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INTRODUÇÃO: Câncer é um termo designado para identificar determinadas doenças caracterizadas
pelo crescimento desordenado de células corporais além de seus limites e podendo invadir diferentes
partes do corpo, espalhando-se para outros órgãos (metástase) (INCA,2021). Dentre o conjunto de
neoplasias, o câncer ocupacional (CO) é considerado aquele desenvolvido devido à exposição no
trabalho, ou seja, aquele onde o agente de exposição, responsável pelo surgimento da doença, está
presente no local de desenvolvimento das atividades de trabalho (na maioria das vezes, expostos a
agentes bioacumulativos) (INCA, 2021). Como exemplo, o risco do câncer pulmonar (mesmo depois
de cessar a exposição) como consequência da silicose – doença associada aos colaboradores expostos
ao pó de sílica (CESAR, 2011). Segundo as estimativas da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) aproximadamente 440 mil pessoas morreram no mundo em 2005 como consequência da
exposição a substâncias perigosas no trabalho. Mais de 70% dessa cifra, ou seja, aproximadamente
315 mil pessoas, morreram de câncer relacionado ao trabalho (OIT, 2009). Dentre o conjunto de
doenças classificadas como câncer ocupacional, aqueles que acometem células epiteliais são os mais
incidentes no Brasil (COSTA CHAGAS. et al, 2020). Segundo a IARC (2020), cerca de 90% dos
cânceres de pele são evitáveis, pois o principal fator de risco é a exposição solar. Logo, trabalhadores
expostos ao sol são os grupos com maior risco para o surgimento da doença, em especial, devido a
falta de proteção adequada e direta exposição, muito frequente e crônica (IARC, 2020). O objetivo
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deste estudo foi apresentar o perfil epidemiológico para os registros de câncer de pele ocupacionais
notificados no SINAN, entre 2007 e 2020, no Brasil. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo
epidemiológico de caráter ecológico sobre registros de diagnósticos de câncer de pele ocupacional,
entre 2007 e 2020, com trabalhadores entre 18 anos ou mais. Foram utilizados dados da ficha de
notificação dos registros de câncer do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), no
Brasil, acessados no portal www.ccvisat.ufba.br. Foram filtrados todos os casos de câncer de pele
(através da classificação internacional de doenças – CID – 10), sendo eles: CID10 - C43 (neoplasia
maligna da pele) e CID 10 - C44 (melanoma maligno da pele). Para identificação do perfil
epidemiológico, foram selecionadas como variáveis determinantes: sexo (masculino e feminino);
faixa etária (idade categorizada em 18 a 59; 60 a 69; 70 a 79; 80 a 89; 90 ou mais); cor da pele (preto,
pardo e branco); diagnóstico específico (CID); fonte de exposição (campo aberto e fechado das
bases); escolaridade (fundamental completo, fundamental incompleto, médio completo, superior
completo); evolução da doença (sem evidência, remissão parcial, doença estável, doença progressão,
óbitos por câncer ocupacional, óbitos por outras causas) ; CBO (Classificação Brasileira de
Ocupação). Para análise, utilizou-se o editor de planilhas Microsoft Excel®. Os resultados são
apresentados por números absolutos e frequências relativas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Para
o período de investigação, 1.015 registros de câncer de pele ocupacional foram notificados. Casos
notificados de câncer de pele entre 2007-2020 concentraram trabalhadores do sexo masculino
(56,9%), de 70 a 79 anos (26,4%), de cor da pele branca (74,4%), com escolaridade fundamental
incompleta (57,3%). A maior proporção dos trabalhadores notificados com câncer de pele era do setor
que agrupa agropecuários, florestais e da pesca (57,6%), correspondente ao Grande Grupo 6 da
Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Na fonte de exposição foi definido dividir em dois
tópicos, em decorrência da forma de coleta na ficha de notificação: campo aberto e campo fechado.
No campo aberto, os pacientes predominantes, expostos a componentes não agrotóxicos, como
radiação solar, registraram 88,8%. No campo fechado, a proporção predominante de pacientes
expostos a compostos não ionizantes foi de 54,7%. Relacionado à evolução da doença, 40,2% dos
indivíduos tiveram seu quadro classificado como doença em progressão, e 1% teve sua causa morte
classificada por câncer de pele ocupacional. Segundo dados apreciados nestes registros, é imperioso
observar que, as maiores exposições a radiações solares corroboram a alta incidência das notificações
de cânceres de pele, associados a maior taxa de trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca,
como uso de protetores solares, filtros e hidratação (FERMENT.et al, 2015). Segundo a OMS (2017),
países com população predominantemente de cor branca olhos claros ou população da área tropical
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predominam o percentual de câncer de pele, confirmando o perfil populacional encontrado nos
resultados deste trabalho (OPAS/OMS, 2017). As características predominantes do perfil
populacional delineado nos resultados coincidem ao aspecto global registrado nas literaturas: baixa
escolaridade, alta exposição ao sol/radiação solar, população predominantemente branca e
agropecuaristas, confirmando os resultados alcançados (BRONDANI, 2020; FARIA, 2007). Os
dados apresentados devem ser analisados e interpretados frente às limitações atuais da notificação do
câncer de pele. Observaram-se, por exemplo, campos não preenchidos e/ou o uso comum da categoria
“ignorado”. Apesar dessa fragilidade, os registros do SINAN podem vir a permitir os diagnósticos da
verdadeira dimensão do câncer de pele dessa população. CONCLUSÃO: Diante dos resultados
encontrados, o câncer ocupacional pode ser considerado um problema no campo da saúde do
trabalhador, em especial, no grupo de trabalhadores do setor da agropecuária - grupo de trabalhadores
com maior nível de exposição. Faz-se necessária à coleta mais frequente de dados sobre os
trabalhadores, com maior completude, que possa evidenciar o grau de prioridades que deve ser
atribuído às medidas de prevenção. As medidas de prevenção para o câncer ocupacional, em especial,
câncer de pele, está diretamente ligada a educação permanente, além de acesso a equipamentos de
proteção individual como protetor solar, chapéus dentre outros, bem como medidas de proteção
coletiva (a distribuição desses insumos, conscientização sobre a importância, palestras educativas
sobre câncer de pele). Estudos como esses, bem como os resultados encontrados, demonstram a
importância dos registros de responsabilidade pública e, por consequência, estratégias para minimizar
ou erradicar o problema em questão.
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