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As neoplasias têm sido consideradas um dos 

principais problemas de saúde pública no mundo. O 

aumento da mortalidade nas últimas décadas ocorreu 

devido a, além dos fatores genéticos, um estilo de vida 

desfavorável, ao envelhecimento da população e pelo 

processo de industrialização. Alguns estudos têm 

mostrado que o diagnóstico de neoplasias surge 

geralmente após os 50 anos, sendo que os tumores mais 

freqüentes são os do trato gastrointestinal (TGI) e 

respiratório, e os órgãos mais afetados são o intestino 

delgado, apêndice cecal e reto
1
.  

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) a estimativa de novos casos de câncer 

(CA) de esôfago em 2008, foi de 7.900 em homens e 

de 2.650 em mulheres. Para o CA de estômago, a 

estimativa foi de 14.080 para homens e de 7.720 para 

mulheres, configurando-se como a quarta causa mais 

comum e como segunda causa de óbitos por CA no 

mundo. A estimativa de novos casos de CA de cólon e 

reto é de 12.490 em homens e de 14.500 em mulheres. 

Quanto à incidência, o CA de cólon e reto é a terceira 

causa mais comum de CA no mundo em ambos os 

sexos e é a segunda causa nos países desenvolvidos 

com padrões similares em ambos os sexos. No entanto, 

é cerca de 20 a 50% maior em homens na maioria das 

populações
2
.  

Realizou-se estudo descritivo das internações 

hospitalares por neoplasia do TGI no período de 2008 a 

2009, de residentes em Passo Fundo – RS, com dados 

obtidos na consulta ao banco de informações do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

 No período estudado, foi encontrado um total 

de 3.259 internações decorrentes de todos os tipos de 

neoplasias. Dessas internações, 819 (25,13%) foram 

decorrentes de neoplasias do TGI. Em relação ao sexo, 

nos anos estudados, houve um predomínio do 

acometimento no sexo masculino com um acréscimo 

de 8,3% em 2009 (Figura 1).  

 

Figura 1. Distribuição das internações por neoplasias do TGI, por 

sexo, em Passo Fundo/RS, nos anos de 2008-2009. 

 

Comparando-se as internações por neoplasia 

de esôfago e estômago em relação aos anos estudados, 

observa-se uma redução considerável no ano de 2009. 

Essa redução pode estar relacionada ao óbito de alguns 

pacientes, a falta de diagnóstico ou mesmo ao 

diagnóstico tardio do agravo (Figuras 2 e 3).  
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Figura 2. Distribuição das internações quanto aos tipos de neoplasias 

do TGI por faixa etária, em Passo Fundo/RS, no ano de 2008. 

 

 

Figura 3. Distribuição das internações quanto aos tipos de neoplasias 

do TGI por faixa etária em Passo Fundo/RS, no ano de 2009. 

 

 A figura 3 mostra que a neoplasia de cólon é a 

de maior freqüência acima dos 60 anos.  Além disso, 

em 2009, ocorreu aumento das internações por 

neoplasias de cólon em indivíduos entre 40 a 59 anos 

(Figuras 4 e 5). 

O estudo realizado aponta que a incidência de 

neoplasias do TGI é maior no sexo masculino e a partir 

dos 60 anos. Embora o envolvimento de um fator 

genético facilite a manifestação dessas doenças, outros 

fatores como o envelhecimento e os hábitos de vida 

inapropriados como má alimentação, excesso de peso e 

sedentarismo, elevam as chances do aparecimento das 

neoplasias.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição das internações quanto aos tipos de neoplasias 

do TGI do sexo masculino, por faixa etária em Passo Fundo/RS, no 
ano de 2008. 

 

 

Figura 5. Distribuição das internações quanto aos tipos de neoplasias 

do TGI do sexo masculino, por faixa etária em Passo Fundo/RS, no 

ano de 2009. 

 

Faz-se necessário, chamar a atenção da 

população e também dos profissionais de saúde em 

relação a medidas preventivas, pois algumas neoplasias 

apresentam baixas taxas de cura, mesmo com 

tratamento adequado, o que faz da prevenção o melhor 

caminho para evitar as neoplasias do TGI. 
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O câncer de colo de útero é o segundo tipo de 

câncer mais comum em mulheres no mundo, 

esperando-se 500 mil novos casos ao ano. Sua 

relevância no Brasil está no fato de ser o segundo 

tumor mais freqüente na população feminina, atrás 

apenas do câncer de mama e de ser a quarta causa de 

morte por câncer em mulheres (INCA, 2011).  

Ainda, segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), espera-se, anualmente 18.430 

brasileiras com a doença e destas, 4.800 chegando ao 

óbito.  Trata-se do único câncer genital feminino que 

pode ser prevenido por uma técnica de rastreamento 

efetiva e disponibilizada pelo Sistema Único da Saúde 

(SUS) - o Papanicolau ou Preventivo - que permite 

detecção ainda na fase assintomática da doença.  

Este exame deve ser realizado por toda mulher 

que tem ou já teve atividade sexual e deve ser 

acompanhada até os 69 anos de idade. O Ministério da 

Saúde recomenda que seja feito anualmente e após três 

resultados normais consecutivos, o preventivo deve ser 

realizado a cada dois anos.  Quando diagnosticado em 

estágios iniciais, ou seja, quando ainda não houve 

malignização, o tratamento desse câncer possui 

praticamente 100% de chance de cura. 

Entre os fatores de risco estão mulheres com 

baixo nível sócio-econômico, início precoce das 

atividades sexuais, grande número de parceiros, 

multíparas e gravidez precoce. Sua principal causa é a 

infecção pelo vírus papilomavírus humano (HPV), 

presente em mais de 90% dos casos de câncer de colo 

cervical. Esse vírus se apresenta com mais de 100 

subtipos, sendo que, aproximadamente, 90% dos casos 

da doença estão relacionados com os subtipos 16 e 18. 

Além da associação com o câncer do colo uterino, o 

HPV ainda está relacionado com as neoplasias de 

vulva, vagina, ânus e pênis. Atualmente existe, na rede 

privada, disponibilidade de vacinação contra este vírus. 

É indicada para crianças e mulheres na faixa etária 

entre nove e 26 anos de idade. No Brasil há dois tipos 

de vacinas aprovadas para comercialização: a bivalente 

e a quadrivalente, que protegem contra os subtipos 16-

18 e 6-11, respectivamente.  

Com o objetivo de analisar os dados do câncer 

de colo de útero no município de Passo Fundo, 

realizou-se um estudo descritivo das internações 

hospitalares e dos óbitos decorrentes dessa neoplasia 

entre os anos de 2000 a 2009. Os dados foram retirados 

do banco de informações do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS).  

 Os dados mostram que as taxas de mortalidade 

por câncer de colo de útero tem oscilado bastante 

variando de 6 a 11/100.000 mulheres residentes no 

município. Destacam-se os anos de 2003 e 2004, com 

as menores taxas de mortalidade pela doença. A 

ausência de mortes por câncer de colo de útero em 

2003, não reflete a realidade da doença mas sugere 

uma falha na definição da causa de óbito descrita na 

declaração de óbito (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Mortalidade de mulheres por câncer de colo de útero, em 

Passo Fundo/RS, nos anos de 2000 a 2009. 

  

A faixa etária destes óbitos vêm se alterando 

nos últimos anos. A partir de 2006 observa-se uma 
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DE PASSO FUNDO-RS 

 



 

redução nas taxas de mortalidade em mulheres com 

mais de 60 anos de idade à medida em que surgem 

novos casos em mulheres mais jovens, dos 30 aos 49 

anos. Em relação às mulheres de 50 a 59 anos a taxa de 

óbito variou pouco entre os anos de 2001 a 2008 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Mortalidade por câncer de colo de útero por faixa etária, 

no município de Passo Fundo/RS, no período de 2000 a 2009.  

 

As internações demandadas no período 

estudado são atribuídas, na sua maioria, para mulheres 

entre 40 e 59 anos, porém a demanda geral de 

internações variou pouco no período. Nestes anos 

também houve aumento da taxa de mortalidade neste 

grupo etário, o que pode ter sido reflexo de diagnóstico 

tardio. Também chama atenção a redução das 

internações em mulheres com idades entre 30 a 39 anos 

e que coincidem com aumento as taxa de mortalidade 

no mesmo período (Figura 3). 

Apesar de não ter sido possível verificar uma 

tendência nos anos estudados, os dados revelam 

aumentos pontuais nos óbitos de mulheres cada vez 

mais jovens, fato que não tem alterado 

significativamente a taxa de mortalidade por esse 

agravo na população feminina, mas sugere atenção das 

autoridades sanitárias com medidas de prevenção ao 

câncer de colo de útero. Esse panorama reforça a 

importância do exame de rastreamento e de outras 

alternativas como a vacinação contra o HPV para 

diagnóstico e tratamento precoce. Destaca-se ainda, a 

variabilidade das taxas de mortalidade na faixa de 60 

anos e mais, o que pode levantar possíveis falhas ao 

atestar a causa do óbito, uma vez que já que é provável 

que essas pacientes procurem atendimento em uma fase 

tardia da doença, quando surgem os primeiros 

sintomas, vindo a morrer de complicações da doença 

primária.  

 

 

Figura 3 - Internação por neoplasia por câncer de colo de útero 

segundo faixa etária no período de 2000 a 2009. 

 

A principal estratégia de prevenção do câncer 

de colo uterino é a detecção precoce através do 

rastreamento, em mulheres sem os sintomas, com o 

objetivo de identificar aquelas que possam apresentar a 

doença em fase muito inicial identificada durante o 

acolhimento ou na consulta ginecológica. O sistema de 

informação do Câncer do Colo do Útero,  oficial do 

Ministério da Saúde, SISCOLO, é o instrumento 

utilizado no rastreamento dos casos  e permite o 

monitoramento dos exames alterados para o 

acompanhamento, tratamento e prevenção dos casos de 

câncer de colo uterino. 
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A Política Nacional de Saúde do Trabalhador visa à 

redução dos acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho por meio de ações de promoção, reabilitação e 

vigilância na área de saúde. 

 

O que são acidentes de trabalho? 
 

O Decreto-Lei nº 99 (27/08//2003), artigos 281 a 30: 

define acidente de trabalho como o agravo entendido 

como acontecimento súbito e imprevisto, sofrido pelo 

trabalhador que se verifique no local e no tempo de 

trabalho.  

 

Como evitar os acidentes de trabalho? 
 

As ações e medidas destinadas a evitar acidentes de 

trabalho dependem diretamente do tipo de atividade 

exercida, do ambiente de trabalho e das tecnologias e 

técnicas utilizadas, porém, algumas medidas simples, 

tomadas pelo próprio trabalhador contribuem de 

maneira significativa para a prevenção de acidentes: 

 Torne seu local de trabalho confortável; 

 Tenha muito cuidado e siga todas as regras de 

segurança na realização de atividades mais 

perigosas; 

 Organize o local de trabalho, não deixe objetos 

fora dos seus lugares ou mal arrumados. Se tudo 

estiver no seu lugar não precisará improvisar 

perante imprevistos e isso reduzirá os acidentes; 

 Saiba quais os riscos e cuidados que deve ter na 

atividade que desenvolve e quais as formas de 

proteção para reduzir esses riscos. 

O que é EPI?  
 

É o equipamento de proteção individual destinado a 

proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua 

segurança e a sua saúde no ambiente de trabalho. 

 
Os tipos de EPI utilizados podem variar dependendo do 

tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a 

segurança e a saúde do trabalhador e da parte do corpo 

que se pretende proteger, tais como: 

 Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou 

protetores auriculares; 

 Proteção respiratória: máscaras e filtro; 

 Proteção visual e facial: óculos e viseiras;  

 Proteção da cabeça: capacetes; 

 Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes; 

 Proteção de pernas e pés: sapatos, botas e 

botinas; 

 Proteção contra quedas: cintos de segurança e 

cinturões.  
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 ATENÇÃO:  

PREVINA ACIDENTES NO SEU 

TRABALHO! 
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ENDEREÇOS ÚTEIS 

1. Secretaria de Saúde – SMS 

Autorização exames, autorização internação 

hospitalar – AIH, solicitação do cartão SUS, entre 

outros serviços. 

Endereço: Rua Paissandú, 1052 Centro 

Telefone: 3316-1000 

 

2. Secretaria de Saúde – SMS 

    Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

 Vigilância em Saúde do Trabalhador: 3046-0097 

 Vigilância Sanitária: 3046-0084 

 Vigilância Ambiental: 3046-0073 

 Vigilância Epidemiológica: 30460164 

 Endereço: Rua Silva Jardim, 727 Centro 

 

3. Centro de Saúde   

Pronto Atendimento Pediátrico 

Vacinas, teste do pezinho, teste da orelhinha, 

entre outros serviços. 

Rua Fagundes dos Reis, 270 Centro 

Telefone: 3311-6494 

 

4. Secretaria Estadual de Saúde  

6ª Coordenadoria Regional de Saúde              

Endereço: Rua Fagundes dos Reis, 270 

Telefone: 3311-2555 

 

5. Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA 

Rua Alcides Moura, 100 Bairro Popular 

Telefone: 3311-7236 
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Conselho Editorial: 

Bernadete Maria Dalmolin / UPF 

Carolina Santos da Silva / SMS PMPF 

Claudia Freitas / 6ªCRS  
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Gilberto Santteti / 6ªCRS 

Juliana De Marco Salvadori / SMS PMPF 

Mara Salete Pitthan Dill / SMS PMPF 

Maria Sônia Dal Bello/ UPF  

Márcia M. Schneider / 6ªCRS UPF 

Marlene Doring / UPF 

Rejane Mocinho / 6ªCRS UPF 

Rita Danielli / 6ªCRS 

 

Tiragem: 1.000 exemplares  

Periodicidade: semestral 

Disponível: http://www.upf.br  e  www.pmpf.rs.gov.br  

 

Endereço para Correspondência:  

PET-Saúde/Vigilância em Saúde UPF/ SMS/ 6ª CRS 

Rua Teixeira Soares, 817, 4º andar, sala de pesquisa                

Telefone: 54 3316-8523 
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6ª Coordenadoria 

Regional de Saúde 
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