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RESUMO

Neoplasias são doenças multifatoriais e, por isso, parcialmente passíveis de prevenção. Reconhece-se que cerca de 19 tipos de neoplasias estão 
relacionados com as atividades ocupacionais. Os enfermeiros são potencialmente susceptíveis ao desenvolvimento de tumores por lidarem com 
agentes químicos/tóxicos/magnéticos, diversos medicamentos entre outros. Este estudo objetivou descrever a mortalidade por neoplasias entre 
enfermeiros residentes nas capitais do Sul e Sudeste brasileiro no período de 2006-2016. Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo dos registros 
de óbitos ocorridos entre 2006-2016 disponibilizados gratuitamente e sem identificação dos sujeitos pelo Ministério da Saúde no site do 
DATASUS. Os critérios de elegibilidade foram registros de óbitos de residentes das capitais do Sul e Sudeste maiores de 20 anos, ocupação 
enfermeiros (baseado na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO), causa básica da morte C00-C97 (baseada na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID10). Análise principal se baseou no cálculo da mortalidade proporcional por 
neoplasia, e na descrição das cinco principais neoplasias preveníveis e idade média proporcional por sexo.  Os principais resultados foram: o 
percentual de ocupação ignorada foi 25% e as causas mal definidas entre enfermeiros foi 3%, inferior à média nacional. A idade média de óbitos 
de enfermeiros foi de 63 anos (mulheres=64 e homens=59 anos); doenças do aparelho circulatório foram a principal causa de morte. Entretanto, 
proporcionalmente, as neoplasias foram mais frequentes entre mulheres (26%) que em homens (19%). Entre mulheres, 45% das mortes por 
neoplasias são potencialmente preveníveis - mama (18%), pulmão (12%), cólon (7%), estômago (5%), colo do útero (3%) e entre os homens 55% -
neoplasia do pulmão (18%), próstata (16%), estômago (9%), cólon (8%), reto (4%). Chama a atenção, entre as mulheres enfermeiras, a ocorrência 
de 5% de neoplasias com sítio primário não definido. Conclui-se que a mortalidade proporcional permite identificar possíveis falhas em ações de 
promoção e vigilância em saúde. Mortes precoces de enfermeiros por neoplasias passíveis de  prevenção chamam atenção e a abordagem do 
problema é urgente. Sugere-se incentivar controle de fatores de risco e estímulo a fatores protetores  modificáveis entre enfermeiros. Sugere-se 
também incentivo ao aprimoramento da qualidade das informações sobre mortalidade, especialmente  ocupação e causa básica dada sua 
importância para a saúde pública brasileira.
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