essa lacuna acarretaria nas magnitudes e tendências da mortalidade brasileira. 

Concluídos esses passos, uma análise da qualidade dos registros de óbitos foi feita 

comparando-se a diferença dos óbitos antes e depois da correção por subregistro, causas 

mal definidas e códigos garbage. 

 

3.4 TAXAS PADRONIZADAS DE MORTALIDADE 

 

As taxas de mortalidade têm uma importância fundamental neste estudo não 

somente por descreverem o perfil da mortalidade, mas por representarem a variável 

resposta na modelagem de equações estruturais. Para se tornarem comparáveis entre as 

microrregiões e entre homens e mulheres, precisaram ser padronizadas, uma vez que 

agregados regionais e a categoria sexo se apresentam, geralmente, com diferentes 

distribuições etárias. 

Com os óbitos de idosos corrigidos para subregistro, causas mal definidas e códigos 

garbage foram calculadas as taxas padronizadas de mortalidade por câncer de próstata, 

câncer de mama e câncer de traqueia, brônquios e pulmões correspondentes a cada 

microrregião. A população censitária de idosos de ambos os sexos do Brasil em 2010 foi 

utilizada como padrão. As taxas foram expressas por 100 mil idosos. 

O processo de padronização das taxas de mortalidade é descrito em várias 

referências clássicas (LAURENTI et al, 2006; PAES, 2018) e se constitui em uma 

operação que consiste em calcular os óbitos esperados através do produto entre as taxas de 

mortalidade específicas por idade da população em estudo e a distribuição etária da 

população-padrão, tomada como referência. Ou seja,  

 

 𝑛𝑂𝑥

𝑒𝑠𝑝𝑗 =  𝑛𝑀𝑥
𝑗
 𝑛𝑃𝑥

𝑝
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Em que: 

 𝑛𝑂𝑥

𝑒𝑠𝑝𝑗
 representa os óbitos esperados por faixa de idade (x, x+n) na área j; 

 𝑛𝑀𝑥
𝑗

 é a taxa de mortalidade específica por faixa de idade (x, x+n) na área j; 

 𝑛𝑃𝑥
𝑝

  é a população-padrão por faixa de idade (x, x+n). 

 

O total de óbitos esperados da área j, 𝑂𝑥

𝑒𝑠𝑝𝑗
 , é a somatória dos óbitos esperados 

específicos por idade: 

 

𝑂𝑒𝑠𝑝𝑗 = ∑  𝑛𝑂𝑥

𝑒𝑠𝑝𝑗

∞

𝑥=0

 

 

Assim, a taxa de mortalidade padronizada para cada área j (𝑇𝑀𝑃𝑗) é dada por: 

 

𝑇𝑀𝑃𝑗 =
𝑂𝑒𝑠𝑝𝑗

𝑃𝑝
 

 

Sendo 𝑃𝑝o total da população padrão. 

Mapas das microrregiões do Nordeste apresentando diferenciais regionais para as 

taxas padronizadas de mortalidade foram construídos no software TabWin do DATASUS, 

versão 3.6. Ademais, foi realizada uma análise descritiva das taxas de mortalidade por 

meio das seguintes medidas: valor mínimo, valor máximo, mediana, média e desvio 

padrão.  

 

3.5 APLICAÇÃO DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

A modelagem de equações estruturais (MEE) consiste na análise simultânea de uma 

série de relações causais entre variáveis (HAIR et al, 2009). As técnicas multivariadas 

tradicionais têm a limitação de poder avaliar apenas uma relação entre variáveis por vez. 

No entanto, existem situações em que se exige uma análise simultânea de várias relações e, 

portanto, nesses casos há a necessidade do uso de técnicas mais abrangentes, as quais 

possuem vantagens sobre a regressão linear clássica (KLINE, 2005). O método é bastante 
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viável em modelos com variáveis não observáveis, como é o caso do construto latente 

especificado como  condições de vida. 

 

3.5.1 Especificação do modelo 

 

Essa técnica pode ser organizada em dois submodelos de acordo com a estrutura 

relacional proposta para as variáveis do estudo: o submodelo de mensuração (equações de 

medida) e o submodelo estrutural (equações estruturais).  

O submodelo de mensuração estabelece a forma como as variáveis latentes são 

medidos por variáveis observáveis, enquanto que o submodelo estrutural representa a 

relação casual entre as variáveis latentes (exógenas e endógenas). Distingue-se, ainda, o 

submodelo de mensuração das variáveis independentes (exógenas) e o submodelo de 

mensuração das variáveis dependentes (endógenas). Este submodelo, expressado em 

álgebra matricial, tem a seguinte equação (BOLLEN, 1989; MARÔCO, 2010): 

 

𝐲 = µ𝒚 + 𝚲𝒚𝛈 + 𝛅, 

 

em que 𝐲 é o vetor (𝑝𝑥1) de variáveis observáveis dependentes ou respostas, µ𝒚 é o vetor 

(𝑝𝑥1) de médias de 𝐲, 𝛈 é o vetor (𝑟𝑥1) de variáveis latentes dependentes, 𝚲𝒚 é a matriz 

(𝑝𝑥𝑟) de pesos fatoriais de 𝛈 em 𝐲 e 𝛅 é o vetor (𝑝𝑥1) de erros aleatórios de medida de 𝐲. 

Por sua vez, pode-se escrever o submodelo de mensuração das variáveis 

independentes da seguinte forma: 

 

𝐱 = µ𝒙 + 𝚲𝒙𝛏 + 𝛆, 

 

em que 𝐱 é o vetor (𝑞𝑥1) de variáveis observáveis independentes, µ𝒙 é o vetor (𝑞𝑥1) de 

médias de 𝐱, 𝛏 é o vetor (𝑠𝑥1) de variáveis latentes dependentes, 𝚲𝒙 é a matriz (𝑞𝑥𝑠) de 

pesos fatoriais de 𝛏 em 𝐱 e 𝛆 é o vetor (𝑞𝑥1) de erros aleatórios de medida de 𝐱. 

Já o submodelo estrutural pode ser escrito formalmente como: 

 

𝛈 = µ + 𝚩𝛈 + 𝚪𝛏 + 𝛓, 

 



49 

tal que 𝚩 é a matriz (𝑟𝑥𝑟) dos coeficientes de 𝛈 no submodelo estrutural com β𝑖𝑖 = 0, 𝚪 é 

a matriz (𝑟𝑥𝑠) dos coeficientes de 𝐱 no submodelo estrutural e 𝛓 é o vetor de erros 

aleatórios de medidas (disturbances) do submodelo estrutural. 

Note que η está em ambos os lados da equação. Isto se justifica pelo fato das 

variáveis latentes dependentes poderem predizer uma(s) à(s) outra(s) em MEE.  

Na modelagem, assume-se que são não correlacionados 𝛅 e η; ε e 𝛏; 𝛓 e 𝛏; 𝛓 e 𝛈. 

Além disso, 𝛅, ε e 𝛓 são mutuamente independentes e têm valor esperado nulo. 

O modelo de equações estruturais pode ser expandido quando em vez de vetores de 

variáveis observáveis dependentes e independentes, têm-se matrizes de dados Y de 

dimensão (𝑛𝑥𝑝) e X de dimensão (𝑛𝑥𝑞). A matriz Y está representada na Tabela 3.2. De 

modo análogo, pode-se representar a matriz X. 

 

Tabela 3.2 - Representação de uma matriz de dados com p variáveis e n indivíduos 

Indivíduo Variável 1 (Y1) Variável 2 (Y2) ... Variável p (Yp) 

1 Y11 Y12 ... Y1p 

2 Y21 Y22 ... Y2p 

..
. ... 

... ..
. ... 

n Yn1 Yn2 ... Ynp 

 

Desse modo, as respectivas equações dos submodelos podem ser reescritas da 

seguinte forma: 

 

𝒀 = 𝟏𝒏µ𝒚
′ + 𝛈𝜦𝒚

′ + 𝛅 

(a) 

 

Sendo:  

µ𝒚: vetor (𝑝𝑥1) de médias e 𝟏𝒏 um vetor de 1's de tamanho n; 

𝛈: matriz (𝑛𝑥𝑟) de variáveis latentes dependentes; 

𝚲𝒚: matriz (𝑝𝑥𝑟) de pesos fatoriais; 

𝛅: matriz (𝑛𝑥𝑝) de erros de medida. 

Mais explicitamente, tem-se: 
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𝑌𝑖1 = µ1 + 𝜆11𝜂𝑖1 + 𝜆12𝜂𝑖2 + ⋯ + 𝜆1𝑟𝜂𝑖𝑟 + 𝛿𝑖1 

𝑌𝑖2 = µ2 + 𝜆21𝜂𝑖1 + 𝜆22𝜂𝑖2 + ⋯ + 𝜆2𝑟𝜂𝑖𝑟 + 𝛿𝑖2 

 

... 

𝑌𝑖𝑝 = µ𝑝 + 𝜆𝑝1𝜂𝑖1 + 𝜆𝑝2𝜂𝑖2 + ⋯ + 𝜆𝑝𝑟𝜂𝑖𝑟 + 𝛿𝑖𝑝 

i = 1, 2, ..., n. 

 

 𝑿 = 𝟏𝒏µ𝒙
′ + 𝛏𝜦𝒙

′ + 𝛆 

(b) 

Sendo:  

µ𝒙: vetor (𝑞𝑥1) de médias e 𝟏𝒏 um vetor de 1's de tamanho n; 

𝛏: matriz (𝑛𝑥𝑠) de variáveis latentes independentes; 

𝚲𝒙: matriz (𝑞𝑥𝑠) de pesos fatoriais; 

𝛆: matriz (𝑛𝑥𝑞) de erros de medida. 

 

 𝜼 = 𝟏𝒏µ′ + 𝛈𝐁′ + 𝛏𝚪′ + 𝛓 

(c) 

 

Sendo:  

µ: vetor (𝑟𝑥1) de médias e 𝟏𝒏 um vetor de 1's de tamanho n; 

𝛈, 𝛏, 𝐁 e 𝚪: matrizes dadas acima; 

𝛓: matriz (𝑛𝑥𝑟) de erros de medida. 

 

3.5.2 Processo de estimação 

 

Os parâmetros a serem estimados são os coeficientes de regressão, pesos fatoriais, 

as variâncias e as covariâncias das variáveis independentes do modelo (BENTLER, 1995). 

O processo de estimação é feito a partir das matrizes de covariância das variáveis 

manifestas e procura minimizar a diferença entre as covariâncias observadas na amostra e 

as covariâncias estimadas pelo modelo.  

Sejam as matrizes de covariância entre as variáveis latentes denominadas de: 

𝐶𝑜𝑣(𝝃) = Ф(𝑠𝑥𝑠), 𝐶𝑜𝑣(𝜺) = Ѳ (𝑝𝑥𝑝), 𝐶𝑜𝑣(𝝇) = 𝛹(𝑟𝑥𝑟) e 𝐶𝑜𝑣(𝜹) = Ѳ𝛿(𝑞𝑥𝑞). 
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Sob os pressupostos relativos aos erros das variáveis latentes e manifestas do modelo 

definido acima, a matriz de covariância das variáveis manifestas na população é 

(JÖRESKOG; SÖRBOM, 1996): 

 

𝚺 = [
Σyy Σyx

Σxy Σxx
] = [

ΛyA(ΓФΓ′ + Ψ)A′Λ′y + Ѳε ΛyAΓФΛ′
x

ΛxФΓ′A′Λy ΛxФΛ′
x + Ѳδ

] 

 

Em que A = (I - B)
-1

, sendo I uma matriz identidade e B a matriz dos coeficientes 

estruturais do modelo definida anteriormente.  

Agora, baseado em uma amostra de variáveis manifestas, a matriz 𝚺 é estimada pela 

matriz S de covariâncias amostrais. Desse modo, o objetivo é obter um vetor de estimativas 

dos parâmetros do modelo (θ), tal que 𝐒 = 𝚺(θ̂), ou seja, 

 

[
Syy Syx

Sxy Sxx
] = [

Σyy(θ̂) Σyx(θ̂)

Σxy(θ̂) Σxx(θ̂)
] 

 

Os software de MEE utilizam métodos numéricos iterativos com a finalidade de 

minimizar uma função da diferença entre 𝐒 e 𝚺(θ̂), denominada função de discrepância. A 

função de discrepância (fd) que o algoritmo iterativo minimiza tem a seguinte expressão 

(ARBUCKLE, 2008): 

fd = (s − σ(θ̂))′𝐖−1(s − σ(θ̂))σ(θ̂), 

 

em que s’ = (s11, s21, s22, ..., skk) é o vetor de elementos da matriz triangular inferior S 

incluindo a diagonal; 𝜎’ = (𝜎11, 𝜎21, 𝜎22, ..., 𝜎kk)  é  o vetor de elementos da matriz triangular 

inferior 𝚺(θ̂) incluindo a diagonal; W é uma matriz de distâncias de todas as observações 

às médias de todas as variáveis, cujo elemento genérico é: 

 

[𝑊]𝑖𝑗,𝑘𝑙 = 𝑤𝑖𝑗,𝑘𝑙 − 𝑤𝑖𝑗𝑤𝑘𝑙  

𝑤𝑖𝑗 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑟 − �̅�𝑖)(𝑥𝑗𝑟 − �̅�𝑗)

𝑛

𝑟=1

 

𝑤𝑖𝑗,𝑘𝑙 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑟 − �̅�𝑖)(𝑥𝑗𝑟 − �̅�𝑗)(𝑥𝑘𝑟 − �̅�𝑘)(𝑥𝑙𝑟 − �̅�𝑙)

𝑛

𝑟=1
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A função de discrepância permite obter estatísticas de teste com distribuição 

assintótica quiquadrado que possibilitam avaliar a qualidade global do modelo ajustado. 

 

3.5.3 Avaliação da qualidade de ajuste do modelo  

 

Em geral, na verificação da adequação do modelo ajustado, existem diversas 

formas ou índices de comparação para aceitação do modelo proposto. No quadro 3.2, são 

apresentadas as estatísticas frequentemente utilizadas em aplicações da MEE, com seus 

respectivos valores de referência (adaptado de Marôco, 2010). 

 

Quadro 3.2 - Índices de qualidade de ajuste, com respectivos valores de referência 

Índice Descrição Valor de Referência 

𝑋2 Qui-quadrado. Quanto menor, melhor. 

Portanto, um valor alto e 

estatisticamente significativo leva à 

rejeição do modelo teórico. 

Valor p > 0,05, indica bom 

ajuste.  

𝑋2/𝑔𝑙 Qui-quadrado normado 

(Qui-quadrado dividido pelos graus de 

liberdade) 

> 5, mau ajuste; 

(2, 5], ajuste sofrível; 

(1, 2], bom ajuste.  

GFI 

AGFI 

NFI 

CFI 

TLI 

Índice de qualidade de ajuste  

GFI ajustado 

Índice de ajuste normalizado 

Índice de ajuste comparativo  

Índice de Tukey-Lewis 

< 0,8, mau ajuste; 

[0,8; 0,9), ajuste sofrível; 

[0,9; 0,95], bom ajuste; 

 > 0,95, muito bom ajuste. 

RMSEA 

 

Raiz do quadrado médio dos erros de 

aproximação 

> 0,10, ajuste inaceitável; 

[0,05; 0,10], bom ajuste; 

< 0,05, muito bom ajuste. 

Fonte: Marôco, 2010. 

 

O modelo teórico proposto (Figura 3.1) envolve a relação entre a variável exógena 

condições de vida, medido indiretamente pelos indicadores obtidos do sistema de 

informações SISAP-Idoso, e a variável endógena taxa padronizada de mortalidade por 

câncer de próstata. De modo análogo, foi elaborado modelos para o câncer de pulmão 

masculino e feminino. 

Para a relação entre as condições de vida e a mortalidade por câncer de mama 

feminina (Figura 3.2), além do modelo anterior em que a taxa padronizada de mortalidade 

foi observada diretamente (Modelo 1), considerou-se um modelo alternativo com a 

mortalidade por câncer de mama sendo uma variável latente, medida indiretamente pelas 
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taxas específicas de mortalidade (TEM) por faixas etárias: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 

anos e mais  (Modelo 2). Desse modo, os diferenciais por idade da mortalidade por câncer 

de mama foram considerados na comparação dos dois modelos. 

Fazendo um paralelo com as equações vistas anteriormente, é interessante notar que 

no Modelo 1 a variável resposta y constitui um vetor de dados correspondente as taxas 

padronizadas de mortalidade por câncer de mama das 187 microrregiões. Por sua vez, no 

Modelo 2 tem-se uma matriz de dados uma vez que Y corresponde as taxas de mortalidade 

específicas por faixas etárias (𝑝 = 3). Complementarmente, no modelo 2 tem-se apenas 

um constructo endógeno, que são as taxas padronizadas de mortalidade  (𝑟 = 1), e um 

exógeno, representado pelas condições de vida (𝑠 = 1). 

Na aplicação da MEE, utilizou-se o software Amos, versão 18. A estimação do 

modelo foi feita por meio do método da máxima verossimilhança. A análise forneceu as 

estimativas padronizadas dos pesos fatoriais e os índices de qualidade de ajuste. 

 

3.5.4 Construção de um indicador sintético 

 

Para classificação das microrregiões em categorias de condições de vida, um 

indicador sintético foi elaborado com base na técnica multivariada de análise fatorial, 

usando o método dos componentes principais (HAIR JR. et al, 2010).  Em sua composição, 

foram utilizadas como variáveis os indicadores de condições de vida selecionados pela 

MEE e as taxas padronizadas de mortalidade.  

O indicador gerado é uma combinação linear dessas variáveis. Assim, sendo k o 

número de microrregiões, p o número de variáveis (v) e w os pesos gerados pela 

componente principal, tem-se a seguinte expressão do indicador sintético, di, i = 1, 2, ..., k: 

 

𝑑𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑣𝑖𝑗 

 

A análise foi feita no software SPPS e, a partir dos escores obtidos, foram 

construídos, no software Tabwin, mapas da distribuição espacial por microrregiões desses 

escores, segundo quatro intervalos de classes em ordem crescente, gerados 

automaticamente pelo software, correspondentes as categorias ou estratos: 1) condições de 
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vida alta; 2) condições de vida média; 3) condições de vida baixa e 4) condições de vida 

muito baixa. Isto significa que quanto maior o valor do escore, melhor situa-se a 

microrregião em condições de vida. Com essa estratificação das microrregiões por meio do 

indicador sintético, tornou-se possível identificar aquelas com melhores e piores condições 

de vida associadas à mortalidade por cada um dos principais tipos de câncer. 

 

 
Figura 3.1 - Diagrama de caminhos do modelo proposto para a mortalidade por câncer de próstata

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do software Amos. 
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Figura 3.2 - Diagrama de caminhos dos modelos propostos para a mortalidade por câncer de mama

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do software Amos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PANORAMA POPULACIONAL DOS ESTADOS DO NORDESTE 

 

O IBGE contabilizou no Censo Demográfico 2010 uma população de 54.215.569 

habitantes na Região Nordeste, distribuída no espaço geográfico de nove unidades da 

Federação: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia. A projeção populacional para 2015, estimou um total de 55.828.194 

habitantes na região, que representou quase 30% da população brasileira (Tabela 4.1). É a 

segunda região mais populosa do País e a terceira em densidade demográfica, contando 

com cerca de 36 habitantes por quilômetro quadrado. 

A população censitária de 2010 e a população projetada para 2015, geral e idosa, 

dos estados do Nordeste e regiões do Brasil, desagregadas por sexo, são mostradas na 

tabela 4.1. Conforme essa tabela, o Nordeste é a terceira região brasileira em proporção de 

idosos. Nesses anos, os estados mais populosos foram Bahia, Pernambuco, Ceará e 

Maranhão, representando juntos cerca de 71% das populações masculina e feminina do 

Nordeste, tanto no contingente geral como na população idosa. Já em termos relativos, a 

Paraíba foi o estado com maior proporção de idosos em ambos os sexos.  

Seguindo uma tendência nacional, a população idosa tem aumentado em todos os 

estados nordestinos em termos absolutos e proporcionais. No Nordeste como um todo, para 

os homens, a proporção de idosos era de 9,3% em 2010 e, em um período curto de 5 anos, 

passou a 10,1% em 2015. No entanto, projeções para 2050 apontam uma proporção de 

24,4% de homens idosos no Nordeste. Para as mulheres, se era de 11,0% e 12,3% em 2010 

e 2015, respetivamente, estima-se que em 2050 corresponderá a 30,1% (BRASIL, 2012). 

Na Tabela 4.2, é mostrado o contingente populacional dos idosos do Nordeste em 

2010 e as projeções feitas para 2015 e 2050, segundo faixas etárias. Embora o segmento 

etário de 60 a 64 anos seja de maior percentual em ambos os sexos, verifica-se uma 

redução da sua representatividade no tempo, enquanto que os segmentos etários de 75 a 79 

anos e 80 anos e mais ganharam cada vez mais representatividade. É interessante observar 

que as diferenças, em termos percentuais, nos grupos etários extremos (60-64 anos e 80e+) 

em 2010 nos homens passou de 16,6 para 9,1 em 2050. Enquanto que para as mulheres 

nesses mesmos anos, de 12,4 para 0,7. Assim, fica muito claro, o processo de 



57 

envelhecimento da população nordestina, o qual está presente em todos os estados e 

microrregiões que os compõem. 

 

Tabela 4.1 - Número de microrregiões, população total e idosa dos estados do Nordeste, e regiões 

do Brasil, por sexo, 2010 e 2015 
  Homens Mulheres 

Estado Nº de 

microrregiões Total 

Idoso 

Total 

Idoso 

  N % N % 

2010 

Maranhão 21 3.329.311 277.116 8,3 3.381.653 299.290 8,9 

Piauí 15 1.565.065 155.528 9,9 1.627.578 180.963 11,1 

Ceará 33 4.205.272 412.254 9,8 4.418.494 509.598 11,5 

Rio G. Norte 19 1.584.137 153.375 9,7 1.655.802 194.088 11,7 

Paraíba 23 1.861.223 198.140 10,6 1.979.573 259.452 13,1 

Pernambuco 19 4.332.720 405.613 9,4 4.668.153 545.106 11,7 

Alagoas  13 1.549.036 125.499 8,1 1.646.684 155.055 9,4 

Sergipe  13 1.025.034 82.981 8,1 1.083.263 105.448 9,7 

Bahia 32 7.022.509 663.918 9,5 7.280.062 807.252 11,1 

Nordeste 188 26.474.307 2.474.424 9,3 27.741.262 3.056.252 11,0 

Norte 64 8.203.149 543.652 6,6 8.791.176 651.815 7,4 

Sudeste 160 39.994.399 4.180.903 10,5 41.715.241 5.102.325 12,2 

Sul 94 13.709.940 1.479.353 10,8 14.258.660 1.825.715 12,8 

Centro-Oeste 52 7.131.503 601.037 8,4 7.661.339 741.226 9,7 

Brasil 558 95.513.298 9.279.369 9,7 99.581.002 11.075.673 11,1 

2015 

Maranhão 21  3.413.714   303.184  8,9  3.502.530   348.739  10,0 

Piauí 15  1.577.300   167.265  10,6  1.660.391   206.301  12,4 

Ceará 33  4.330.182   455.957  10,5  4.575.085   580.269  12,7 

Rio G. Norte 19  1.656.668   170.372  10,3  1.737.146   223.456  12,9 

Paraíba 23  1.901.265   215.165  11,3  2.031.272   285.510  14,1 

Pernambuco 19  4.476.794   452.147  10,1  4.840.950   624.470  12,9 

Alagoas  13  1.580.342   142.941  9,0  1.698.880   183.653  10,8 

Sergipe  13  1.073.630   95.784  8,9  1.143.027   124.680  10,9 

Bahia 32  7.144.691   751.777  10,5  7.484.327   939.133  12,5 

Nordeste 188 27.154.586   2.754.592  10,1 28.673.608   3.516.211  12,3 

Norte 64 8.042.981 551.798 6,9 8.667.293 680.234 7,8 

Sudeste 160 42.161.196 5.474.763 13,0 43.964.005 6.651.646 15,1 

Sul 94 14.211.186 1.852.605 13,0 14.808.485 2.279.350 15,4 

Centro-Oeste 52 7.220.759 653.138 9,0 7.781.290 835.238 10,7 

Brasil 558 99.377.384 11.588.556 11,7 103.894.681 13.962.679 13,4 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010 e 2015. 
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Tabela 4.2 - População dos idosos do Nordeste por faixas etárias, sexo e ano 

 Homens Mulheres 

Idade 2010 2015 2050 2010 2015 2050 

 N % N % N % N % N % N % 

60-64 774052 31,3 850069 30,9 1834036 26,3 894582 29,3 1021847 29,1 2182411 23,3 

65-69 588794 23,8 688471 25,0 1660060 23,8 696827 22,8 829501 23,6 2045033 21,8 

70-74 454129 18,4 495128 18,0 1331952 19,1 566261 18,5 621076 17,7 1723863 18,4 

75-79 292727 11,8 349605 12,7 941438 13,5 382897 12,5 473894 13,5 1317084 14,0 

  80e + 364722 14,7 371319 13,5 1194800 17,2 515685 16,9 569893 16,2 2117676 22,6 

Total 2474424 100,0 2754592 100,0 6962286 100,0 3056252 100,0 3516211 100,0 9386067 100,0 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2012. 

 

Conforme alertado no item 2.3, esse processo está atrelado às mudanças no perfil 

epidemiológico e demográfico, trazendo como consequência o aumento das doenças por 

neoplasias (Tabela 2.1 do Capítulo 2). Estas mais presentes nos homens apresentam um 

padrão etário de aumento concomitante com um aumento da população por idade. 

A figura 4.1 representa o mapa do espaço geográfico do Nordeste do Brasil e ilustra 

as divisões dos nove estados que compõem a região em suas respectivas microrregiões. Ao 

lado, o mapa do Brasil destaca a localização da Região Nordeste. As microrregiões 

pertencentes a cada estado encontram-se nomeadas no Anexo A.  
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Figura 4.1 - Mapa da divisão espacial dos estados do Nordeste em microrregiões 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o uso do software Tabwin. 

 

4.2 PANORAMA DAS NEOPLASIAS NA MORTALIDADE DOS IDOSOS DO 

NORDESTE 

 

Com uma mortalidade proporcional de 15,6%, as neoplasias ocuparam o segundo 

lugar no ranking de mortes de homens idosos da Região Nordeste em 2010. Essas 

magnitudes foram verificadas nos estados nordestinos, variando de 11,5% (Alagoas) a 

19,8% (Rio Grande do Norte), com exceção da Bahia onde o Capítulo Sintomas, sinais e 
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achados anormais em exames clínicos e laboratoriais (Causas mal definidas) apresentou o 

segundo maior percentual de óbitos (16,8%), conforme mostrado na Tabela 4.3. 

Em relação às mulheres idosas, as neoplasias também se posicionaram como a 

segunda principal causa de óbitos no Nordeste como um todo em 2010, representando 

13,1% dos óbitos registrados. No entanto, algumas mudanças hierárquicas foram 

observadas entre os estados. Na Paraíba e em Sergipe, além das doenças do aparelho 

circulatório, as neoplasias ficaram atrás das doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas. Em Pernambuco, a segunda posição ficou com as doenças do aparelho 

respiratório. Já em Alagoas, com 10,2% dos óbitos, as neoplasias foram a quarta do 

ranking. Na Bahia, o elevado percentual de causas mal definidas (16,6%) deixou as 

neoplasias em terceiro lugar, respondendo por 11,8% dos óbitos. 

Entre as neoplasias, a neoplasia maligna da próstata foi o grande vilão da 

mortalidade dos idosos em todos os estados do Nordeste em 2010 (Tabela 4.4). As maiores 

proporções de óbitos foram observadas em Sergipe (32,2%), Bahia (28,1%), Piauí (27,6%) 

e Maranhão (25,5%). Em toda a região, as mortes por câncer de próstata representaram 

quase um quarto do total (24,6%). Em segundo lugar, o câncer da traqueia, brônquios e 

pulmões respondeu por 11,7% dos óbitos de idosos nordestinos por neoplasias. Essa 

posição foi ocupada em todos os estados, exceto no Rio Grande do Norte, onde 

predominou o câncer de estômago como segunda principal neoplasia. 

O câncer de mama foi a principal causa-morte de idosas no Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e no Nordeste como um todo. Nos demais estados, 

liderou o câncer da traqueia, brônquios e pulmões, com exceção do Maranhão, onde foi 

observado o câncer de colo do útero como principal causa-morte (Tabela 4.4). 

Chama-se à atenção para os dois principais tipos de neoplasias no Nordeste. Para os 

homens, a neoplasia maligna da próstata e a neoplasia maligna da traqueia, brônquios e 

pulmões, que juntas representaram 36,3% da mortalidade de idosos por câncer. Para as 

mulheres, a neoplasia maligna da mama e a neoplasia da traqueia, brônquios e pulmões, 

respondendo por 21,2% da mortalidade de idosas por câncer. Em números absolutos, 

foram responsáveis por 4.865 e 2.297 óbitos de idosos e idosas, respectivamente, dois 

contingentes expressivos. 

Nas próximas seções, serão abordados os resultados para cada um desses principais 

tipos de câncer.  
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Tabela 4.3 - Mortalidade proporcional de idosos dos estados do Nordeste, segundo os Capítulos da 

CID-10, por sexo, 2010* 

Capítulo da CID-10 
MA PI CE RN PB PE AL SE BA Total 

Homens 
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,1 2,7 3,2 3,2 2,7 3,5 3,5 2,9 3,9 3,4 
II. Neoplasias (tumores) 13,3 15,6 18,4 19,8 15,7 15,1 11,5 15,2 15,0 15,6 

III. Doenças sang órgãos hemat e transt imunitár 0,5 0,3 0,6 1,0 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 

IV. Doenças endóc, nutricionais e metabólicas 9,4 7,4 6,2 9,7 9,3 9,3 10,3 9,7 8,1 8,5 
V. Transtornos mentais e comportamentais 0,5 1,0 2,0 0,9 0,8 0,7 1,2 1,8 0,9 1,1 

VI. Doenças do sistema nervoso 1,2 1,4 1,9 2,0 1,7 1,3 0,7 1,6 1,0 1,4 

VII. Doenças do olho e anexos - 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

IX. Doenças do aparelho circulatório 44,1 47,6 37,7 36,8 40,0 38,3 37,7 37,0 31,8 37,5 
X. Doenças do aparelho respiratório 7,7 8,3 12,0 10,1 10,2 12,7 10,7 10,0 9,7 10,5 

XI. Doenças do aparelho digestivo 5,2 4,4 4,2 4,9 4,5 5,5 6,2 5,3 4,9 5,0 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 
XIII. Doenças sist osteomusc e tec conjuntivo 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2,1 2,0 2,3 3,4 2,1 2,2 2,4 3,4 2,3 2,3 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - - - - - - - - 
XVI. Algumas afec originadas no perinatal - - - - - - - - - - 

XVII. Malf cong deform e anom cromossômicas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e lab 8,1 4,2 5,5 3,1 8,9 6,1 10,7 6,3 16,8 9,2 
XIX. Lesões enven e alg conseq causas externas - - - - - - - - - - 

XX. Causas externas de morb e mortalidade 4,4 4,4 5,1 4,4 2,9 4,2 4,2 5,3 4,3 4,3 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - - - - - - - - - 
XXII. Códigos para propósitos especiais - - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Mulheres 
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2,7 3,7 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 2,9 3,5 3,3 

II. Neoplasias (tumores) 12,0 12,2 16,4 15,3 12,6 13,3 10,2 13,2 11,8 13,1 
III. Doenças sang órgãos hemat e transt imunitár 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 

IV. Doenças endóc, nutricionais e metabólicas 14,0 12,7 10,0 14,5 14,3 12,5 14,0 14,1 11,6 12,4 

V. Transtornos mentais e comportamentais 0,3 0,3 1,1 0,4 0,4 0,3 0,7 1,2 0,6 0,6 
VI. Doenças do sistema nervoso 1,3 1,3 2,4 2,7 2,1 1,6 1,1 2,2 1,3 1,7 

VII. Doenças do olho e anexos - - 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IX. Doenças do aparelho circulatório 45,2 47,4 38,4 39,1 40,0 38,9 38,0 39,2 34,7 38,8 

X. Doenças do aparelho respiratório 8,0 8,7 12,5 11,2 10,6 13,8 12,1 10,9 9,5 11,1 

XI. Doenças do aparelho digestivo 4,3 3,7 3,6 4,1 3,8 4,3 4,5 4,0 4,0 4,0 
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0,2 0,4 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 

XIII. Doenças sist osteomusc e tec conjuntivo 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 1,1 0,6 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1,6 1,5 1,6 2,1 1,7 2,0 1,2 2,3 1,5 1,7 
XV. Gravidez parto e puerpério - - - - - - - - - - 

XVI. Algumas afec originadas no perinatal - - - - - - - - - - 

XVII. Malf cong deform e anom cromossômicas 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e lab 7,8 4,8 6,5 2,9 8,8 6,4 12,0 5,9 16,6 9,3 

XIX. Lesões enven e alg conseq causas externas - - - - - - - - - - 

XX. Causas externas de morb e mortalidade 1,8 2,2 2,3 2,4 1,0 2,4 1,6 2,5 2,6 2,2 
XXI. Contatos com serviços de saúde - - - - - - - - - - 

XXII. Códigos para propósitos especiais - - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS, 2012. 

*Nota: esses percentuais pouco variaram em 2015, razão pela qual não foram reproduzidos para esse ano. 
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Tabela 4.4 - Mortalidade proporcional de idosos por estado do Nordeste, segundo o tipo de 

neoplasia, por sexo, 2010* 

Neoplasia 
MA PI CE RN PB PE AL SE BA Total 

Homens 

Lábio, cav oral e faringe 4,5 4,5 3,7 3,4 4,8 4,5 7,2 5,3 4,7 4,5 

Esôfago 1,8 4,2 5,6 4,4 4,4 5,4 4,4 3,7 5,5 4,8 

Estômago 12,7 5,4 11,6 11,4 10,4 9,1 5,7 8,8 8,4 9,6 

Cólon, reto e ânus 3,8 4,2 4,8 5,4 2,9 3,6 2,2 3,7 5,3 4,3 

Fígado e vias bil intrahepát 7,8 6,5 4,1 3,4 4,7 5,7 5,7 4,9 5,2 5,2 

Pâncreas 2,1 2,5 2,8 3,1 4,2 3,6 2,8 1,6 3,0 3,0 

Laringe 1,1 2,0 3,3 2,9 2,9 2,8 3,0 2,9 2,6 2,7 

Traqueia, brônquios e pulmões 13,5 12,1 12,3 9,6 10,5 13,4 12,2 12,1 10,5 11,7 

Pele 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 1,6 0,4 0,6 

Mama 0,2 - 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 

Próstata 25,5 27,6 21,9 21,8 22,0 23,0 21,4 32,2 28,1 24,6 

Bexiga 1,3 1,8 1,5 2,2 1,8 2,8 2,6 2,0 2,3 2,1 

Mening, encéf e out partes SNC 2,5 2,8 2,6 2,1 2,9 2,3 1,5 2,5 2,6 2,5 

Linfoma não-Hodgkin 1,9 2,0 0,8 1,3 1,7 1,7 2,2 1,0 1,5 1,5 

Miel mult e neo malig de plasm 0,6 1,3 0,7 0,8 1,4 1,1 0,7 0,8 1,2 1,0 

Leucemia 2,1 4,6 2,2 2,5 1,9 2,0 1,3 1,4 2,1 2,2 

Neop in situ, benig, comp incert 2,2 1,9 3,2 4,1 3,2 1,1 3,9 1,0 0,8 2,1 

Restante de neopl malignas 15,9 16,1 18,1 20,7 19,9 17,3 22,2 14,1 15,5 17,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Mulheres 

Lábio, cav oral e faringe 2,0 1,8 2,6 3,6 4,7 3,1 1,9 2,9 2,7 2,9 

Esôfago 1,1 3,4 3,1 2,6 1,7 2,5 2,1 2,2 3,0 2,6 

Estômago 5,8 4,5 8,9 10,1 8,7 5,7 4,2 4,4 7,0 7,1 

Cólon, reto e ânus 4,7 4,3 5,6 3,9 4,1 6,0 4,2 3,4 7,0 5,5 

Fígado e vias bil intrahepát 9,8 7,7 4,4 5,2 5,8 7,2 6,6 7,9 5,8 6,2 

Pâncreas 5,9 4,3 3,7 3,0 4,6 4,7 4,7 5,7 5,4 4,6 

Laringe 0,5 0,7 0,6 0,5 0,8 0,3 0,6 0,7 0,3 0,5 

Traqueia, brônquios e pulmões 10,2 10,9 12,7 8,2 9,1 10,1 11,0 9,1 8,4 10,1 

Pele 0,3 0,7 0,5 0,1 0,2 0,4 - 0,2 0,6 0,4 

Mama 8,5 9,5 11,0 9,9 10,6 13,3 10,0 13,5 11,0 11,1 

Colo do útero 13,9 9,5 5,4 4,8 4,2 5,0 6,6 6,6 5,5 6,1 

Corpo e partes n/esp útero 4,8 3,6 4,4 3,5 3,7 4,4 4,2 3,9 4,5 4,3 

Ovário 3,0 3,2 3,4 3,2 2,3 3,2 3,6 2,2 2,8 3,0 

Bexiga 0,7 0,7 0,9 1,6 1,0 1,3 1,3 2,9 1,4 1,2 

Mening, encéf e out partes SNC 3,8 3,2 3,1 2,9 1,8 3,2 1,7 3,4 3,9 3,2 

Linfoma não-Hodgkin 1,3 2,3 1,4 1,6 1,0 2,6 1,1 2,0 1,7 1,8 

Miel mult e neo malig de plasm 1,3 1,8 1,0 0,5 1,8 1,3 1,7 1,7 1,4 1,3 

Leucemia 1,3 3,2 2,6 2,7 2,6 2,2 2,5 2,9 2,2 2,4 

Neop in situ, benig, comp incert 3,1 1,4 2,5 3,6 3,2 1,1 3,8 0,5 1,4 2,1 

Restante de neopl malignas 17,9 23,3 22,3 28,5 28,1 22,5 28,0 23,6 24,1 23,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS, 2012. 

*Nota: a ordem de importância dessas neoplasias pouco variou em 2015, razão pela qual os percentuais não 

foram reproduzidos para esse ano. 
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4.3 CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

O total de óbitos por câncer de próstata em 2010 e 2015 registrados no SIM e os 

corrigidos para o conjunto das microrregiões de cada um dos estados do Nordeste são 

mostrados na tabela 4.5. Ademais, são discriminados os óbitos recuperados em cada etapa 

da correção.  

Dentre as etapas, a correção para subregistro foi a de maior impacto na maioria dos 

estados em 2010, com exceção de Alagoas, Sergipe e Bahia, nos quais prevaleceu o maior 

número de óbitos mal definidos recuperados. Em 2015, apenas no Maranhão, Piauí e Rio 

Grande do Norte, o maior número de óbitos recuperados se deveu ao subregistro. Nos 

demais estados, a maior parcela foi de óbitos mal definidos. Para o Nordeste (NE) como 

um todo, a maioria de óbitos recuperados foram de subregistrados (453) em 2010 e mal 

definidos (387) em 2015, correspondendo a 44,3% e 47,4% do total de óbitos recuperados 

em cada um dos anos, respectivamente. Os códigos garbage foram os que provocaram o 

menor impacto, exceto para o Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 4.5 - Contribuição de cada etapa na correção dos óbitos por câncer de próstata para os 

idosos das microrregiões dos estados do Nordeste, 2010 e 2015 
 

Estado  

(Nº de 

microrregiões) 

 

Óbitos 

registrados 

 

Óbitos 

corrigidos 

Óbitos recuperados 

Subregistro Mal 

definidos 

Códigos 

garbage 

Total 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

MA (21) 270 341 390 414 77 34 33 29 10 10 120 73 

PI (15) 203 232 257 264 33 16 14 11 7 6 54 33 

CE (33) 545 627 687 725 88 34 31 39 22 24 142 97 

RN (19) 242 265 302 304 35 18 9 10 16 12 60 40 

PB (23) 262 302 338 350 32 13 30 22 14 13 76 48 

PE (18) 615 668 742 770 49 32 48 38 31 32 127 103 

AL (13) 128 151 169 179 11 8 22 13 8 7 41 28 

SE (13) 149 156 177 184 10 8 13 15 5 5 28 28 

BA (32) 919 1095 1294 1501 121 137 210 222 44 48 375 407 

NE (187) 3333 3837 4356 4692 453 300 413 398 157 158 1023 856 

Fonte de dados básicos: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS. 

 

Para o Nordeste, aos óbitos registrados foram acrescidos 1023 óbitos em 2010 e 

856 em 2015 após a correção, que representou um aumento de 30,7% e 22,3%, 

respectivamente. Os estados com maior aumento foram Maranhão e Bahia em ambos os 
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anos. No entanto, o Maranhão apresentou a maior variação (44,8%) em 2010 e a Bahia 

(35,9%) em 2015.  

Com exceção da Bahia, o subregistro diminuiu em todos os estados do Nordeste em 

2015 comparado a 2010. Os óbitos mal definidos diminuíram na maioria deles, exceto no 

Ceará, Sergipe e Bahia. Já os códigos garbage apresentaram uma variação muito pequena 

entre os anos. 

A partir dos dados de óbitos corrigidos, foram calculadas as taxas padronizadas de 

mortalidade de idosos por câncer de próstata para 2010 e 2015, discriminadas por 

microrregiões (Anexo A).  

A distribuição espacial por microrregiões dessas taxas é ilustrada na figura 4.2. 

Nota-se que a maioria das microrregiões apresentou taxas mais elevadas em 2015. O 

intervalo de 117,5 a 164,0 óbitos por 100 mil idosos incluiu 36,9% das microrregiões em 

2010, sendo o mais frequente nesse ano. Já em 2015, a maioria das microrregiões (32,6%) 

apresentaram suas taxas dentro do intervalo de 164,0 a 210,5. Quanto aos intervalos mais 

extremos, no primeiro ficaram inclusas 15,0% das microrregiões em 2010 e 8,0% em 2015 

e no último, 2,1% e 7,0% nos respectivos anos.  

 
Figura 4.2 - Taxas padronizadas de mortalidade por câncer de próstata, por 100.000 idosos, para as 

microrregiões do Nordeste, 2010 e 2015 

 

                            2010                                                                  2015    

 

Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 
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As três microrregiões que apresentaram as maiores taxas em 2010 foram Propiá-SE 

(284,0), Serra de Santana-RN (278,0) e Aracaju-SE (270,5). Entre as menores estiveram 

Litoral Ocidental Maranhense-MA (48,2), Uruburetama-CE (55,4) e Litoral Norte 

Alagoano-AL (73,9). Já em 2015, as maiores taxas foram encontradas em Jeremoabo-BA, 

Tobias Barreto-SE e Aracaju-SE, com magnitudes de 303,1, 301,8 e 288,0, 

respectivamente. Macau-RN com 71,0, Santa Quitéria-CE com 71,9 e Litoral Norte-PB 

com 80,2 apresentaram as menores. 

Tomando-se como referência a estimativa da taxa padronizada de mortalidade por 

câncer de próstata do Brasil em 2010, cujo valor foi de 165,3 óbitos por 100 mil idosos, 

verificou-se que uma quantidade importante das microrregiões apresentou taxas acima 

dessa magnitude. Mais especificamente, em 2010, 87 (46,5%)  microrregiões tiveram taxas 

superiores à taxa nacional, enquanto que, em 2015, o percentual foi de 66,3%, 

correspondendo a um total de 124 microrregiões. 

Sendo o aumento da idade um fator determinante para a elevação da mortalidade 

por câncer de próstata, alerta-se para os estados da Região Nordeste que se encontram em 

uma etapa da transição demografia não consolidada e com sua população idosa em 

ascensão. Nesse contexto, chama-se atenção para o estado de Sergipe, posicionado entre os 

estados do Brasil com as menores taxas de envelhecimento, porém, apresentando taxa de 

mortalidade por câncer de próstata bastante elevada (ADH, 2013; CARVALHO; PAES, 

2018). 

Diante das elevadas taxas de mortalidade por esse tipo de câncer apresentadas pelas 

microrregiões, somado a um processo de envelhecimento ainda em ascensão no Nordeste, 

especula-se que esses níveis devam aumentar ainda mais no futuro próximo, agravando um 

quadro já preocupante. Ademais, espera-se que as taxas somente comecem a reduzir 

quando a região atingir certo patamar da transição epidemiológica como vem acontecendo 

nos países desenvolvidos.  

As mudanças no perfil demográfico e epidemiológico em todo o País trazidas pelo 

envelhecimento populacional, levou o Ministério da Saúde a instituir algumas diretrizes 

para promoção da saúde das pessoas idosas. Entre essas, a Política Nacional da Pessoa 

Idosa em 2006 e a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com doenças crônicas em 2013. 

Nestas, é eminente a preocupação com o câncer de próstata nos homens idosos. Ademais, a 

implementação da campanha Novembro Azul, um conjunto de iniciativas contra o câncer 

de próstata, é uma das políticas públicas em que são intensificadas as atividades de 
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conscientização, prevenção e controle da doença. No entanto, considerando os graves 

problemas de subdesenvolvimento da Região Nordeste, o mais provável é que se tenha um 

processo lento de arrefecimento dos níveis de mortalidade por câncer de próstata nas 

próximas décadas (BARBOSA et al, 2015; CEPAS, 2018).  

 

4.4 CÂNCER DE MAMA FEMININA 

 

De acordo com a Tabela 4.6, na correção dos dados de câncer de mama, em 2010, o 

subregistro apresentou um impacto maior nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte e Pernambuco. Já em Alagoas e Bahia predominou os óbitos mal 

definidos. Na Paraíba e em Sergipe, o número de óbitos subregistrados e mal definidos 

recuperados foi igual. Em 2015, apenas no Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte o maior 

número de óbitos recuperados se deveu ao subregistro. Nos demais estados, a maior 

parcela foi de óbitos mal definidos, com exceção de Pernambuco onde os códigos garbage 

tiveram um impacto maior. Em toda a Região Nordeste, a maior parte foi de óbitos 

subregistrados (159) em 2010 e mal definidos (152) em 2015, correspondendo a 42,7% e 

42,5% do total de óbitos recuperados em cada um dos anos, respectivamente.  

 

Tabela 4.6 - Contribuição de cada etapa na correção dos óbitos de idosas por câncer de mama para 

as microrregiões dos estados do Nordeste, 2010 e 2015 
 

Estado  

(Nº de 

microrregiões) 

 

Óbitos 

registrados 

 

Óbitos 

corrigidos 

Óbitos recuperados 

Subregistro Mal 

definidos 

Códigos 

garbage 

Total 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

MA (21) 60 98 87 120 18 11 6 6 3 5 27 22 

PI (15) 54 76 68 90 8 7 3 4 2 3 14 14 

CE (33) 230 312 301 371 39 18 18 26 14 15 70 58 

RN (19) 74 123 94 145 11 10 3 6 6 7 20 23 

PB (23) 98 125 124 148 10 5 10 9 6 9 26 23 

PE (18) 279 347 337 399 21 15 19 17 19 21 58 52 

AL (13) 52 72 72 85 5 2 11 6 3 5 19 13 

SE (13) 56 70 70 84 5 5 5 6 3 3 14 14 

BA (32) 288 381 412 521 40 47 62 72 21 21 123 140 

NE (187) 1192 1604 1564 1963 159 119 136 152 78 88 372 358 

Fonte de dados básicos: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS. 
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No geral, com a correção, o aumento foi de 372 óbitos em 2010 e 359 em 2015, que 

significou uma variação de 31,2% e 22,3% em cada ano, respectivamente. Assim como foi 

observado na correção dos óbitos por câncer de próstata, o Maranhão apresentou a maior 

variação em 2010 (45,0%) e a Bahia em 2015 (36,7%). 

Após a correção dos óbitos de idosas por câncer de mama, calcularam-se as taxas 

padronizadas de mortalidade para as microrregiões, discriminadas no Anexo A. Os mapas 

da figura 4.3 ilustram a distribuição espacial por microrregiões dessas taxas em 2010 e 

2015. Apesar de um período curto de cinco anos, evidenciam-se mudanças importantes na 

categorização das microrregiões segundo os intervalos de taxas, particularmente nas 

microrregiões situadas mais próximas ao litoral dos estados. Em 2015, o número de 

microrregiões com taxas compreendidas nos intervalos de magnitudes menores diminuiu 

comparado a 2010, consequentemente, mais microrregiões foram agrupadas naqueles de 

magnitudes superiores. 

 

Figura 4.3 - Taxas padronizadas de mortalidade por câncer de mama feminina, por 100.000 idosos, 

para as microrregiões do Nordeste, 2010 e 2015 

 

                                 2010                                                             2015 

 
Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 
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Nos dois primeiros intervalos, ficaram 130 (69,5%) e 105 (56,1%) microrregiões 

em 2010 e 2015, respectivamente. Nos dois últimos, por sua vez, em 2010, 19 (10,2%) 

microrregiões apresentaram taxas acima de 64,8 (estimativa da taxa padronizada de 

mortalidade de idosas por câncer de mama no Brasil em 2010), o valor correspondente a 

2015 foi um pouco mais que o dobro, isto é, 41 (21,9%) microrregiões.  

Vale destacar que, em 2010, cinco microrregiões apresentaram taxas no intervalo 

mais extremo (entre 91,9 e 114,9). Foram elas: Coelho Neto-MA, Canindé-CE, Serra de 

São Miguel-RN, Seridó Ocidental-PB e apenas uma capital, Aracaju-SE. Já em 2015, o 

número subiu para sete: Cascavel-CE, Serra Pereiro-CE, Mossoró-RN, Vale do Açu-RN, 

Baixo Cotinguiba-SE e duas capitais, Recife-PE e Aracaju-SE. 

Desde os primeiros registros do SIM, o câncer de mama é a neoplasia maligna que 

mais mata mulheres a cada ano no Brasil. Esse padrão não é diferente no Nordeste do país, 

onde as taxas de mortalidade têm tido um aumento considerável nos últimos anos. De 

acordo com este estudo, as taxas corrigidas de mortes de idosas saltaram de 52,2 em 2010 

para 59,9 em 2015, significando um aumento de 14,8% em um curto período de tempo. 

Ao contrário do Brasil, onde as estimativas apontam que em 2029 o câncer será a 

primeira causa de morte, nos países desenvolvidos já ocorre um processo de redução das 

taxas de mortalidade por câncer (MATARAZZO et al, 2017). Segundo a Sociedade 

Americana do Câncer, nos Estados Unidos, as taxas de mortalidade por câncer de mama 

feminina diminuíram 39% de 1989 a 2015. Desde 2007, nesse país, as taxas de mortes por 

câncer de mama têm ficado estabilizadas em mulheres mais jovens, mas têm decrescido em 

idosas. Acredita-se que esses decréscimos sejam resultantes de se detectar o câncer cada 

vez mais cedo devido aos programas de rastreio e de conscientização para o problema, bem 

como de melhores tratamentos (ACS, 2015). Já no Brasil, observa-se um aumento dessas 

taxas tanto em mulheres jovens quanto em idosas nos últimos anos (BARBOSA et al, 

2015). 

Além da idade e alterações genéticas hereditárias ou adquiridas, estão entre os 

principais fatores envolvidos na etiologia do câncer de mama as dietas hipercalóricas, 

sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas, uso de alguns anticoncepcionais e terapia de 

reposição hormonal (TRH). Todos esses influenciados pelo contexto social em que as 

mulheres estão inseridas (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Oncológica, o sistema de saúde 

deve garantir às mulheres informação sobre o câncer de mama, mamografia de qualidade, 
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tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, tratamento em ambientes que atenda as 

expectativas e respeita a autonomia e dignidade da mulher, acompanhamento por equipe 

multidisciplinar, cuidados paliativos para controle dos sintomas e suporte emocional. 

Nessa perspectiva, as campanhas de conscientização a exemplo do Outono Rosa têm papel 

fundamental na prevenção e controle da doença.  

O ritmo de avanço dos níveis de mortalidade por câncer de mama observado de 

2010 a 2015 não aponta para uma redução ou estabilização, mas para uma ascensão das 

mortes nos próximos anos no Nordeste, o que é preocupante. A alta nas taxas em todos os 

estados variou entre 4,7% (Alagoas) e 39,7% (Rio Grande do Norte) no período. Os 

estados do Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco e Ceará apresentaram taxas mais 

elevadas e, portanto, demandam atuações mais contundentes para frear o avanço das 

mortes por câncer de mama.  

 

4.5 CÂNCER DA TRAQUEIA, BRÔNQUIOS E PULMÕES MASCULINO 

 

Na correção dos óbitos de idosos por câncer de traqueia, brônquios e pulmões 

(Tabela 4.7), predominou um maior número de óbitos mal definidos recuperados para a 

maioria dos estados em ambos os anos, com exceção do Maranhão, Piauí e Rio Grande do 

Norte, onde foi observado um maior número de óbitos subregistrados recuperados. Os 

códigos garbage foram os que provocaram o menor impacto, exceto em Pernambuco. 

Para o Nordeste, com a correção, foram acrescentados aos óbitos registrados um 

total de 440 óbitos em 2010 e 408 em 2015, que representou um aumento de 27,7% e 

20,1%, respectivamente. Destes, a maioria foi de óbitos mal definidos, 176 (40,0%) em 

2010, e 172 (42,2%) em 2015. Já os óbitos subregistrados corresponderam a 38,4% em 

2010 e 37,0% em 2015 e os códigos garbage, a 21,6% e 20,8% em 2010 e 2015, 

respectivamente. 

Em comparação com 2010, a distribuição espacial por microrregiões das taxas 

padronizadas de mortalidade dos idosos por câncer de traqueia, brônquios e pulmões em 

2015 revela um número maior de microrregiões com taxas dentro de intervalos mais altos 

(Figura 4.4). No primeiro intervalo (até 40,4 óbitos/100mil), ficaram 23,0% e 7,5% das 

microrregiões em 2010 e 2015, respectivamente. No penúltimo intervalo, 4,8% em 2010 e 

15,0% em 2015.  Já no último, nenhuma em 2010 e cinco (2,6%) em 2015, a saber, São 

Luís-MA, Teresina-PI, Fortaleza-CE, Litoral Aracati-CE e Macau-RN.  
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Tabela 4.7 - Contribuição de cada etapa na correção dos óbitos de idosos por câncer de traqueia, 

brônquios e pulmões para as microrregiões dos estados do Nordeste, 2010 e 2015 
 

 

Estado  

(Nº de 

microrregiões) 

 

Óbitos 

registrados 

 

Óbitos 

corrigidos 

Óbitos recuperados 

Subregistro Mal 

definidos 

Códigos 

garbage 

Total 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

MA (21) 133 203 191 244 29 20 20 15 8 6 58 41 

PI (15) 105 134 131 153 13 9 9 6 5 4 27 19 

CE (33) 335 441 421 511 30 24 36 29 21 17 86 70 

RN (19) 105 149 131 172 12 10 6 5 8 7 26 22 

PB (23) 111 173 140 198 8 7 12 11 9 7 29 26 

PE (18) 303 384 357 439 19 18 17 18 19 18 54 55 

AL (13) 66 80 86 94 6 4 9 7 6 3 20 14 

SE (13) 61 80 71 93 4 4 5 6 2 2 11 13 

BA (32) 367 446 497 594 49 54 64 75 18 20 130 149 

NE (187) 1586 2090 2027 2498 169 151 176 172 95 85 440 408 

Fonte de dados básicos: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS. 

 

Figura 4.4 - Taxas padronizadas de mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões, por 

100.000 idosos, para as microrregiões do Nordeste, masculino, 2010 e 2015 

 

                                 2010                                                               2015 

 
Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 
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4.6 CÂNCER DA TRAQUEIA, BRÔNQUIOS E PULMÕES FEMININO 

 

De acordo com a tabela 4.8, na correção dos óbitos de idosas por câncer de 

traqueia, brônquios e pulmões, em 2010, o subregistro apresentou um impacto maior nos 

estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Já na Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Bahia predominou os óbitos mal definidos. Em Sergipe, foi igual o número de 

óbitos subregistrados e mal definidos recuperados. Em 2015, apenas no Maranhão, Piauí e 

Rio Grande do Norte o maior número de óbitos recuperados se deveu ao subregistro. Nos 

demais estados, a maior parcela foi de óbitos mal definidos, com exceção de Pernambuco 

onde os códigos garbage tiveram um impacto maior.  

Para 2010, em toda a Região Nordeste, 342 óbitos foram recuperados com a 

correção, correspondendo a um aumento de 32,1%. Sendo que a maior parte desses, 151 

(44,2%), referem-se a óbitos subregistrados. Para 2015, o número total de recuperados foi 

de 366, que equivale a um aumento de 22,5%. Nesse ano, foi observado um maior impacto 

de óbitos mal definidos, respondendo por 43,4% do total de óbitos recuperados. 

 

Tabela 4.8 - Contribuição de cada etapa na correção dos óbitos de idosas por câncer de traqueia, 

brônquios e pulmões para as microrregiões dos estados do Nordeste, 2010 e 2015 
 

Estado 

(Nº de 

microrregiões) 

 

Óbitos 

registrados 

 

Óbitos 

corrigidos 

Óbitos recuperados 

Subregistro Mal 

definidos 

Códigos 

garbage 

Total 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

MA (21) 79 132 115 164 24 15 8 11 4 6 36 32 

PI (15) 58 99 73 118 9 9 4 5 3 4 15 18 

CE (33) 253 394 330 467 43 22 20 32 14 19 77 73 

RN (19) 75 114 96 134 11 9 3 4 6 6 21 20 

PB (23) 84 140 109 168 9 6 11 12 5 9 25 27 

PE (18) 217 313 265 363 16 13 17 18 14 19 47 50 

AL (13) 41 71 55 84 4 2 8 6 3 5 15 13 

SE (13) 38 49 48 59 4 3 4 4 2 2 10 10 

BA (32) 221 314 318 436 31 39 49 65 16 17 96 122 

NE (187) 1066 1626 1408 1992 151 119 123 159 67 88 342 366 

Fonte de dados básicos: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS. 

 

Na distribuição espacial das taxas padronizadas de mortalidade por câncer da 

traqueia, brônquios e pulmões feminino, ilustrada nos mapas da figura 4.5, evidencia-se 

mudanças importantes na categorização das microrregiões segundo os intervalos de taxas. 
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Em 2010, o percentual de microrregiões com taxas compreendidas nos intervalos de 

magnitude menor (até 28,3 óbitos/100mil) foi 35,3%, enquanto que em 2015 diminuiu para 

12,8%, consequentemente, mais microrregiões foram agrupadas naqueles de magnitudes 

superiores. No último intervalo, ficaram incluídas as taxas de 4 (2,1%) microrregiões em 

2015, sendo 3 da Paraíba (Cajazeiras, Catolé e Itaporanga) e uma do Ceará (Médio Curu). 

Enquanto que, nesse intervalo, ficou apenas a microrregião de Sobral-CE em 2010. 

 

Figura 4.5 - Taxas padronizadas de mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões, por 

100.000 idosos, para as microrregiões do Nordeste, feminino, 2010 e 2015 

 

                                 2010                                                             2015 

 
Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 

 

Neste estudo, o câncer da traqueia, brônquios e pulmões apresentou níveis de 

distribuição diferentes segundo sexo, com taxas mais elevadas nos homens idosos que nas 

mulheres idosas. Malta et al (2016) avaliaram a tendência da mortalidade por este tipo de 

câncer no Brasil e regiões antes e após correção de subregistro, redistribuição de causas 

mal definidas e causas inespecíficas (códigos garbage) para o período de 1996 a 2011. Os 

autores também constataram que as taxas de mortalidade foram mais elevadas nos homens 

de 30 a 69 anos que nas mulheres dessa mesma faixa etária.  

Comparando os níveis das taxas padronizadas de mortalidade por câncer de pulmão 

em 2010 e 2015, observa-se uma tendência crescente dessa neoplasia tanto em homens 
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quanto nas mulheres em todos os estados da Região Nordeste, com aumentos relativos de 

até 60%, como no caso da Paraíba. Essa tendência sinaliza para o estabelecimento de 

prioridades nas políticas de saúde pública da região, intensificando as campanhas com foco 

na população idosa, que englobe não apenas o câncer de próstata e mama, mas também o 

câncer de pulmão, reforçando o combate ao hábito do fumar, principal fator de risco 

associado a essa doença (DEVESA et al, 2005).   

 

4.7 MÉDIAS DAS TAXAS PADRONIZADAS DE MORTALIDADE 

 

As médias das taxas padronizadas das principais causas de mortalidade por câncer 

são apresentadas na tabela 4.9. As maiores médias foram observadas para o câncer de 

próstata, seguido do câncer de traqueia, brônquios e pulmões masculino, em todos os 

estados e em ambos os anos. Entre os cânceres femininos, em 2010, o câncer de traqueia, 

brônquios e pulmões apresentou médias mais altas no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio 

Grande do Norte e o câncer de mama nos demais estados. Em 2015, a média de câncer de 

mama foi maior apenas no Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia. 

Para o câncer de próstata, tiveram médias mais altas Sergipe, Bahia, Pernambuco e 

Piauí nos dois anos. Alagoas apresentou as menores médias. Comparando os anos, houve 

alta nas médias das taxas em todos os estados, com aumentos variando entre 8,7% (Rio 

Grande do Norte) e 18,4% (Ceará). 

Para o câncer de mama, as médias foram mais baixas no Maranhão, Piauí e 

Alagoas. Os estados da Bahia e Paraíba apresentaram valores intermediários. Já as médias 

mais elevadas, corresponderam a Sergipe, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, com 

este último passando de quarto lugar em 2010 para o primeiro lugar em 2015. Houve 

aumentos nas médias em todos os estados, variando em termos comparativos no período de 

4,7% (Alagoas) a 39,9% (Rio Grande do Norte). 

O câncer de traqueia, brônquios e pulmões nos homens apresentou as maiores 

médias no Ceará, Sergipe e Piauí nos dois anos. Já nas mulheres, esse tipo de câncer teve 

médias mais elevadas no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. As menores médias 

foram observadas em Alagoas. Em todos os estados, foram observados aumentos na 

comparação dos anos, com destaque para a Paraíba, que apresentou variação no período de 

64,0% e 62,9% nos cânceres de traqueia, brônquios e pulmões masculino e feminino, 

respectivamente. 
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Tabela 4.9 - Médias das taxas padronizadas de mortalidade (p/ 100.000 idosos) das microrregiões 

por estado, segundo o tipo de câncer, 2010 e 2015 
 Próstata Mama Pulmão masculino Pulmão feminino 

Estado 2010 2015 Variação 

(%) 

2010 2015 Variação 

(%) 

2010 2015 Variação 

(%) 

2010 2015 Variação 

(%) 

MA (21) 144,0 161,6 12,2 25,5 28,1 10,2 59,4 82,7 39,2 31,6 49,7 57,3 

PI (15) 168,5 195,1 15,8 32,7 37,0 13,1 73,3 94,3 28,6 35,4 48,3 36,4 

CE (33) 147,9 175,1 18,4 45,0 53,4 18,7 80,9 100,2 23,9 51,6 72,9 41,3 

RN (19) 174,5 189,6 8,7 41,1 57,5 39,9 70,9 94,3 33,0 45,9 55,9 21,8 

PB (23) 152,2 167,8 10,2 38,9 49,8 28,0 54,2 88,9 64,0 35,6 58,0 62,9 

PE (18) 176,6 196,5 11,3 
47,8 54,6 

14,2 67,4 90,3 34,0 
41,5 55,3 

33,3 

AL (13) 136,2 156,3 14,8 36,2 37,9 4,7 51,3 65,8 28,3 26,6 41,7 56,8 

SE (13) 214,3 239,6 11,8 48,1 57,0 18,5 75,8 98,4 29,8 37,6 42,4 12,8 

BA (32) 182,5 207,2 13,5 40,2 44,7 11,2 58,9 73,8 25,3 32,5 40,3 24,0 

NE (187) 164,8 186,5 13,2 39,8 46,9 17,8 66,1 87,8 32,8 38,6 53,2 37,8 

Fonte de dados básicos: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS. 

 

Baseado nos resultados do teste t pareado (Tabela 4.10), houve evidência estatística 

de diferença significativa entre as médias das taxas padronizadas de mortalidade de idosos 

das microrregiões do Nordeste nos anos de 2010 e 2015, para os quatro tipos de câncer. 

   

Tabela 4.10 - Teste de comparação das médias das taxas padronizadas de mortalidade das 

microrregiões do Nordeste, segundo o tipo de câncer, 2010 e 2015 

Tipo de Câncer Diferença 
Erro 

padrão 

IC de 95% 
t Valor p 

Inferior Superior 

Próstata 21,7 3,3 15,1 28,1 6,6 < 0,001 

Mama feminina   7,1 1,8   3,5 10,5 4,0 < 0,001 

Pulmão masculino 21,7 2,5 16,6 26,7 8,5 < 0,001 

Pulmão feminino 14,6 1,6 11,5 17,8 9,1 < 0,001 

Fonte: Elaboração própria com o uso do software R. 

 

4.8 TAXAS ESPECÍFICAS DE MORTALIDADE POR IDADE 

 

As taxas específicas de mortalidade por idade são mostradas na tabela 4.11. 

Observa-se que as taxas aumentaram com a idade no Nordeste, cujo padrão de aumento foi 

verificado em todos os tipos de câncer analisados. Para os homens idosos a partir dos 70 

anos, foram observados níveis mais elevados de morte por câncer de próstata. Abaixo 

dessa idade, os níveis de mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões ainda 

foram os maiores na população idosa masculina. Entre as mulheres, em ambos os anos, o 



75 

câncer de mama apresentou as maiores taxas de mortalidade nas faixas etárias extremas, ou 

seja, em idosas mais jovens (60 a 64 anos) e idosas com idades mais avançadas (80 anos ou 

mais).  

Ressalta-se o impacto da idade nas taxas de câncer de próstata. O quociente entre as 

taxas observadas nas faixas etárias extremas (60 a 64 anos e 80 anos e mais), mostra que o 

valor foi 18,2 vezes maior em 2010, saltando de 33,5 na faixa etária de 60 a 64 anos para 

610,7 na faixa etária de 80 e mais. Em 2015, o valor correspondente foi 21,9 vezes maior. 

Para os demais tipos de câncer, esse aumento variou entre 2,1 e 3,6 vezes, que 

correspondeu ao câncer de mama feminino em 2010 e o câncer de traqueia, brônquios e 

pulmões masculino em 2015, respectivamente. 

 
Tabela 4.11 - Taxas específicas de mortalidade por idade, segundo tipo de câncer, Nordeste, 2010 

e 2015 

Idade  

(anos) 

Próstata 
Mama 

feminina 

Pulmão 

masculino 

Pulmão 

feminino 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

60 a 64 33,5 34,2 38,6 44,1 48,4 53,2 30,3 36,8 

65 a 69 75,8 75,2 44,2 49,9 75,1 75,4 42,7 52,9 

70 a 74 152,5 166,4 53,7 54,5 98,3 118,5 53,6 64,0 

75 a 79 277,0 297,2 56,4 65,1 114,0 152,5 59,1 81,4 

80 e mais 610,7 748,3 81,6 107,7 128,2 192,0 65,3 97,7 

Amplitude 577,2 714,1 43,0 63,6 79,8 138,8 35,0 60,9 

Quociente 18,2 21,9 2,1 2,4 2,6 3,6 2,2 2,7 
Fonte de dados básicos: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS. 

 

4.9 INDICADORES DE CONDIÇÕES DE VIDA 

 

Os primeiros quatro indicadores da Tabela 4.12 refletem as condições dos 

domicílios onde os idosos residem. Eles servem como indicador indireto das condições de 

vida da população idosa e têm forte influência em sua saúde, qualidade de vida e bem-

estar. De modo geral, os percentuais observados sinalizam problemas de cobertura 

populacional de serviços de água encanada, rede de esgotamento sanitário, coleta de lixo e 

densidade de domicílios com até dois moradores por dormitório em todos os estados do 

Nordeste. Desses, a cobertura de rede de esgoto foi a menor em ambos os sexos, variando 

entre 24,3% e 54,7% nos homens e entre 29,6% e 59,8% nas mulheres. Os estados que 

estiveram entre os piores em situações de moradia para idosos foram Maranhão, Piauí e 

Alagoas.  
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Em se tratando dos indicadores da caracterização do perfil socioeconômico dos 

idosos, os estados nordestinos apresentaram dados preocupantes. Cinco dos nove estados 

tinham mais da metade de sua população de homens idosos analfabetos, os demais entre 

41,8% (Bahia) e 48,8% (Ceará). Para as mulheres idosas, os estados apresentaram valores 

entre 40,4% (Rio Grande do Norte) e 54,9% (Piauí), que também representam níveis altos 

de analfabetismo. Os percentuais de idosos com rendimento de até um salário mínimo 

foram bastante acentuados nos estados da região em ambos os sexos, revelando, de modo 

geral, uma população de idosos com baixa renda. Alarmantes também foram os percentuais 

de idosos em situação de pobreza, 1 em cada 5 no Rio Grande do Norte, 1 a cada 4 na 

Paraíba, chegando a mais de um terço no Maranhão, em ambos os sexos. Além disso, 

caracterizaram a população idosa dos estados nordestinos em 2010, os altos percentuais de 

idosos responsáveis pelo domicílio, um percentual considerável de idosos economicamente 

ativos e baixos percentuais de idosos morando sozinhos. 

A razão de dependência mede a proporção de idosos e menores de 15 anos que a 

população em idade produtiva deve sustentar e, portanto, valores altos significam 

consideráveis encargos assistenciais para a sociedade. Nesse sentido, para cada 100 

pessoas em idade produtiva em 2010, havia entre 56,0 e 69,3 dependentes para os homens 

e entre 57,5 e 67,9, para as mulheres, cujos extremos correspondem aos estados da Bahia e 

Maranhão em ambos os sexos, valores acima do Brasil que foi de 54,5 e 55,9, para homens 

e mulheres, respectivamente.  

Valores elevados do índice de envelhecimento indicam que a transição 

demográfica, em determinado espaço geográfico, encontra-se em estágio avançado. Os 

estados do Nordeste apresentaram valores abaixo do índice nacional, que foi de 34,0 para 

os homens. No caso das mulheres, cujo valor do índice brasileiro foi de 44,8, esse perfil 

também foi observado, com exceção da Paraíba, que apresentou um índice de 45,7. 

Para ambos os sexos, a proporção da população de idosos na área urbana foi maior 

em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba e menor no Maranhão, Piauí e Bahia. De 

acordo com os dados, no Nordeste como um todo, quase um terço (32,3%) de idosos e um 

quarto de idosas residiam em zonas rurais em 2010, consequentemente, muitos idosos e 

idosas nordestinas tiveram sérias dificuldades de acesso aos serviços de saúde, 

concentrados nas zonas urbanas. 
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Tabela 4.12 - Indicadores da população idosa por estado do Nordeste, por sexo, 2010 

Indicador por dimensão 
MA PI CE RN PB PE AL SE BA NE 

Homens (%) 

Condições do domicílio           

Idosos que vivem em domicílios 

com água encanada 63,2 66,9 71,4 82,9 70,9 72,1 67,9 79,5 74,0 71,8 

Idosos que vivem em domicílios 

com rede de esgoto 24,3 26,3 38,3 44,6 46,1 54,7 31,2 45,8 45,4 41,5 

Idosos que vivem em domicílios 

com coleta de lixo 50,8 54,9 66,9 78,5 71,2 76,9 74,6 76,3 67,3 67,8 

Idosos que vivem em domicílios 

adequados 31,6 43,6 49,2 63,1 55,9 55,3 49,1 60,1 53,2 50,7 

Condições socioeconômicas           

Idosos analfabetos 53,2 53,5 48,8 50,1 51,2 41,9 53,5 46,3 41,8 47,0 

Idosos com rendimento nominal 

de até um salário mínimo 72,9 68,8 67,7 63,1 67,0 61,9 68,3 62,3 65,5 66,3 

Idosos economicamente ativos 37,5 40,3 37,0 34,6 38,3 35,5 35,7 38,1 40,3 37,8 

Idosos em situação de pobreza 39,8 30,2 29,0 23,9 26,2 28,3 34,7 27,0 29,2 29,9 

Idosos morando sozinhos 9,2 8,7 9,4 9,2 9,5 10,1 10,7 12,6 12,7 10,5 

Idosos responsáveis pelo 

domicílio 69,9 74,5 72,9 73,8 73,9 73,4 74,5 75,0 75,8 73,8 

Condições demográficas           

Razão de dependência 69,3 61,4 60,5 56,9 60,1 58,5 64,6 58,2 56,0 59,9 

Índice de envelhecimento 20,3 27,2 29,0 31,0 33,0 28,5 22,1 23,8 29,9 27,6 

Idosos residentes em área urbana 60,3 59,3 68,7 73,0 70,2 76,7 69,8 67,0 64,4 67,7 

 Mulheres (%) 

Condições do domicílio           

Idosos que vivem em domicílios 

com água encanada 69,6 73,9 77,7 87,8 77,5 78,2 74,0 85,6 80,3 78,1 

Idosos que vivem em domicílios 

com rede de esgoto 29,6 30,6 44,7 49,7 52,0 59,8 35,5 53,2 51,9 47,7 

Idosos que vivem em domicílios 

com coleta de lixo 59,3 62,8 74,6 84,4 77,8 83,0 80,9 83,7 74,3 75,4 

Idosos que vivem em domicílios 

adequados 39,6 51,8 57,4 69,9 63,2 61,8 56,3 69,0 61,3 58,8 

Condições socioeconômicas           

Idosos analfabetos 53,6 54,9 42,2 40,4 46,0 42,1 53,6 45,8 46,7 46,1 

Idosos com rendimento nominal 

de até um salário mínimo 76,8 71,5 74,6 70,8 73,3 72,8 75,0 71,8 74,4 73,8 

Idosos economicamente ativos 16,0 15,8 14,0 12,2 14,2 14,0 13,3 14,7 16,6 14,9 

Idosos em situação de pobreza 37,9 28,2 27,6 23,4 25,2 27,0 31,4 25,0 28,1 28,3 

Idosos morando sozinhos 8,6 10,5 10,3 10,3 12,6 13,7 12,8 15,1 14,1 12,3 

Idosos responsáveis pelo 

domicílio 52,7 50,4 50,5 49,4 51,3 54,2 54,7 58,8 55,0 53,0 

Condições demográficas           

Razão de dependência 67,9 60,5 60,4 58,5 60,2 58,7 63,1 58,3 57,5 60,1 

Índice de envelhecimento 24,9 35,5 38,9 42,1 45,7 41,1 29,2 31,9 39,2 36,9 

Idosos residentes em área urbana 68,0 67,3 75,8 79,7 76,7 82,9 76,1 74,7 71,6 75,0 

Fonte: SISAP-Idoso, 2010. 

  



78 

5 MODELAGEM  

 

A seguir os resultados da modelagem de equações estruturais para cada um dos 

quatro tipos de câncer considerados neste estudo. 

 

5.1 AJUSTE PARA O CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Os resultados das estimativas para o modelo final são apresentados na figura 5.1. 

Dentre os treze indicadores iniciais utilizados para análise, três forneceram significância ao 

ajustamento do modelo reespecificado. Os demais indicadores, por apresentaram 

multicolinearidade, foram retirados do modelo. Os resultados da solução padronizada da 

MEE para o modelo final foram significativos para os seguintes indicadores: percentual de 

idosos que vivem em domicílios com água encanada (0,87), percentual de idosos 

analfabetos (-0,66) e percentual de idosos em situação de pobreza (-0,71). A modelagem 

atende aos critérios da validade convergente para o modelo de mensuração do construto 

exógeno condições de vida. Valores altos do primeiro indicador refletem boas condições 

de vida dos idosos e dos dois últimos, baixas condições de vida dos idosos. Assim, com um 

coeficiente padronizado de 0,44, o modelo estrutural apresentou um efeito inverso na 

relação entre os indicadores que representam más condições de vida dos idosos e as taxas 

padronizadas de mortalidade por câncer de próstata. Isto é, as taxas foram mais elevadas 

em microrregiões onde as magnitudes desses indicadores foram baixas.  

 
Figura 5.1 - Estimativas padronizadas da MEE para o modelo final da relação entre indicadores de 

condições de vida e a mortalidade por câncer de próstata, Nordeste, 2010 

 

 
(*) coeficientes padroninados significativos, valor p < 0,01. 
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Ademais, para o modelo final apresentado, a análise da qualidade do ajuste foi feita 

avaliando-se a estimação da variável resposta taxa padronizada de mortalidade por câncer 

de próstata através da MEE. Os critérios para um bom ajuste do modelo, estabelecidos em 

Kline (2005) e Marôco (2010), foram todos satisfeitos, conforme mostrado na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 - Índices de ajuste da MEE para a modelagem da mortalidade dos idosos por câncer de 

próstata nas microrregiões do Nordeste do Brasil, 2010 

Índice 
Critério para 

um bom ajuste 
Modelo final 

Quiquadrado (Valor p)  Valor p > 0,05 3,794 (0,150*) 

Quiquadrado normado  entre 1 e 2 3,794/2=1,897 

Índice de ajuste de bondade (GFI) > 0,90 0,989 

GFI ajustado (AGFI) > 0,90 0,951 

Índice de ajuste normalizado (NFI) > 0,90 0,982 

Índice de ajuste comparativo (CFI) > 0,90 0,991 

Índice de Tukey-Lewis (TLI) > 0,90 0,973 

Raiz do erro quadrático médio 

(RMSEA) 

< 0,08 0,069 

Correlação múltipla quadrada (R
2
) ≈ 1, melhor 0,194 

(*) valor p > 0,05 indica ajuste global do modelo ao nível de 1% de significância. 

 

O mapa da figura 5.2 ilustra a distribuição espacial dos escores do indicador 

sintético construído a partir dos indicadores de condições de vida do modelo final e das 

taxas de mortalidade por câncer de próstata. Baseado em intervalos desses escores 

determinados automaticamente pelo software Tabwin, as microrregiões foram classificadas 

de acordo com as seguintes categorias: condições de vida muito baixa (escores até -0,87), 

condições de vida baixa (escores entre -0,87 e 0,63), condições de vida média (escores 

entre 0,63 e 2,12) e condições de vida alta (escores entre 2,12 e 3,62).  

De acordo com esse agrupamento, observaram-se 7 (3,7%) microrregiões 

classificadas dentro da categoria de condições de vida alta. Foram elas: as três regiões 

metropolitanas (Recife, Salvador e Fortaleza) e as demais capitais do Nordeste, com 

exceção de Teresina e Maceió. Estas foram duas das 31 (16,6%) microrregiões que tiveram 

escores classificados como condições de vida média. O restante das microrregiões foram 

classificadas como tendo condições de vida baixa (64,7%) e muito baixa (15,0%). A maior 

parte das microrregioes classificadas nessa última categoria, são pertencentes ao 

Maranhão, Ceará e Alagoas. 
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Figura 5.2 - Agrupamento das microrregiões de acordo com os escores do indicador sintético para 

o câncer de próstata e indicadores de condições de vida, 2010 

 

 

Fonte: Elaboração própria com utilização do software Tabwin. 

 

As médias dos indicadores e da taxa de mortalidade por câncer de próstata 

referentes às microrregiões segundo as categorias de condições de vida são apresentadas na 

Tabela 5.2. Nota-se que as médias dos percentuais de idosos analfabetos (ANALF) e em 

situação de pobreza (SIT_POB) diminuem à medida que se elevam as condições de vida, 

enquanto que aumentam as médias dos percentuais de idosos vivendo em domicílios com 

água encanada (AGUA) e das taxas de mortalidade por câncer de próstata (TMCP).  

  



81 

Tabela 5.2 - Médias das taxas de mortalidade por câncer de próstata e dos indicadores das 

microrregiões, segundo as categorias de condições de vida, 2010 

Condições de vida 
(Nº de microrregiões) TMCP AGUA ANALF SIT_POB 

Muito baixa (28) 113,5 52,5 63,1 42,3 

Baixa (121) 163,6 65,4 58,5 31,8 

Média (31) 205,5 77,1 47,3 27,7 

Alta (7) 211,9 91,0 19,4 19,5 

Fonte dos dados básicos: SIM. SISAP-idoso.  

Nota: TMCP: Taxa de mortalidade por câncer de próstata. AGUA: Percentual de idosos em domicílios com 

água encanada; ANALF: Percentual de idosos analfabetos; SIT_POB: Percentual de idosos em situação de 

pobreza. 
 

5.2 AJUSTE PARA O CÂNCER DE MAMA FEMININO 

 

Fez-se ajustes com diferentes combinações dos indicadores considerados no estudo 

em busca de modelos com coeficientes de regressão significativos e bons índices de 

qualidade de ajuste. Assim sendo, dois modelos se ajustaram bem com os seguintes quatro 

indicadores: percentual de idosas em domicílios com água encanada (DOM_AGUA), 

percentual de idosas analfabetas (ANALF), percentual de idosas em situação de pobreza 

(SIT_POB) e razão de dependência (RDEP). 

As estimativas dos coeficientes de regressão padronizados são mostradas na Figura 

5.3. Os indicadores DOM_AGUA, ANALF, SIT_POB e RDEP se mostraram significantes 

(valor p < 0,001) para mensurar o construto condições de vida (CONDV) das idosas das 

microrregiões nordestinas. Para identificação dos modelos, os coeficientes não 

padronizados de DOM_AGUA foram fixados em 1 em ambos os modelos, hipotetizando-

se uma relação positiva entre boas condições de vida e o percentual de idosas em 

domicílios com água encanada. Os coeficientes com valores negativos indicaram que 

melhores condições de vida estiveram associadas com menores percentuais de idosas 

analfabetas e em situação de pobreza, bem como a uma menor razão de dependência. Já os 

coeficientes padronizados estimados em 0,58 e 0,88 nos modelos 1 e 2, respectivamente, 

apontaram uma forte relação entre boas condições de vida e taxas de mortalidade por 

câncer de mama no Nordeste.  
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Figura 5.3 - Estimativas padronizadas da MEE para o modelo final da relação entre indicadores de 

condições de vida e a mortalidade por câncer de mama, Nordeste, 2010 

 

 

(a)

 

(b) 

(a) Modelo 1; (b) Modelo 2. 
 (*) 

Significância: valor p < 0,001. 

 

A modelagem de equações estruturais apresentou índices de bondade de ajuste 

satisfatórios para ambos os modelos, conforme mostrados na Tabela 5.3. Nos dois casos, a 

função de discrepância não apresentou significância estatística ao nível de 0,05, não 

rejeitando, assim, a hipótese de ajuste global do modelo. O Qui-quadrado normado atendeu 

ao ajuste de parcimônia. Os índices de ajustes GFI, AGFI, NFI, CFI e TLI satisfizeram aos 

níveis de aceitação para os valores de referência (acima de 0,90), bem como o RMSEA, 

que forneceu valor inferior ao limite de 0,08. Pelos valores do R
2
 múltiplo, evidenciou-se 

que a proporção da variância da TPMCM explicada pelo construto exógeno CONDV foi 
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maior no modelo 2 (76,8%) que no modelo 1 (34,0%). Assim, com um R
2
 muito superior, 

atrelado a uma RMSEA menor e um coeficiente padronizado (CP) maior, o modelo 2 

potencializou o poder das relações.  

 

Tabela 5.3 - Índices de ajuste da modelagem da mortalidade das idosas das microrregiões do 

Nordeste por câncer de mama, segundo os modelos finais, 2010 

Índice de ajuste 
Nível de 

aceitação 
Modelo 1 Modelo 2 

Função de discrepância (valor p)  Valor p > 0,05 9,716 (0,084*) 19,808 (0,100
*
) 

Quiquadrado normado entre 1 e 2 1,943 1,524 

Índice de qualidade de ajuste (GFI)  > 0,90 0,979  0,968 

GFI ajustado (AGFI) > 0,90 0,937 0,931 

Índice de ajuste normalizado (NFI) > 0,90 0,966 0,940 

Índice de ajuste comparativo (CFI) > 0,90 0,983 0,978 

Índice de Tukey-Lewis (TLI) > 0,90 0,966 0,964 

Raiz do erro quadrático (RMSEA) < 0,08 0,073 0,054 

Correlação múltipla quadrada (R
2
) ≈ 1, melhor 0,340 0,768 

 (*) 
Valor p > 0,05 indica ajuste global do modelo. 

 

A distribuição espacial dos escores do indicador sintético referente aos indicadores 

selecionados na modelagem para o câncer de mama é apresentada na Figura 5.4. Baseado 

nesses escores as seguintes categorias foram formadas: condições de vida muito baixa 

(escores até -0,88), condições de vida baixa (escores entre -0,88 e 0,66), condições de vida 

média (escores entre 0,66 e 2,19) e condições de vida alta (escores entre 2,19 e 3,73). 
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Figura 5.4 - Agrupamento das microrregiões de acordo com os escores do indicador sintético para 

o câncer de mama e indicadores de condições de vida, 2010 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 

 

Com exceção da capital Teresina, as outras capitais dos estados nordestinos foram 

classificadas dentro da categoria de condições de vida alta, correspondendo a 4,3% das 

microrregiões. As demais microrregiões ficaram assim distribuídas nas categorias de 

condições de vida: 23 (12,3%) na média, 128 (68,4%) na baixa e 28 (15,0%) na muito 

baixo, conforme mostrado na Tabela 5.4. Verifica-se também que as médias dos 

percentuais de idosos analfabetos (ANALF), com renda de até um salário mínimo 

(RENDA) e em situação de pobreza (SIT_POB) diminuem à medida que se elevam as 

condições de vida, enquanto que aumentam as médias dos percentuais de idosos vivendo 

em domicílios com água encanada (AGUA) e das taxas de mortalidade por câncer de 

mama (TMCM).  
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Tabela 5.4 - Médias das taxas de mortalidade por câncer de mama feminina e dos indicadores das 

microrregiões, segundo as categorias de condições de vida, 2010 

Condições de vida 
(Nº de microrregiões) 

TMCM AGUA ANALF RENDA SIT_POB 

Muito baixa (28) 26,0 60,8 64,4 82,4 41,7 

Baixa (128) 37,6 72,0 56,8 78,5 30,8 

Média (23) 57,0 78,7 44,7 73,8 24,5 

Alta (8) 75,4 91,4 23,4 61,6 20,8 

Fonte dos dados básicos: SIM. SISAP-idoso.  

Nota: TMCM: Taxa de mortalidade por câncer de mama; AGUA: Percentual de idosos em domicílios com 

água encanada; ANALF: Percentual de idosos analfabetos; RENDA: Percentual de idosos com renda de até 

um salário mínimo; SIT_POBREZA: Percentual de idosos em situação de pobreza. 
 

5.3 AJUSTE PARA O CÂNCER DA TRAQUEIA, BRÔNQUIOS E PULMÕES 

MASCULINO 

 

Os resultados das estimativas para o modelo final são apresentados na figura 5.5. 

Dentre os indicadores iniciais utilizados na análise, quatro forneceram significância 

estatística ao ajustamento do modelo reespecificado. Os resultados da solução padronizada 

para o modelo final foram significativos para os seguintes indicadores: percentual de 

idosos que vivem em domicílios com água encanada (0,58), percentual de idosos 

analfabetos (-0,90), percentual de idosos com renda nominal até um salário mínimo (-0,63) 

e razão de dependência (-0,94), atendendo aos critérios da validade convergente para o 

modelo de mensuração do construto exógeno condições de vida. Valores altos desses 

últimos três indicadores refletem baixas condições de vida dos idosos.  

Com um coeficiente padronizado de 0,57, o modelo apresentou um efeito direto na 

relação entre as taxas padronizadas de mortalidade por câncer de pulmão e o percentual de 

idosos em domicílios com água encanada, e um efeito inverso com os indicadores que 

representam más condições de vida dos idosos. Isto é, em geral, as taxas foram mais 

elevadas em microrregiões onde as magnitudes do primeiro indicador foram altas e dos 

últimos, baixas. Ademais, os critérios para um bom ajuste do modelo foram satisfeitos, 

conforme mostrado na tabela 5.5. 
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Figura 5.5 - Estimativas padronizadas da MEE para o modelo final da relação entre os indicadores 

de condições de vida e a mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões masculino, 

Nordeste, 2010 

   

 
(*) coeficientes padroninados significativos, valor p < 0,01. 

 

Tabela 5.5 - Índices de ajuste da MEE para a modelagem da mortalidade dos idosos por câncer de 

traqueia, brônquios e pulmões nas microrregiões do Nordeste do Brasil, 2010 

Índice 
Critério para 

um bom ajuste 
Modelo final 

Função de discrepância (Valor p)  Valor p > 0,05 6,11 (0,30*) 

Quiquadrado normado  entre 1 e 2 1,221 

Índice de ajuste de bondade (GFI) > 0,90 0,987 

GFI ajustado (AGFI) > 0,90 0,962 

Índice de ajuste normalizado (NFI) > 0,90 0,987 

Índice de ajuste comparativo (CFI) > 0,90 0,998 

Índice de Tukey-Lewis (TLI) > 0,90 0,995 

Raiz do erro quadrático médio 

(RMSEA) 

< 0,08 0,034 

Correlação múltipla quadrada (R
2
) ≈ 1, melhor 0,325 

(*) valor p > 0,01 indica ajuste global do modelo ao nível de 1% de significância. 

 

O mapa da figura 5.6 ilustra a distribuição espacial dos escores do indicador 

sintético referente ao modelo final para o câncer de pulmão. Assim sendo, formaram-se as 

seguintes categorias: condições de vida muito baixa (escores até -0,50), condições de vida 

baixa (escores entre -0,50 e 1,05), condições de vida média (escores entre 1,05 e 2,91) e 

condições de vida alta (escores entre 2,91 e 4,15). 

De acordo com esse agrupamento, observou-se que as capitais do Nordeste, exceto 

Teresina e Maceió foram classificadas dentro da categoria de condições de vida alta, 
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correspondento a 3,7% das microrregiões. Apenas 10 (5,3%) microrregiões tiveram 

escores classificados como condições de vida média. O restante das microrregiões foram 

classificadas como tendo condições de vida baixa (62,0%) e muito baixa (29,0%). Nesta 

última categoria, predominaram as microrregiões pertencentes ao Maranhão, Ceará, 

Paraíba e Alagoas. 

 

Figura 5.6 - Agrupamento das microrregiões de acordo com os escores do indicador sintético para 

o câncer de pulmão masculino e indicadores de condições de vida, 2010 

 

 
Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 

 

As médias dos indicadores e da taxa de mortalidade por câncer de traqueia, 

brônquios e pulmões referentes às microrregiões segundo as categorias de condições de 

vida são apresentadas na Tabela 5.6. Nota-se que as médias dos percentuais de idosos 

analfabetos (ANALF) e com renda de até um salário mínimo (RENDA), bem como da 
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razão de dependência (RDEP) diminuem à medida que se elevam as condições de vida, 

enquanto que aumentam as médias dos percentuais de idosos vivendo em domicílios com 

água encanada (AGUA) e das taxas de mortalidade por câncer de pulmão (TMCTBP).  

 
Tabela 5.6 - Médias das taxas de mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões 

masculino e indicadores das microrregiões, segundo categorias de condições de vida, 2010 

Condições de vida 
(Nº de microrregiões) 

TMCTBP AGUA ANALF RENDA RDEP 

Muito baixa (54) 43,3 56,7 63,5 78,4 72,5 

Baixa (116) 69,3 68,1 55,8 73,3 65,1 

Média (10) 101,9 80,8 40,2 60,6 59,3 

Alta (7) 137,4 91,0 19,4 43,3 54,6 

Fonte dos dados básicos: SIM. SISAP-idoso.  

Nota: TMCTBP: Taxa de mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões. AGUA: Percentual de 

idosos em domicílios com água encanada; ANALF: Percentual de idosos analfabetos; RENDA: Percentual de 

idosos com renda de até um salário mínimo; RDEP: Razão de dependência. 
 

5.4 AJUSTE PARA O CÂNCER DA TRAQUEIA, BRÔNQUIOS E PULMÕES 

FEMININO 

 

Os resultados das estimativas para o modelo final são apresentados na figura 5.7. 

Três indicadores forneceram significância estatística ao ajustamento do modelo 

reespecificado: percentual de idosos que vivem em domicílios com água encanada (0,61), 

percentual de idosos analfabetos e razão de dependência, cujos valores da solução 

padronizada correspondentes foram 0,61, -0,79, -0,75, respectivamente, atendendo aos 

critérios da validade convergente para o modelo de mensuração do construto exógeno 

condições de vida. Valores altos desses últimos dois indicadores refletem baixas condições 

de vida dos idosos.  
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Figura 5.7 - Estimativas padronizadas da MEE para o modelo final da relação entre indicadores de 

condições de vida e a mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões feminino, Nordeste, 

2010 

 

 
(*) coeficientes padroninados significativos, valor p < 0,01. 

 

Com um coeficiente padronizado de 0,48, o modelo apresentou um efeito direto na 

relação entre as taxas padronizadas de mortalidade por câncer de pulmão e o percentual de 

idosos em domicílios com água encanada, e um efeito inverso com os indicadores que 

representam más condições de vida dos idosos. Isto é, em geral, as taxas foram mais 

elevadas em microrregiões onde as magnitudes do primeiro indicador foram altas e dos 

últimos, baixas. Ademais, os critérios para um bom ajuste do modelo foram satisfeitos, 

conforme mostrados na tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 - Índices de ajuste da modelagem da mortalidade de idosas por câncer de traqueia, 

brônquios e pulmões nas microrregiões do Nordeste do Brasil, 2010 

Índice 
Critério para 

um bom ajuste 
Modelo final 

Função de discrepância (Valor p)  Valor p > 0,05 2,104 (0,349*) 

Quiquadrado normado  entre 1 e 2 2,104/2=1,052 

Índice de ajuste de bondade (GFI) > 0,90 0,994 

GFI ajustado (AGFI) > 0,90 0,971 

Índice de ajuste normalizado (NFI) > 0,90 0,988 

Índice de ajuste comparativo (CFI) > 0,90 0,998 

Índice de Tukey-Lewis (TLI) > 0,90 0,998 

Raiz do erro quadrático médio 

(RMSEA) 

< 0,08 0,017 

Correlação múltipla quadrada (R
2
) ≈ 1, melhor 0,230 

(*) valor p > 0,01 indica ajuste global do modelo ao nível de 1% de significância. 
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A distribuição espacial dos escores do indicador sintético para o câncer de pulmão 

feminino é apresentada na figura 5.8. Baseado nesses escores as seguintes categorias foram 

formadas: condições de vida muito baixa (escores até -1,10), condições de vida baixa 

(escores entre -1,10 e 0,36), condições de vida média (escores entre 0,36 e 1,82) e 

condições de vida alta (escores entre 1,82 e 3,28). 

De acordo com essa configuração, a categoria de condições de vida alta ficou 

constituída pelas capitais dos estados (4,8%), a média por 49 (26,2%) microrregiões,  a 

média por 112 (59,9%) microrregiões e a muito baixa por 17 (9,1%). Conforme mostra a 

tabela 5.8, nota-se que as médias dos percentuais de idosos analfabetos (ANALF) e  a 

razão de dependência (RDEP) diminuem à medida que se elevam as condições de vida, 

enquanto que aumentam as médias dos percentuais de idosos vivendo em domicílios com 

água encanada (AGUA) e das taxas de mortalidade por câncer de pulmão (TMCP).  

 

Figura 5.8 - Agrupamento das microrregiões de acordo com os escores do indicador sintético para 

o câncer de pulmão feminino e indicadores de condições de vida, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com o uso do softaware Tabwin. 
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Tabela 5.8 - Médias das taxas padronizadas de mortalidade de idosas por câncer de traqueia, 

brônquios e pulmões e dos indicadores das microrregiões, segundo as categorias de condições de 

vida, 2010 

Condições de vida 
(Nº de microrregiões) TMCTBP AGUA ANALF RDEP 

Muito baixa (17) 20,8 51,6 63,9 78,8 

Baixa (112) 32,0 70,2 58,9 70,0 

Média (49) 55,6 79,5 48,6 64,9 

Alta (9) 61,3 92,2 25,1 55,3 

Fonte dos dados básicos: SIM. SISAP-idoso.  

Nota: TMCTBP: Taxa de mortalidade por câncer de traqueia, brônquios e pulmões. AGUA: Percentual de 

idosos em domicílios com água encanada; ANALF: Percentual de idosos analfabetos; RDEP: Razão de 

dependência. 

 

5.5 QUADRO SÍNTESE  

 

A seguir, é apresentado um quadro que sintetiza os indicadores de condições de 

vida que foram relacionados com a mortalidade pelos principais tipos de câncer de idosos 

do Nordeste do Brasil por meio da modelagem de equações estruturais. Os valores desses 

indicadores correspondentes a cada microrregião, por sexo, são mostrados no Anexo B. 

 

Quadro 5.1 - Indicadores de condições de vida relacionados com a mortalidade pelos principais 

tipos de câncer de idosos do Nordeste, 2010 

Tipo de câncer AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP 

Próstata x x  x  

Mama x x x x  

Pulmão masculino x x x  x 

Pulmão feminino x x   x 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: AGUA: Percentual de idosos em domicílios com água encanada; ANALF: Percentual de idosos 

analfabetos; RENDA: Percentual de idosos com renda de até um salário mínimo; SIT_POB: Percentual de 

idosos em situação de pobreza; RDEP: Razão de dependência. 

 

5.6 DISCUSSÃO DA MODELAGEM E DO INDICADOR SINTÉTICO 

 

Foi observado que as desigualdades regionais da mortalidade pelos principais tipos 

de câncer (próstata, mama e traqueia, brônquios e pulmões) estão associadas positivamente 

com as condições de vida refletidas em indicadores de educação, renda e condições do 

domicílio. Assim, em geral, as taxas para essas causas foram mais elevadas em 

microrregiões com menores percentuais de idosos analfabetos, menores percentuais de 
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idosos com rendimento nominal de até um salário mínimo e em situação de pobreza, 

menor razão de dependência e maior percentual de idosos vivendo em domicílios com 

água encanada. Esses achados corroboram com alguns estudos que abordaram essa 

problemática (RIBEIRO; NADOCCI, 2009; SHARPE et al, 2014; MEDEIROS, 2015). 

Segundo pesquisa recente, o câncer já configura como a principal causa de mortes em 

cerca de 10% dos municípios brasileiros, sendo que a maior parte deles está localizada em 

regiões mais desenvolvidas do País, justamente onde a expectativa de vida e o IDH são 

maiores (CEPAS, 2018). 

Um estudo sobre as taxas de câncer de próstata em todo o mundo encontrou que as 

taxas de incidência e mortalidade permanecem mais altas em regiões que possuem as 

maiores rendas do mundo, incluindo América do Norte, Oceania e Europa. Entretanto, 

devido a uma maior eficiência na atenção à saúde e acompanhamento do paciente com 

doença de próstata nessas regiões, as taxas de mortalidade apresentaram tendências de 

declínio. Já em localidades de baixa ou média renda, incluindo partes da América do Sul 

(Brasil), Caribe e África Sub-Saariana, a mortalidade por câncer de próstata segue uma 

tendência ascendente (CENTER et al, 2012). 

As taxas de incidência de câncer de mama estão subindo em muitos países, 

inclusive no Brasil (INCA, 2018). Elas crescem em todas as categorias socioeconômicas, 

mas a diferença de magnitude entre mulheres pobres e ricas ainda permanece. Em geral, as 

mulheres de classes econômicas mais elevadas apresentam uma maior incidência. A maior 

prevalência de fatores reprodutivos nas classes mais ricas, como menor idade na menarca, 

menor paridade, idade maior no nascimento do primeiro filho e na menopausa, a maior 

expectativa de vida, entre outros fatores, tem sido apontada como a responsável pela 

associação positiva entre incidência de câncer de mama e nível socioeconômico 

(STEWART; WILD, 2014). Assim, como a variação na mortalidade sofre a influência de 

diferenças na incidência isso pode explicar porque as taxas de mortalidade de idosas por 

câncer de mama foram maiores em microrregiões com melhores condições de vida. 

Em se tratando de câncer de pulmão, estudos apontam sua relação com diferenciais 

sociais e econômicos. Rafiemanesh et al (2016) realizaram um estudo com o objetivo de 

investigar a incidência/mortalidade do câncer de pulmão no mundo e sua relação com IDH, 

baseado em dados do Projeto Global de Câncer de 2012. Este estudo mostrou a existência 

de uma relação significativa entre as taxas de mortalidade com expectativa de vida ao 

nascer e média de anos de escolaridade.  



93 

Em outro estudo, Hagedoorn et al (2016) examinaram a contribuição das 

características individuais de maiores de 65 anos para os padrões de mortalidade por 

câncer de pulmão na Bélgica, um país altamente industrializado e com uma das maiores 

taxas de mortalidade por câncer de pulmão entre os homens na Europa. Segundo os autores 

as características urbanas e a grande porcentagem de homens empregados na mineração 

favoreceram à mortalidade por câncer de pulmão. 

Ora, se a mortalidade de idosos pelos principais tipos de câncer associa-se 

positivamente com o nível socioeconômico, o aumento nas médias das taxas padronizadas 

de mortalidade pelos principais tipos de câncer em 2015 comparado com as médias de 

2010 pode ter como uma das possíveis causas à melhoria nas condições de vida, em geral 

atrelada ao envelhecimento populacional e uma maior incidência desses tumores. 

A modelagem de equações estruturais sinalizou para a importância de considerar a 

idade no relacionamento entre as condições de vida e a mortalidade por câncer de mama, 

uma vez que o modelo com as taxas específicas por idade se mostrou mais adequado para 

explicitar o poder da relação. No entanto, para o câncer de próstata e câncer de pulmão, 

não foram identificadas diferenças importantes com a introdução das taxas especificas na 

análise, por esse motivo não se levou em consideração a idade na modelagem desses tipos 

de câncer. 

Em relação ao indicador sintético, a categoria condições de vida baixa teve a maior 

frequência nos quatro modelos. Mais da metade das microrregiões foram classificadas nas 

categorias baixa e muito baixa. Na categoria de condições de vida alta se posicionaram 

cerca de 4% apenas. A prosseguir a melhoria das condições de vida no Nordeste, como já 

apontado pela evolução do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(www.firjan.com.br), quando, em 2010, 23,9% dos municípios nordestinos eram 

classificados com desenvolvimento moderado e alto, e em 2015, esse número passou para 

38,2%, os níveis de mortalidade para os principais tipos de câncer deverão aumentar em 

anos vindouros. Entretanto, atingindo níveis elevados de condições de vida, a experiência 

dos países industrializados é de redução dos níveis de mortalidade pelos tipos de câncer 

tratados aqui. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora a discussão sobre os níveis de cobertura dos óbitos no Nordeste possa levar 

à controversias, pelo menos dois consensos podem ser destacados: a melhoria na cobertura 

no tempo e que o subregistro e as negligências de informações sobre as causas básicas de 

óbito no preenchimento das certidões de óbito ainda são preocupantes. 

As neoplasias têm, normalmente, um diagnóstico bem definido em meio a um 

acompanhamento do paciente ao longo do tratamento. Esse fato, em geral, proporciona 

uma melhor qualidade nos dados registrados de câncer comparados aos registros de outras 

causas de mortalidade, à semelhança das causas externas que são de mais fácil 

identificação. Não obstante, apesar dos avanços na melhoria da qualidade dos diagnósticos 

e qualidade dos registros de óbitos, os resultados deste estudo indicaram que a qualidade 

de óbitos por câncer no Nordeste ainda carece de melhorias, pois houve consideráveis 

acréscimos em seus valores observados após a correção. Desse modo, a utilização dos 

óbitos corrigidos para subregistro, redistribuição de causas mal definidas e inespecíficas de 

mortalidade, possibilitou obter uma maior acurácia na estimação das taxas de mortalidade 

em nível de microrregiões dos estados. 

Este fato chama a atenção para que os gestores percebam melhor os verdadeiros 

níveis de mortalidade da doença ao lidarem com ações de planejamento na saúde pública e 

epidemiológica. Assim, por serem mais altos do que aqueles registrados, aumenta-se o 

alerta para que sejam tomadas medidas que perpassem pelo reforço no treinamento dos 

médicos para o preenchimento correto da declaração de óbito, mais vigilância quanto aos 

registros, melhoria do sistema de captação e monitoramento dos dados, entre outras 

medidas. Desta forma, haverá maior acurácia das estatísticas de mortalidade por câncer e 

consequentemente dos indicadores deles derivados, bem como ter-se-á melhoria nas ações 

específicas para o idoso e a população em geral. 

Em se tratando de grupos específicos de causas de óbito (câncer de próstata, mama 

e pulmão), é de se esperar que a replicação deste estudo para outras causas de óbito da 

CID-10 seja ainda mais impactante devido ao maior volume de óbitos a redistribuir. Desse 

modo, é possível que algumas configurações do perfil das causas e magnitudes dos óbitos 

no Nordeste estejam expostas a vieses e que precisariam ser examinados com cautela antes 

de serem feitos diagnósticos sobre o comportamento do perfil de mortes dos idosos. 
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A preocupação com o controle do câncer no Brasil é relativamente recente, tendo 

como um dos marcos históricos o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher do 

Ministério da Saúde em meados dos anos de 1980. Desde então, as ações de controle da 

doença foram sendo impulsionadas por outras iniciativas, dentre as quais, a Política 

Nacional de Atenção Oncológica e o Plano Nacional de Fortalecimento da Rede de 

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. No entanto, existem disparidades 

regionais na condução desses programas, sendo mais eficientes nas regiões Sul e Sudeste, 

que dispõem de uma melhor infraestrutura oncológica que incluem taxas de cobertura de 

exames mais elevadas, acesso aos serviços de saúde e melhor qualidade no tratamento. O 

acesso aos serviços de saúde nessas regiões, mais adiantadas economicamente, também 

apresenta variações entre as cidades no interior dos estados e as suas respectivas capitais, 

que traduzem disparidades nas taxas de mortalidade por câncer. As disparidades regionais 

também estão presentes no interior do Nordeste, com maiores dificuldades de acesso ao 

tratamento para os pacientes que vivem no interior dos estados. 

Embora os estados do Nordeste estejam classificados entre os estados brasileiros 

com piores IDH em 2010, com índices variando entre 0,631 (Alagoas) e 0,684 (Rio Grande 

do Norte), sendo que Alagoas ocupou a última posição no ranking nacional, e apresentem 

um processo de transição epidemiológica e demográfica tardio e desigual, os indicadores 

têm apontado melhorias nas condições de vida da população, atrelado a taxas de 

envelhecimento cada vez maiores. Portanto, em meio a experiência mundial que evidencia 

o envelhecimento populacional como uma realidade irreversível e da relação entre o câncer 

e melhores condições de vida, o aumento nas taxas de mortalidade por câncer na região é 

iminente.  

A tendência de aumento da incidência e mortes pelos principais tipos de câncer de 

idosos sinaliza aos gestores de políticas de saúde para a necessidade de intensificar as 

ações de efetividade na minimização da incidência e mortalidade dessa doença na região. 

Uma melhor atenção à saúde para o câncer e a implementação das campanhas de 

conscientização para a população sobre a importância desta patologia promovidas pelas 

instituições governamentais são muito úteis, porém não suficientes, tendo em vista os 

desafios urgentes a serem enfrentados pelo sistema de saúde do Nordeste brasileiro. 

Nessa perspectiva, os resultados encontrados neste estudo se postulam como 

potenciais contribuições para o desenvolvimento e a efetivação de estratégias específicas 

para o controle da doença, as quais devem levar em conta a composição populacional de 
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cada estado, além da melhoria dos registros de óbitos no Nordeste. Entre as estratégias para 

a condução de políticas e ações governamentais de assistência social e de saúde, este 

trabalho chama à atenção para a relevância dos indicadores com maior grau de 

relacionamento entre um conjunto de indicadores socioeconômicos e demográficos com a 

mortalidade por câncer de próstata, mama feminina e traqueia, brônquios e pulmões, a 

saber: o aumento do número de domicílios com água encanada, redução dos níveis de 

analfabetismo e elevação da renda.  

A experiência dos países economicamente mais avançados do mundo aponta que os 

níveis de câncer em geral aumentam em um primeiro momento, como uma resposta ao 

envelhecimento e melhoria das condições de vida geral da população, para em um estágio 

posterior, de consolidação dessas melhorias, começarem a diminuir. Assim, a melhoria nos 

indicadores apontados neste trabalho no Nordeste pode reproduzir esse padrão de 

comportamento em um futuro próximo, caso as políticas da melhoria das condições de vida 

da população apontem nesse sentido. 

Há que se colocar, no entanto, a possibilidade de limitações deste estudo. A 

qualidade dos registros de óbitos pode ser citada como a principal delas, apesar da 

utilização de técnicas de correção para as quais foram observados aumentos significativos 

das coberturas dos registros vitais para o Nordeste como um todo. No entanto, ao serem 

desagregados ao nível microrregional, houve uma diversidade de fatores de correção 

diferenciados, em algumas situações com fatores elevados, particularmente nas 

microrregiões mais afastadas das áreas litorâneas, possuindo como característica o fato de 

serem menos desenvolvidas. Do ponto de vista estatístico, sustenta-se a ideia de que as 

eventuais distorções na qualidade dos dados de óbitos para algumas microrregionais - 

mesmo porque seu percentual populacional tem pouca representatividade no conjunto da 

Região Nordeste - não teriam potencial para alterar as relações encontradas em seus 

indicadores de condições de vida com os tipos de mortalidade tratados neste estudo. As 

significâncias estatísticas encontradas nas modelagens foram contundentes em evidenciar 

as relações encontradas. Por sua vez, à qualidade dos diversos indicadores utilizados na 

modelagem credita-se como confiáveis, cuja responsabilidade é depositada nos órgãos que 

os geraram.  

Quanto às modelagens para os três tipos de câncer abordados não se pode dizer que 

são os únicos modelos possíveis. A disponibilidade de uma maior gama de indicadores por 

parte dos órgãos que produzem os indicadores seria muito útil para explorar novos 
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modelos e relações em categorias além das sociais, econômicas e demográficas, as quais 

foram tratadas aqui. Categorias de indicadores do tipo ambientais, clínicas ou de fatores de 

risco, certamente ampliaria o arsenal de opções para abordagens de modelagem com 

variáveis mais aproximativas da mortalidade pelos três tipos de câncer tratados aqui.  

Diante da disponibilidade dos dados que foram utilizados, tanto em termos de 

mortalidade como de indicadores de condições de vida, defende-se a tese de que os 

modelos encontrados são estatisticamente confiáveis e brindam com novas luzes essas 

relações para uma região extremamente deficitária em abordagens desse tipo.    

A disponibilidade de dados ao nível ecológico (municipal ou regional) é um grande 

limitante para pesquisas desse porte no Brasil, em particular no Nordeste. A depender da 

disponibilidade desses dados, como motivações para pesquisas futuras, ressalta-se a 

incorporação de categorias de indicadores como fatores de risco modificáveis (tabagismo, 

alcoolismo, hábitos alimentares, peso corporal etc.), ocupacionais, hospitalares, 

comportamentais, entre outros, na modelagem. Esse tipo de modelagem pode, 

evidentemente, ser estendido para outros tipos de câncer e a incorporação de outros 

segmentos etários. A incorporação de mais códigos garbage na correção e classificação 

das causas dos registros de óbito, a depender da disponibilidade dos dados pelo Ministério 

da Saúde, pode refinar ainda mais a qualidade dos mesmos. A continuidade dessa pesquisa 

se beneficiará com a atualização da modelagem com a utilização de dados do próximo 

censo demográfico, possivelmente para 2020. 

Dessa forma, entende-se que os objetivos traçados para serem alcançados nesta 

tese, bem como as respostas às questões norteadoras colocadas foram atendidos. Assim, 

espera-se que as contribuições acadêmicas para um melhor entendimento do problema 

tratado se somem ao conhecimento já existente para o Nordeste brasileiro.  
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7 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Ao longo do seu desenvolvimento, este estudo gerou algumas publicações 

acadêmicas, das quais destacam-se:  

 

 o artigo “Taxas de mortalidade por câncer corrigidas para os idosos dos estados do 

Nordeste brasileiro” aceito para publicação na Revista Ciência e Saúde Coletiva, 

classificada na área interdisciplinar com Qualis B1 pela CAPES;  

 o capítulo “Diferenciais regionais da mortalidade por câncer de próstata e mama 

feminina nas microrregiões do Nordeste” do livro “Saúde: os desafios do mundo 

contemporâneo”, publicado pelo Instituto Medeiros de Educação Avançada em 

2017, com ISBN: 978-85-53005-06-2;  

 o resumo publicado no Book of abstracts in Stochastic Modeling Techniques and 

DataAnalysis International Conference with Demographics Workshop - 

SMTDA2018, realizado em Chania na Grécia de 2018, cujo artigo completo 

“Modeling of mortality in elderly by prostate diseases in Brazil” foi selecionado 

como capítulo no Special Issue on "Demographics" para o Journal Communications 

in Statistics – Case Studies, Data Analysis and Applications;  

 o resumo publicado nos anais do Congresso Nacional da Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 2018;  

 o trabalho “Relação das condições de vida com a mortalidade de idosos por câncer 

de pulmão no Nordeste do Brasil” aceito para publicação de capítulo de livro no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente, 2018; 

 o artigo enviado para a Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Qualis B1, 

intitulado “A mortalidade por câncer de mama relacionada às condições de vida no 

Nordeste do Brasil”, com aceite condicionado às revisões ainda em curso. 
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ANEXO A - Tabela A.1: Taxa padronizada de mortalidade (p/100mil) dos idosos pelos 

principais tipos de câncer nas 187 microrregiões do Nordeste do Brasil, 2010 e 2015 

Microrregião 
Próstata Mama 

Pulmão 

masculino 

Pulmão 

Feminino 
Próstata Mama 

Pulmão 

masculino 

Pulmão 

Feminino 

2010 2015 

Maranhão         

Lit. Ocid. Maranhense             48,2 12,9 49,7 7,4 94,4 24,6 65,6 42,5 

Aglom. Urb. São Luís           196,0 62,5 144,3 60,0 245,0 89,6 202,0 78,0 
Rosário                                  155,7 24,3 60,4 24,1 118,2 21,2 82,8 43,7 

Lencois Maranhenses                      151,6 18,2 7,4 27,7 191,0 6,9 67,5 66,5 

Baixada Maranhense                       127,0 22,1 65,1 23,1 126,9 22,2 67,3 32,9 
Itapecuru Mirim                          146,7 5,6 22,0 45,6 180,2 11,9 100,9 51,1 

 Gurupi                                   92,9 17,6 86,1 17,2 95,3 12,8 64,6 30,7 

Pindaré                                  124,0 13,9 65,7 46,4 171,4 18,9 75,1 51,6 
Imperatriz                               205,6 37,4 68,3 47,3 213,1 41,9 107,7 62,3 

Médio Mearim                             111,4 11,6 43,1 23,8 143,5 17,1 76,3 39,2 

Alto Mearim e Grajaú                     112,7 22,8 63,2 48,8 198,6 24,4 65,2 31,1 
Presidente Dutra                         148,2 24,0 25,6 24,8 171,6 15,0 27,4 33,7 

Baixo Parnaíba               141,7 14,3 20,3 29,6 119,3 34,9 102,5 35,0 

Chapadinha                               170,9 24,1 34,6 19,7 147,3 18,8 66,8 53,0 
Codó                                84,5 7,3 62,0 52,3 123,8 17,5 117,0 40,6 

Coelho Neto                              172,0 96,4 80,6 53,2 99,3 20,2 80,3 88,4 

Caxias                                   157,6 37,7 100,5 55,9 206,3 35,8 90,9 39,9 
Chap. Alto Itapecuru               154,3 5,6 45,0 16,0 167,4 32,3 58,6 40,2 

Porto Franco                             134,7 45,8 61,5 0,0 163,9 42,6 102,1 59,8 

Gerais de Balsas                         205,2 31,4 95,6 41,4 247,6 69,8 117,1 79,6 
Chap. das Mangabeiras                 182,3 0,0 46,8 0,0 170,2 12,3 0,0 42,7 

Piauí         

Baixo Parnaíba Piauí                 152,2 30,4 78,4 31,6 162,5 34,9 86,0 55,8 

Litoral Piauiense                        175,3 25,9 88,1 54,3 220,8 50,7 136,4 87,3 
Teresina                                 153,8 54,1 133,2 52,7 270,7 70,8 181,5 95,8 

Campo Maior                              152,7 28,3 47,6 26,4 170,1 54,8 79,9 47,3 

Médio Parnaíba Piauí                 180,3 25,9 77,2 37,6 224,8 42,9 63,2 37,3 
Valença do Piauí                         168,9 37,3 42,7 32,2 207,6 27,6 71,9 16,9 

Alto Parnaíba Piauiense                  175,9 64,5 90,3 19,7 187,5 23,1 146,4 60,5 

Bertolínia                               122,6 31,2 63,6 63,4 98,5 0,0 79,8 32,4 
Floriano                                 200,0 32,4 71,2 51,4 236,8 40,4 89,9 44,3 

Alto Médio Gurguéia                      207,2 12,4 54,4 0,0 189,3 29,8 109,9 28,8 
São Raimundo Nonato                      136,1 38,5 95,6 44,1 154,0 14,5 109,7 39,3 

Chap. Extr. Sul Piauí        167,4 12,9 61,9 23,4 126,0 30,6 81,6 32,1 

Picos                                    162,8 30,1 73,9 42,2 203,8 56,6 83,4 48,5 
Pio IX                                   164,9 23,5 59,9 23,9 235,2 41,5 27,3 43,9 

Alto Médio Canindé                       207,4 42,4 61,8 28,5 238,3 37,1 67,0 54,5 

Ceará         

Lit. Camocim e Acarau              169,0 32,7 66,9 28,0 179,4 36,6 92,4 64,1 
Ibiapaba                                 165,5 35,5 96,5 35,4 237,9 41,6 120,8 52,7 

Coreau                                   158,2 38,2 101,3 50,4 143,3 73,8 139,8 50,1 

Meruoca                                  136,8 45,7 143,9 48,5 213,3 18,1 30,2 42,0 
Sobral                                   158,3 28,3 148,4 114,0 207,4 79,9 119,0 94,0 

Ipu                                      169,7 39,4 82,4 42,4 157,9 36,1 77,7 65,6 

Santa Quitéria                           140,5 21,4 57,8 64,4 71,9 22,3 64,9 34,6 
Itapipoca                                75,0 28,1 30,5 15,4 112,4 41,0 68,2 63,0 

Baixo Curu                               137,2 43,8 104,8 33,5 190,0 83,8 156,3 96,1 

Uruburetama                              55,4 26,7 78,1 45,5 165,0 39,8 128,9 65,7 
Médio Curu                               128,0 39,9 113,2 61,2 124,7 43,0 117,9 116,7 

Canindé                                  130,3 96,0 103,1 67,8 200,0 25,7 83,6 112,8 

Baturité                                 152,4 43,4 66,5 71,6 182,4 48,1 63,1 73,0 
Chorozinho                               146,8 25,5 31,7 26,1 213,5 31,1 151,6 68,2 

Cascavél                                 142,0 43,8 62,2 50,8 140,4 98,4 64,5 55,7 

Fortaleza                                176,6 84,4 158,5 85,3 201,9 90,4 192,0 104,8 
Pacajus                                  103,9 49,6 128,8 42,5 191,9 32,8 98,4 81,3 

Sertão de Crateus                        166,3 43,1 80,8 50,1 197,5 50,7 64,6 71,4 

Sertão  Quixeramobim                   185,5 41,6 74,3 62,1 184,9 71,7 153,7 95,9 
Sertão de Inhamuns                       221,5 16,9 41,8 22,8 151,7 51,6 71,5 41,5 

Sertão Senador Pompéu                 184,4 56,8 44,5 61,1 184,0 52,5 83,8 90,8 

Litoral de Aracati                       89,7 34,9 112,6 89,5 226,5 46,9 170,1 90,4 
Baixo Jaguaribe                          160,5 64,7 67,8 36,2 179,0 75,2 143,7 104,4 

Continua... 
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Continuação da Tabela A.1. 

Microrregião 
Próstata Mama 

Pulmão 
masculino 

Pulmão 
Feminino 

Próstata Mama 
Pulmão 

masculino 
Pulmão 

Feminino 

2010 2015 

Médio Jaguaribe                          142,7 65,5 71,4 58,0 152,4 58,2 121,1 64,9 

Serra do Pereiro                         142,9 47,6 39,8 17,0 213,3 102,6 136,1 50,2 
Iguatú                                   157,8 37,8 74,5 90,4 159,8 36,8 122,4 77,0 

Várzea Alegre                            177,5 48,9 105,3 94,1 131,5 25,5 41,0 47,5 

Lavras da Mangabeira                     146,2 25,8 94,3 46,7 116,2 54,5 84,2 64,2 
Chapada do Araripe                       111,1 55,6 16,1 17,7 218,6 48,3 61,1 59,5 

Caririaçu                                198,9 42,0 13,3 21,0 219,4 54,4 40,0 52,8 

Barro                                    159,9 86,8 62,2 43,0 158,3 71,1 51,4 100,4 
Carirí                                   165,8 43,5 94,6 36,1 212,1 72,8 99,9 63,8 

Brejo Santo                              124,1 52,3 102,9 74,2 138,3 45,6 91,8 90,8 

Rio Grande do Norte         

Mossoró 232,0 87,8 111,8 58,1 214,6 111,6 153,6 84,6 
Chap. Apodi 232,0 42,9 39,3 52,6 218,7 49,1 98,8 65,6 

Médio Oeste 155,5 35,5 41,8 37,2 223,5 43,5 58,8 27,1 

Vale do Açu 128,1 31,5 77,7 50,3 189,0 114,9 84,5 25,5 
Serra S.Miguel 157,1 97,6 54,7 64,9 115,8 48,0 123,5 90,3 

Pau dos Ferros 163,7 30,2 79,4 32,5 176,2 66,9 49,7 70,1 

Umarizal 118,7 52,8 21,4 61,3 159,3 71,5 76,5 97,5 
Macau 199,0 15,8 64,7 71,5 71,0 32,7 168,3 72,0 

Angicos 60,9 12,8 38,2 33,4 191,6 21,7 44,7 36,7 

Serra Santana 278,0 41,6 100,2 56,7 174,7 62,8 40,5 32,4 
Seridó Ocid. 207,5 54,8 121,2 56,0 263,5 73,4 95,4 93,5 

Seridó Oriental 186,1 37,1 75,8 66,7 229,2 67,5 161,0 48,7 

Baixa Verde 141,3 25,0 66,5 29,7 248,5 39,0 96,4 42,6 
Borborema Potiguar 161,9 46,8 69,0 42,1 228,7 53,0 78,9 63,4 

Agreste Potiguar 187,3 16,4 45,5 16,3 170,0 29,1 82,1 16,8 

Litoral Nordeste 115,4 21,5 21,8 21,4 147,2 37,3 63,3 28,2 
Macaíba 208,8 39,6 95,2 57,4 232,8 68,8 88,8 54,9 

Natal 212,0 58,2 121,6 58,3 211,7 71,3 149,5 71,8 

Litoral Sul 170,8 33,9 101,1 7,0 136,7 29,6 77,1 41,4 

Paraíba         

Catolé do Rocha 168,7 43,9 76,0 54,6 185,3 48,6 157,9 128,7 

Cajazeiras 138,6 33,0 79,9 47,3 183,5 46,0 154,5 141,5 

Sousa 82,6 33,6 88,1 65,7 175,4 41,0 152,2 96,7 
Patos 148,0 23,2 49,4 44,3 101,9 66,8 127,4 102,1 

Píancó 98,2 39,4 49,2 89,6 116,7 17,0 85,2 77,2 
Itaporanga 91,8 21,5 47,8 82,5 120,2 52,3 84,1 121,8 

Serra Teixeira 169,6 47,7 21,5 40,7 184,0 42,5 99,5 59,0 

Seridó Ocid.PB 102,8 98,6 18,9 22,3 129,3 81,8 49,4 35,1 
 Seridó Or. PB 120,4 30,4 46,1 7,9 148,2 27,3 106,6 29,6 

Cariri Ocid. 214,1 35,0 32,6 53,1 245,6 20,0 69,8 45,3 

Cariri Oriental 182,8 53,7 69,6 20,5 217,6 83,5 106,5 45,8 
Curimataú Ocid. 160,0 18,4 35,9 7,2 149,3 33,0 63,7 55,2 

Curimataú Or. 150,6 40,6 27,5 30,4 241,4 22,9 38,2 32,0 

Esperança 213,8 82,6 41,3 26,4 157,6 54,1 129,0 0,0 
Brejo PB 207,9 32,3 26,5 38,0 204,6 27,5 65,3 27,6 

Guarabira 102,0 39,0 35,9 6,1 147,7 42,4 34,6 37,0 

Campina Grande 201,0 63,8 102,3 57,9 250,5 88,7 110,4 64,9 
Itabaiana 241,7 20,1 44,8 32,8 130,2 33,7 54,4 27,1 

Umbuzeiro 123,8 0,0 114,9 0,0 148,6 57,1 84,5 43,8 

Litoral Norte 163,0 20,2 28,2 4,8 80,2 39,3 36,9 40,4 
Sapé 112,7 25,5 55,6 6,3 166,9 59,9 38,5 15,0 

João Pessoa 184,6 70,5 120,0 48,0 216,0 67,0 150,3 61,7 

Litoral Sul PB 122,9 22,4 34,8 32,3 159,2 91,9 45,0 47,0 

Pernambuco         

Araripina 155,3 43,6 51,1 14,5 122,7 51,1 66,5 40,0 

Salgueiro 157,0 61,1 37,4 35,0 186,9 47,5 69,0 85,9 

Pajeú 181,0 64,4 74,6 58,1 195,8 50,6 94,3 79,5 
Sertão Moxotó 142,5 49,4 51,0 62,2 185,9 53,3 128,0 69,7 

Petrolina 217,0 50,0 78,0 50,4 262,5 63,5 93,7 68,7 

Itaparica 159,6 31,8 37,5 37,1 216,1 42,9 110,5 43,2 
Vale do Ipanema 147,1 33,6 20,1 19,4 179,6 68,7 85,7 38,5 

Vale do Ipojuca 242,8 66,4 78,3 50,0 250,3 45,8 105,7 51,3 

Alto Capibaribe 194,1 51,6 88,4 48,9 259,7 80,4 62,3 53,6 
Médio Capibaribe 136,5 25,3 71,3 31,4 140,0 31,9 67,9 50,5 

Garanhuns 208,4 32,3 50,8 42,6 222,3 43,3 87,3 63,9 

Brejo PE 160,0 33,5 60,6 23,5 186,2 44,2 70,9 52,5 
Mata Set. PE 178,7 52,7 65,3 29,2 187,1 47,6 71,3 35,6 

Continua... 
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Microrregião 
Próstata Mama 

Pulmão 
masculino 

Pulmão 
Feminino 

Próstata Mama 
Pulmão 

masculino 
Pulmão 

Feminino 

2010 2015 

Vitória S. Antão 212,9 56,4 94,4 36,9 252,6 44,2 70,2 39,4 

Mata Merid. PE 134,0 36,9 67,8 40,6 139,4 33,6 74,7 65,1 
Itamaracá 107,3 20,4 85,9 30,7 120,4 88,2 71,2 20,0 

Recife 199,7 81,7 139,2 58,4 221,0 93,7 160,5 70,8 

Suape 245,3 69,9 62,5 77,6 208,8 51,8 136,4 68,0 

Alagoas         

Serr. Sertão Alagoano               196,3 20,7 47,1 47,2 99,7 45,4 71,2 21,2 

Alag. Sert. S. Francisco      220,0 0,0 11,8 0,0 175,7 54,1 70,4 22,2 

Santana do Ipanema                       164,1 14,5 49,9 47,7 140,3 28,2 45,2 29,7 
Batalha                                  145,8 55,0 53,0 0,0 238,0 57,4 28,3 61,1 

Palmeira dos Índios                      126,9 54,9 26,2 30,0 170,2 34,9 121,2 69,7 

Arapiraca                                156,3 47,7 54,2 44,7 161,0 50,3 73,6 44,1 
Traipu                                   79,3 70,3 0,0 0,0 167,7 0,0 64,7 20,5 

Serrana dos Quilombos                    92,5 26,0 88,6 27,1 182,6 37,3 87,5 65,5 

Mata Alagoana                            94,5 11,0 53,3 22,1 150,4 34,9 40,2 23,3 
Litoral Norte Alagoano                   73,9 19,1 17,1 40,5 141,2 14,2 26,2 14,6 

Maceió                                   179,5 63,7 108,9 47,8 173,2 67,9 100,3 56,6 

S. Miguel dos Campos                    139,9 47,1 97,2 18,7 123,9 38,8 59,8 56,0 
Penedo                                   102,2 62,5 59,8 20,5 108,2 7,1 67,1 57,1 

Sergipe         

Serg. Sert. S. Francisco     186,1 20,7 82,0 21,0 195,1 61,5 121,8 36,3 

Carira                                   248,1 31,0 33,7 0,0 254,4 41,9 70,7 18,0 
Nossa S. das Dores                  247,1 36,1 53,2 45,8 265,7 28,2 53,5 61,3 

Agreste de Itabaiana                     161,6 43,7 115,0 36,0 225,7 74,8 87,5 45,1 

Tobias Barreto                           264,2 83,7 63,8 41,0 301,8 47,0 100,2 33,2 
Agreste de Lagarto                       235,9 46,0 38,1 19,2 255,0 23,6 113,5 29,0 

Propriá                                284,0 42,2 116,7 27,8 257,1 42,7 82,5 25,0 

Cotinguiba                               152,2 52,4 18,6 35,6 272,3 74,5 105,0 47,6 
Japaratuba                               143,3 45,7 36,3 64,1 158,6 32,4 88,3 43,9 

Baixo Cotinguiba                         255,6 11,1 129,6 57,8 236,7 101,9 120,4 31,6 

Aracajú                                  270,5 96,8 118,0 65,2 288,0 98,8 159,5 65,2 
Boquim                                   158,1 79,2 63,5 40,7 228,5 81,3 48,4 78,5 

Estância                                 179,8 36,7 116,8 34,5 175,4 32,1 128,2 36,9 

Bahia         

Barreiras                                96,7 37,1 84,1 43,1 166,8 33,1 79,5 54,2 
Cotegipe                                 114,4 30,2 48,1 18,8 132,4 21,2 34,7 34,1 

Santa Maria da Vitória                   102,7 24,9 34,1 32,0 103,1 47,4 46,2 27,6 

Juazeiro                                 174,0 38,1 109,6 27,5 192,7 45,7 104,9 48,3 

Paulo Afonso                             172,1 49,0 71,6 40,0 230,0 41,7 92,1 25,7 

Barra                                    83,8 53,0 35,8 16,2 200,4 31,2 78,3 48,0 
Bom Jesus da Lapa                        165,1 46,6 60,2 61,4 153,0 39,8 65,7 51,8 

Senhor do Bonfim                         192,3 35,0 39,0 26,5 245,0 70,0 55,4 55,5 

Irecê                                    149,9 28,1 88,9 36,0 222,7 43,0 82,1 36,8 
Jacobina                                 159,4 45,7 45,3 39,3 185,9 21,3 46,5 37,7 

Itaberaba                                240,4 15,5 18,7 17,9 211,2 36,2 77,9 27,6 

Feira de Santana                         252,5 53,3 77,4 41,0 275,3 48,4 99,0 42,5 
Jeremoabo                                238,5 45,9 14,4 17,2 303,5 28,1 98,5 33,2 

Euclides da Cunha                        163,2 26,0 52,4 43,3 203,8 17,4 58,1 56,9 

Ribeira do Pombal                        166,3 44,9 38,5 23,8 214,8 44,5 53,7 26,2 
Serrinha                                 201,0 30,8 54,0 23,8 187,7 41,3 62,1 41,6 

Alagoinhas                               182,9 43,7 73,2 24,7 226,8 44,9 58,8 41,5 

Entre Rios                               214,1 68,2 58,5 32,1 163,2 34,1 87,3 45,4 
Catú                                     240,6 43,0 75,7 51,4 218,8 66,7 122,6 42,8 

 S. Antônio de Jesus                   205,3 50,8 52,8 39,0 253,8 59,6 75,8 42,1 

Salvador                                 244,1 85,6 160,1 62,2 259,2 90,8 148,7 68,8 
Boquira                                  191,8 39,2 61,1 7,6 215,6 45,7 42,6 30,5 

Seabra                                   196,3 40,0 42,5 14,5 169,2 22,2 49,2 28,7 

Jequié                                   213,8 46,0 81,7 22,5 224,3 51,5 80,1 40,8 
Livramento Brumado                    217,7 28,6 44,1 39,6 185,5 44,4 60,1 41,4 

Guanambi                                 174,6 32,9 71,6 48,6 164,3 42,9 84,6 38,1 

Brumado                                  212,5 19,8 44,9 27,3 192,1 46,2 63,8 25,4 
Vitória da Conquista                     205,5 47,5 49,4 26,5 244,6 52,1 59,8 41,8 

Itapetinga                               149,5 15,8 31,8 21,3 205,2 37,6 60,4 24,0 

Valença                                  132,0 29,7 34,2 46,9 150,1 72,7 63,2 30,8 
Ilhéus-Itabuna                           202,9 54,6 66,5 41,5 278,7 58,6 80,8 56,6 

Porto Seguro                             184,3 35,9 64,6 25,4 250,7 48,8 87,7 43,6 
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microrregiões do Nordeste do Brasil, por sexo, 2010 

Microrregião 
Homens Mulheres 

AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP 

Maranhão           

Lit. Ocid. Maranhense             58,1 52,9 78,1 47,7 72,4 63,3 48,3 81,5 48,0 75,5 

Aglom. Urb. São Luís           77,5 19,2 49,6 23,8 56,0 82,2 18,9 62,6 25,4 52,9 

Rosário                                  64,7 55,0 77,2 39,8 78,4 55,1 55,3 81,5 45,9 79,8 

Lencois Maranhenses                      29,0 61,7 76,3 52,8 86,4 30,4 57,5 75,2 50,7 91,3 

Baixada Maranhense                       47,1 56,5 76,3 44,3 75,2 47,9 57,0 80,7 46,6 75,2 

Itapecuru Mirim                          50,9 67,9 82,6 52,1 78,6 58,2 70,9 84,7 52,6 78,3 

 Gurupi                                   33,6 57,8 76,2 44,8 77,7 38,9 60,4 78,2 46,4 79,4 

Pindaré                                  54,2 63,6 78,0 47,0 79,3 66,2 68,4 80,6 46,0 79,1 

Imperatriz                               80,7 49,6 69,4 32,2 74,4 86,6 52,6 79,3 28,4 74,2 

Médio Mearim                             65,3 60,8 76,5 39,8 71,9 72,8 63,3 77,6 37,3 72,9 

Alto Mearim e Grajaú                     65,9 61,1 78,6 42,1 76,8 73,4 64,6 80,7 40,1 81,5 

Presidente Dutra                         80,9 65,6 77,8 37,8 74,4 85,3 67,2 80,3 35,1 74,6 

Baixo Parnaíba               51,8 71,3 85,6 49,7 77,0 53,6 66,8 81,6 47,2 79,2 

Chapadinha                               44,1 62,4 83,3 49,3 85,2 48,0 66,6 82,3 46,5 87,7 

Codó                                72,6 67,0 78,3 44,6 77,2 78,4 71,5 83,0 44,5 75,8 

Coelho Neto                              59,7 68,9 83,8 50,5 83,0 64,8 78,2 85,8 45,5 82,9 

Caxias                                   72,4 58,6 74,2 36,8 78,9 79,8 61,1 78,1 34,8 78,3 

Chap. Alto Itapecuru               69,2 60,1 77,5 35,8 71,6 71,9 62,0 75,0 32,7 75,2 

Porto Franco                             72,7 44,4 72,7 34,2 68,1 78,4 45,6 82,3 31,8 71,1 

Gerais de Balsas                         50,6 48,8 72,4 32,7 74,2 61,5 52,7 81,0 32,3 80,8 

Chap. das Mangabeiras                 51,9 56,9 82,1 36,1 71,5 61,4 57,5 78,0 33,9 77,4 

Piauí           

Baixo Parnaíba Piauí                 60,0 65,5 75,6 37,1 69,8 67,1 67,2 75,3 34,0 70,7 

Litoral Piauiense                        64,9 53,5 67,2 34,5 65,6 73,6 50,3 71,7 32,2 70,3 

Teresina                                 84,0 37,4 54,1 23,8 66,2 87,7 38,8 63,7 23,8 66,7 

Campo Maior                              60,2 61,2 77,5 35,6 69,1 68,9 62,0 76,1 31,9 68,8 

Médio Parnaíba Piauí                 72,0 61,6 77,8 32,0 70,2 78,4 63,2 77,8 29,2 69,5 

Valença do Piauí                         76,0 66,7 78,0 29,6 66,8 82,2 68,1 75,6 28,1 66,2 

Alto Parnaíba Piauiense                  52,4 56,6 80,3 39,4 67,9 73,9 53,2 76,4 32,8 76,5 

Bertolínia                               78,4 58,4 83,0 33,1 66,1 84,5 57,5 75,3 31,7 69,7 

Floriano                                 69,5 51,1 69,4 27,1 66,2 77,8 50,7 72,1 26,2 71,0 

Alto Médio Gurguéia                      71,2 59,2 77,2 34,1 69,4 74,5 60,0 69,7 30,9 75,8 

São Raimundo Nonato                      41,6 57,7 77,5 29,7 64,3 44,5 64,6 75,1 27,1 68,4 

Chap. Extr. Sul Piauí        49,9 43,1 73,3 33,7 70,5 53,9 53,2 74,8 34,3 75,6 

Picos                                    75,3 55,2 66,4 24,2 63,4 79,8 64,0 72,5 24,7 64,9 

Pio IX                                   54,5 69,7 66,3 24,7 62,0 62,7 67,1 73,6 22,1 61,1 

Alto Médio Canindé                       41,8 60,9 76,7 33,8 64,6 48,0 66,9 77,0 30,4 67,2 

Ceará           

Lit. Camocim e Acarau              59,2 62,0 78,2 41,4 70,1 65,4 58,2 81,1 40,2 71,5 

Ibiapaba                                 64,5 60,6 71,2 31,3 72,1 67,6 63,9 79,0 31,5 74,2 

Coreau                                   61,9 67,5 80,1 38,8 68,9 70,4 68,0 79,1 35,1 73,1 

Meruoca                                  36,4 55,8 75,8 34,1 68,2 41,0 58,5 80,2 33,7 69,2 

Sobral                                   76,8 54,6 74,5 35,4 70,1 83,3 56,6 82,4 34,2 72,3 

Ipu                                      71,7 57,1 75,4 32,7 72,7 76,2 59,1 79,8 31,2 77,3 

Santa Quitéria                           56,0 61,2 79,4 32,2 71,4 64,2 54,0 81,2 31,3 75,4 

Itapipoca                                37,1 59,1 81,0 42,3 71,1 42,3 51,5 81,3 40,0 74,9 

Baixo Curu                               62,2 51,5 68,4 30,5 61,6 50,0 42,0 76,6 33,6 65,1 

Uruburetama                              68,8 60,7 75,9 39,5 65,8 75,0 51,1 79,4 36,9 70,1 

Médio Curu                               68,4 58,0 78,3 37,8 67,8 77,1 44,0 78,5 31,4 71,6 

Canindé                                  63,5 60,7 80,5 37,6 72,6 69,7 52,4 79,7 37,1 74,2 

Baturité                                 57,6 60,1 76,2 32,3 65,5 63,3 52,0 77,8 31,9 69,3 

Chorozinho                               51,1 65,4 78,8 34,9 63,2 53,7 58,7 79,3 32,0 63,2 

Cascavél                                 25,7 60,8 78,4 29,0 59,8 30,5 49,5 81,4 30,2 61,9 

Fortaleza                                87,9 25,1 49,5 21,5 56,5 90,6 23,5 66,8 22,3 57,3 

Pacajus                                  58,6 54,5 76,5 27,2 56,9 61,8 49,9 83,1 29,0 58,3 

Sertão de Crateus                        65,4 58,1 78,5 33,8 69,4 71,2 56,9 82,1 30,9 71,9 

Sertão  Quixeramobim                   65,4 63,4 76,4 30,9 70,5 72,5 47,8 80,4 31,0 72,0 

Sertão de Inhamuns                       60,2 67,9 79,5 34,1 69,7 67,3 58,6 78,2 30,0 68,1 

Continua... 
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Microrregião 
Homens Mulheres 

AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP 

Sert. Senador Pompéu                 62,5 66,3 79,5 28,9 67,7 69,1 52,5 78,5 28,7 68,0 

Litoral de Aracati                       69,3 55,9 71,5 31,3 58,6 74,6 49,7 79,4 33,5 59,3 

Baixo Jaguaribe                          73,0 56,7 70,4 23,6 58,2 78,1 43,5 74,0 21,0 59,9 

Médio Jaguaribe                          74,3 57,5 77,2 23,9 64,9 79,0 45,6 77,5 26,1 65,1 

Serra do Pereiro                         64,1 65,1 74,8 28,3 64,2 72,5 47,7 78,4 30,0 66,9 

Iguatú                                   77,8 60,7 69,4 26,7 64,0 79,7 53,1 76,9 25,8 65,5 

Várzea Alegre                            62,5 64,1 77,7 28,1 73,1 68,8 57,5 78,8 26,6 70,0 

Lavras da Mangabeira                     61,5 59,8 76,8 28,7 67,2 65,6 47,6 74,5 28,3 68,8 

Chapada do Araripe                       54,0 63,9 77,1 32,2 77,4 62,0 58,7 79,1 26,7 76,0 

Caririaçu                                66,3 60,7 80,5 31,6 75,6 72,1 62,1 78,2 26,6 73,4 

Barro                                    57,5 58,4 77,0 27,8 65,8 65,2 52,9 75,5 27,6 68,1 

Carirí                                   79,6 47,6 69,4 30,0 68,8 83,7 46,8 78,4 27,6 69,1 

Rio Grande do Norte           

Brejo Santo                              70,8 53,2 74,8 34,2 65,6 71,6 55,8 80,1 28,9 67,9 

Mossoró 84,6 46,6 60,1 22,0 56,7 91,9 36,3 71,9 22,8 60,2 

Chap. Apodi 56,2 61,4 72,3 24,6 56,6 68,6 44,1 73,1 25,1 58,9 

Médio Oeste 62,1 66,2 75,0 28,9 62,5 71,4 48,8 74,9 27,6 67,6 

Vale do Açu 80,7 63,4 73,9 27,8 58,7 84,9 49,5 77,9 27,8 61,4 

Serra S.Miguel 84,6 64,8 78,6 30,8 68,2 87,0 53,0 79,5 28,2 68,4 

Pau dos Ferros 77,6 62,9 78,2 27,2 61,2 83,9 43,2 76,9 24,8 62,1 

Umarizal 72,9 62,0 80,0 24,0 61,2 78,1 44,6 73,6 24,0 66,1 

Macau 79,4 53,6 67,8 32,1 60,9 86,3 46,4 70,9 25,5 65,4 

Angicos 71,3 64,1 78,5 35,0 63,7 81,6 55,5 78,6 34,8 69,0 

Serra Santana 71,0 58,8 76,6 27,9 63,1 77,3 52,6 76,6 29,2 65,4 

Seridó Ocid. 82,1 50,5 66,5 20,4 56,4 88,7 33,9 73,9 20,8 59,2 

Seridó Oriental 78,3 52,6 67,5 23,4 55,9 87,3 36,2 75,2 22,1 61,9 

Baixa Verde 80,6 62,5 72,9 28,6 69,6 83,7 60,5 77,5 34,5 74,2 

Borborema Potiguar 61,7 67,5 78,7 27,3 66,7 71,8 57,0 78,0 29,6 72,6 

Agreste Potiguar 76,0 62,3 74,5 33,0 67,7 79,2 62,3 79,8 29,5 72,2 

Litoral Nordeste 78,2 68,2 72,0 30,0 70,0 79,8 57,7 76,8 28,2 75,0 

Macaíba 71,4 57,9 68,4 30,7 62,0 73,7 50,4 78,6 31,2 65,5 

Natal 98,6 22,8 39,6 14,0 53,2 98,3 22,4 58,9 15,3 53,8 

Litoral Sul 87,9 67,4 75,4 35,3 66,2 89,4 60,5 74,9 33,2 69,7 

Paraíba           

Catolé do Rocha 67,5 61,7 76,3 25,2 61,1 69,2 52,6 77,4 31,5 62,3 

Cajazeiras 60,8 55,1 70,5 21,7 65,6 65,9 50,2 74,8 23,1 65,9 

Sousa 79,7 35,1 58,1 25,4 62,3 77,2 51,5 81,1 26,2 64,5 

Patos 80,8 53,7 69,5 31,1 62,5 86,9 44,6 80,4 30,4 64,7 

Píancó 66,2 61,4 76,9 27,7 67,4 75,9 57,8 80,1 26,3 65,1 

Itaporanga 77,0 56,3 74,1 30,8 64,0 80,8 61,2 79,1 30,6 65,5 

Serra Teixeira 56,0 62,1 79,6 26,5 71,0 65,7 59,3 73,2 24,4 71,8 

Seridó Ocid.PB 71,1 56,2 74,5 22,2 68,0 73,0 64,6 79,8 40,3 71,1 

 Seridó Or. PB 49,5 62,5 74,2 26,2 65,7 61,9 51,4 77,0 26,6 68,1 

Cariri Ocid. 53,5 54,5 71,4 23,2 66,3 62,2 44,3 74,2 23,4 68,9 

Cariri Oriental 41,4 57,2 73,1 22,7 64,1 58,0 43,6 71,3 20,3 67,0 

Curimataú Ocid. 59,2 66,6 75,6 27,1 69,9 66,3 58,7 74,3 26,0 71,3 

Curimataú Or. 64,3 72,3 77,9 30,8 73,3 65,7 64,5 78,6 30,8 74,1 

Esperança 61,9 60,7 74,0 25,4 67,9 65,4 50,6 75,7 22,7 69,3 

Brejo PB 57,0 70,2 73,5 34,3 68,8 65,7 62,4 78,6 34,4 71,0 

Guarabira 70,5 63,0 77,1 29,1 68,4 78,5 58,3 78,9 30,2 71,1 

Campina Grande 86,0 36,3 56,2 22,1 65,0 88,4 35,0 72,1 23,1 66,2 

Itabaiana 66,9 60,8 73,6 27,5 67,0 62,9 63,2 79,0 27,5 69,0 

Umbuzeiro 23,7 69,2 83,3 34,9 74,4 28,0 62,8 80,9 29,4 73,7 

Litoral Norte 65,0 65,5 77,3 34,8 68,9 68,5 62,4 78,2 32,0 71,1 

Sapé 59,9 61,3 80,9 42,8 65,8 63,7 67,1 85,0 40,1 66,8 

João Pessoa 95,5 21,0 40,6 18,2 59,0 95,4 25,7 60,1 19,5 57,8 

Litoral Sul PB 62,3 59,4 75,9 38,4 63,9 71,8 64,6 82,6 36,4 63,7 

Pernambuco           

Araripina 52,6 60,0 73,0 32,0 72,0 58,3 58,1 77,9 32,3 75,4 

Salgueiro 75,5 42,8 60,6 25,2 65,8 82,2 40,0 70,9 24,2 68,6 

Pajeú 61,0 55,2 69,5 25,0 66,2 68,3 50,3 75,1 23,2 68,1 

Sertão Moxotó 57,5 55,7 72,0 32,7 71,9 66,1 53,3 75,9 30,7 72,6 

Petrolina 79,0 43,5 62,4 27,4 66,5 81,5 46,3 74,5 28,7 68,5 

Itaparica 54,8 46,9 71,2 34,6 71,5 67,8 47,6 72,6 31,7 75,5 

Vale do Ipanema 48,8 68,3 78,2 34,8 76,5 55,8 69,4 78,4 35,0 77,5 

Continua... 
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Vale do Ipojuca 73,3 52,2 68,5 25,1 66,3 80,0 50,7 77,3 24,5 67,9 

Alto Capibaribe 57,7 56,7 76,9 24,2 64,5 62,5 52,6 79,4 21,6 64,4 

Médio Capibaribe 52,0 62,6 75,7 29,1 66,6 59,1 63,9 76,1 30,1 68,7 

Garanhuns 60,3 59,5 70,9 31,5 71,2 66,5 62,0 77,9 29,6 73,2 

Brejo PE 67,5 65,7 79,1 28,4 69,2 75,3 67,9 79,0 26,7 70,7 

Mata Set. PE 74,8 51,7 72,2 36,9 61,2 81,1 53,2 82,6 36,4 61,0 

 Vitória S. Antão 67,5 54,3 71,2 32,5 61,0 74,1 56,9 82,2 31,5 60,1 

Mata Merid. PE 69,2 57,4 72,5 44,8 66,3 77,4 61,3 83,4 42,3 65,5 

Itamaracá 80,2 40,7 64,4 34,3 51,7 83,0 48,2 82,4 37,1 58,6 

Recife 84,8 16,8 43,1 21,5 52,4 87,2 22,5 63,7 21,9 52,3 

Suape 76,8 41,6 61,4 35,0 55,2 83,1 48,0 79,8 31,7 55,7 

Alagoas           

Serr. Sertão Alagoano               52,9 65,0 79,7 34,0 81,0 57,1 66,9 81,3 31,5 82,5 

Alag. Sert. S. Francisco      85,2 56,2 75,9 36,6 75,8 90,5 59,6 77,1 31,5 71,3 

Santana do Ipanema                       56,7 66,4 79,4 35,6 77,8 63,9 62,7 81,2 33,8 79,3 

Batalha                                  61,6 63,6 74,0 32,5 71,0 67,6 65,9 77,8 32,3 73,2 

Palmeira dos Índios                      55,1 62,4 75,5 31,2 68,8 65,5 63,0 80,2 29,3 68,9 

Arapiraca                                60,5 63,6 75,4 36,0 69,6 65,4 65,2 82,9 33,4 68,9 

Traipu                                   41,2 71,0 85,1 44,4 74,8 49,5 69,3 87,3 40,3 81,4 

Serrana dos Quilombos                    74,6 66,3 79,1 38,2 70,8 81,4 70,2 85,6 36,0 70,4 

Mata Alagoana                            61,7 65,6 80,3 49,6 73,1 72,3 70,9 85,1 45,6 73,7 

Litoral Norte Alagoano                   52,3 62,1 78,0 45,5 69,3 58,1 61,5 84,8 43,7 71,4 

Maceió                                   79,5 30,1 48,6 24,0 61,9 82,0 32,0 62,0 23,0 62,5 

S. Miguel dos Campos                    73,2 62,4 72,1 44,0 68,5 75,1 66,9 82,2 40,9 68,3 

Penedo                                   80,0 57,6 78,7 37,4 65,7 84,0 60,7 82,0 38,4 68,5 

Sergipe           

Serg. Sert. S. Francisco     78,7 67,2 74,4 32,6 66,3 84,8 67,9 81,4 30,9 68,3 

Carira                                   77,4 64,1 72,0 23,2 60,7 82,8 64,5 79,0 21,8 62,7 

Nossa S. das Dores                  80,6 57,9 75,3 30,0 63,0 84,2 62,4 79,2 28,1 65,7 

Agreste de Itabaiana                     72,7 55,4 65,3 22,5 60,2 76,0 49,8 75,5 22,9 64,2 

Tobias Barreto                           61,3 60,4 74,0 31,0 63,5 69,7 58,2 76,2 25,8 65,6 

Agreste de Lagarto                       64,8 58,2 64,1 23,7 62,7 71,6 57,8 73,8 23,8 66,6 

Propriá                                89,2 54,2 73,2 33,6 65,4 93,4 53,1 79,2 33,1 69,7 

Cotinguiba                               76,7 61,8 80,3 40,8 70,5 77,6 62,9 84,4 42,2 71,8 

Japaratuba                               82,0 49,4 72,6 34,9 63,1 89,4 45,6 82,0 35,8 63,7 

Baixo Cotinguiba                         78,4 45,8 72,0 39,7 62,2 85,7 50,2 81,8 36,2 63,2 

Aracajú                                  95,4 19,9 42,1 19,6 54,1 97,0 25,1 60,4 19,5 53,3 

Boquim                                   50,8 61,2 74,0 32,4 64,9 59,7 62,5 81,1 31,5 67,1 

Estância                                 65,4 54,7 68,2 35,0 68,0 76,5 52,3 79,3 33,0 70,1 

Bahia           

Barreiras                                71,7 45,0 67,4 29,2 58,3 76,9 52,6 73,3 27,3 64,4 

Cotegipe                                 53,8 55,1 81,8 34,6 62,3 61,7 61,0 82,4 31,1 68,1 

Santa Maria da Vitória                   72,7 55,9 79,0 30,8 62,0 75,7 61,8 82,0 27,5 66,6 

Juazeiro                                 62,0 49,2 70,7 31,3 65,8 68,4 50,0 75,7 31,0 69,7 

Paulo Afonso                             75,9 45,3 60,5 29,1 64,9 78,8 46,1 73,3 28,0 69,2 

Barra                                    68,7 54,7 76,8 42,1 68,3 75,1 58,3 77,6 40,9 74,3 

Bom Jesus da Lapa                        66,9 52,1 79,6 39,2 66,0 73,2 60,3 83,5 39,6 70,3 

Senhor do Bonfim                         68,3 47,0 71,9 34,9 62,3 73,6 49,6 76,8 31,6 66,1 

Irecê                                    85,3 43,0 70,4 29,5 64,4 86,4 54,4 74,3 29,4 69,1 

Jacobina                                 74,7 48,8 72,5 29,6 65,6 81,1 55,1 75,6 28,0 68,6 

Itaberaba                                69,0 54,3 77,0 33,2 67,5 76,7 58,5 81,0 31,9 71,5 

Feira de Santana                         67,2 39,7 65,3 28,8 61,2 73,0 47,0 74,0 28,8 65,1 

Jeremoabo                                52,9 69,5 75,5 30,6 67,2 60,9 72,3 78,5 28,5 69,7 

Euclides da Cunha                        55,5 53,2 81,4 35,1 67,2 62,6 61,1 82,6 34,1 71,6 

Ribeira do Pombal                        72,4 61,0 74,3 32,2 64,4 77,8 61,8 79,0 29,7 67,7 

Serrinha                                 63,7 53,0 77,7 29,5 62,7 67,0 57,5 81,4 29,5 65,1 

Alagoinhas                               80,1 44,5 68,1 32,4 63,2 86,4 48,4 78,0 29,0 67,1 

Entre Rios                               65,9 52,6 75,9 39,1 66,4 75,9 53,8 83,6 40,4 67,8 

Catú                                     76,3 38,5 64,2 31,9 55,2 83,7 45,0 80,3 33,6 56,7 

 S. Antônio de Jesus                   66,6 42,0 65,4 29,2 54,1 72,1 46,5 74,2 31,0 59,1 

Salvador                                 97,5 11,3 38,3 17,7 51,2 98,5 17,2 58,7 19,3 51,4 

Boquira                                  65,5 50,0 81,2 31,7 62,8 66,0 61,5 80,7 27,9 68,7 

Seabra                                   74,1 48,6 75,0 32,7 63,8 77,3 59,2 77,6 31,3 68,2 

Jequié                                   69,0 52,8 73,5 32,7 61,4 78,9 60,0 82,3 32,6 66,0 

Livramento Brumado                    63,1 48,6 76,6 23,2 53,9 65,7 59,2 80,4 24,4 60,4 

Continua... 
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Continuação da Tabela B.1. 

Microrregião 
Homens Mulheres 

AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP AGUA ANALF RENDA SIT_POB RDEP 

Guanambi                                 63,1 51,7 73,0 26,3 57,2 68,8 59,7 80,2 24,6 61,9 

Brumado                                  47,0 51,9 75,2 30,1 59,3 52,3 68,7 79,9 26,1 65,3 

Vitória da Conquista                     63,1 49,0 72,6 32,2 63,3 69,9 61,7 82,3 30,1 67,3 

Itapetinga                               82,6 56,9 73,5 34,7 61,6 88,5 67,4 86,3 35,3 65,4 

Valença                                  56,5 52,2 64,9 32,4 62,9 67,8 55,5 78,6 33,6 65,9 

Ilhéus-Itabuna                           77,5 45,6 68,4 35,1 65,0 87,2 50,4 79,8 33,9 66,1 

Porto Seguro                             68,3 49,3 69,6 32,6 63,0 74,8 59,9 83,5 31,3 65,3 

Fonte: SISAP-Idoso, 2010. 

Nota: AGUA: Percentual de idosos em domicílios com água encanada; ANALF: Percentual de idosos 

analfabetos; RENDA: Percentual de idosos com renda de até um salário mínimo; RDEP: Razão de 

dependência. 
 

 

 


