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RESUMO
O presente estudo realizou um levantamento epidemiológico dos casos de câncer de mama observados em mulheres
atendidas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  em  Maringá-PR  a  fim  de  obter  informações  que  possibilitem  a
compreensão do perfil  dessa população e auxiliem o poder público no desenvolvimento de ações que melhorem a
abordagem preventiva e o prognóstico terapêutico de mulheres com câncer de mama no município. Trata-se de um
estudo transversal, descritivo e exploratório, realizado por meio da análise de prontuários de pacientes atendidas na
Clínica da Mulher do município de Maringá-PR. Foram incluídos no estudo todos os registros (57) de atendimento de
mulheres diagnosticadas com câncer de mama (neoplasia maligna) entre o período de janeiro de 2015 e dezembro de
2015. Foram estudadas as variáveis sóciodemográficas (cor, escolaridade, ocupação e estado civil); comportamentais
(consumo de bebida alcóolica e tabagismo); biológico-hormonais (idade, paridade, idade que teve o primeiro filho, tempo
de amamentação, obesidade, menarca, menopausa e terapia de reposição hormonal) e familiares (diagnóstico de câncer
de mama em algum familiar). Após a coleta, os dados foram digitalizados em uma planilha do Excel® e analisados de
forma descritiva, com tabelas de contagem e frequência. Dentre as variáveis estudadas, a grande maioria não pode ser
avaliada devido a incompletude de informações nos prontuários, sendo que não foram encontradas justificativas para a
ausência de dados. 

PALAVRAS-CHAVE: Alterações Genéticas; Saúde Pública; Incidência.

1 INTRODUÇÃO

Entre  as  principais  causas genéticas  de morbimortalidade no Brasil  destaca-se o câncer.
Dados de 2010 apontam que o câncer representa a segunda causa de óbito na população geral.
Desse total, estima-se que entre 5% e 10% sejam hereditários, em sua grande maioria de forma
autossômica dominante (BRASIL, 2009). 

Deste modo, sabendo-se que 5 a 10% de todos os cânceres humanos têm origem hereditária,
pode-se estimar em 60 mil casos novos de tumores de provável origem hereditária no país no biênio
2016-2017, dos quais entre 3 mil a 5 mil são hereditários (BRASIL, 2017). 

Dentre todos os tipos de câncer que afetam a população brasileira, o câncer de mama é o
tumor mais frequente nas mulheres. Para 2016 são esperados 57.960 casos novos no Brasil, com
um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres.

No  período  de  2000  a  2009,  a  cidade  de  Maringá  registrou  200  óbitos  relacionados  a
neoplasias mamárias (MELO et al.,  2013).  Portanto, a crescente incidência do câncer de mama
requer uma reavaliação das ações, planos e programas de saúde pública destinados ao controle e
prevenção. 

Frente ao exposto, o presente estudo realizou um levantamento epidemiológico dos casos de
câncer  de  mama observados  em mulheres  atendidas  pelo  Sistema Único  de Saúde  (SUS)  em
Maringá-PR a fim de obter informações que possibilitem a compreensão do perfil dessa população e
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auxiliem o poder público no desenvolvimento de ações que melhorem a abordagem preventiva e o
prognóstico terapêutico de mulheres com câncer de mama no município.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, realizado por meio da análise de
prontuários  de  pacientes  atendidas  na  Clínica  da  Mulher  do  município  de  Maringá-PR.  Foram
incluídos no estudo todos os registros (57) de atendimento de mulheres diagnosticadas com câncer
de mama (neoplasia maligna) entre o período de janeiro de 2015 e dezembro de 2015.  

O período de estudo foi escolhido com base na disponibilidade dos dados no sistema e-SUS
de Maringá, visto que os dados foram coletados no segundo semestre de 2016.

Foram estudadas as variáveis sóciodemográficas (cor, escolaridade, ocupação e estado civil);
comportamentais (consumo de bebida alcóolica e tabagismo); biológico-hormonais (idade, paridade,
idade que teve o primeiro filho, tempo de amamentação, obesidade, menarca, menopausa e terapia
de reposição hormonal) e familiares (diagnóstico de câncer de mama em algum familiar).

Após a coleta, os dados foram digitalizados em uma planilha do Excel® e analisados de forma
descritiva, com tabelas de contagem e frequência.  

Esta pesquisa respeitou todas as recomendações da Resolução n. 466/2012 do Conselho
Nacional  de  Saúde  e  a  coleta  de  dados  se  iniciou  após  a  aprovação  do  projeto  pelo  Comitê
Permanente de Ética em Pesquisa e Envolvendo Seres Humanos do Centro Universitário Cesumar.
Destaca-se que foi dispensada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
por tratar-se de dados secundários.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos dados coletados, a incidência de câncer de mama no município de Maringá,
durante o período em estudo, foi de 47/1000 pacientes atendidas na Clínica da Mulher.

Idade avançada, baixa escolaridade, nuliparidade, primeira gestação a termo após os 30 anos
de idade, longos períodos de história menstrual (menarca precoce e menopausa tardia), uso de
hormônios  (contraceptivos  e  terapia  de  reposição hormonal),  períodos  curtos  de  amamentação,
história pessoal e história familiar são fatores de risco bem estabelecidos e aumentam as chances
de desenvolver a doença (BATISTON et al., 2011; JERÔNIMO et al., 2017).

A idade com maior incidência na manifestação do câncer foi entre 60 e 69 anos; seguida por
mulheres com mais de 70 anos, entre os 50 e 59 anos e 40 e 49 anos (Gráfico 1). De acordo com os
achados, foi possível identificar que duas pacientes manifestaram o câncer entre os 30 e 39 anos; e
em apenas uma a doença manifestou-se abaixo dos 29 anos. 

Embora os dados relacionando a idade com o CM sejam controversos, sabe-se que essa
doença  é  mais  frequente  em  mulheres  acima  dos  50  anos  de  idade  e,  em  mulheres  jovens,
apresenta pior prognóstico (HAKIM et al., 2017). 

O nível  de escolaridade das pacientes não foi  relatado em nenhum prontuário. Tal fato é
preocupante, visto que o grau de escolaridade da paciente está relacionado com a capacidade de se
obter  informações a  respeito  da  prevenção,  tanto  pelo  domínio  de  leitura  quanto  por  melhores
condições de acessar o serviço de saúde (MOLINA et al., 2003). 

Na maioria dos casos, o número de gestações não foi descrito. Outro dado ausente em todos
os prontuários analisados foi  a idade da primeira gestação.  Dados sobre o número de abortos,
natimortos e amamentação não foram encontrados em nenhum dos 57 prontuários. Informações
sobre  menarca e menopausa não foram encontradas,  sendo que apenas em um prontuário  foi
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relatado a investigação durante a anamnese, embora a paciente não soubesse responder (Quadro
1).

3,51%
22,81%

3,51%

19,30%21,05%

29,82%

Idade

<29
>70
30-39
40-49
50-59
60-69

Gráfico 1: Faixa etária das pacientes incluídas no estudo
Fonte: Dados da pesquisa

As características reprodutivas da mulher relacionam-se com o risco de desenvolver câncer
de mama, uma vez que esta doença, na maioria das vezes, é estrogênio dependente. As células do
tecido  mamário  possuem receptores  de  estrogênio  (RE)  que,  quando  ligados  a  este  hormônio,
acionam mecanismos de proliferação celular (LIANG et al., 2013). 

Com relação ao uso de terapia de reposição hormonal (TRH), poucos prontuários fizeram
menção ao questionamento (Quadro 1). Nesse caso, a investigação a respeito dessa terapia é de
extrema importância, visto que a ativação crônica do RE pelo hormônio está relacionada com o
mecanismo fisiopatológico do CM (DIETEL, 2010).

Foi encontrado relato de diagnóstico anterior de câncer e, das pacientes questionadas sobre
câncer  familiar,  3  negaram e 3  confirmaram histórico  familiar  de  câncer;  sendo que  o  grau de
parentesco não foi especificado em apenas um caso (Quadro 1). 

A história familiar da paciente deve ser investigada durante a avaliação, visto que o risco de
CM aumenta de acordo com o número de parentes de primeiro grau afetados e com familiares
acometidos em idade jovem (geralmente com menos de 50 anos) (RONCKERS et al., 2005). Na
história pessoal do paciente cabe a investigação de um diagnóstico anterior de câncer, sendo este
um marcador de exposição a fatores de risco (genéticos e ambientais) que propiciem o surgimento
de uma nova neoplasia (DANIELL, 2012). 

Outros fatores como exposição à radiação, sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo
também  representam  aumento  do  risco  para  a  ocorrência  de  CM  (BATISTON  et  al.,  2011;
JERÔNIMO et al., 2017).

Nesse  trabalho,  apenas  30%  dos  prontuários  continham  o  cálculo  de  Índice  de  Massa
Corporal (IMC), sendo que 14% das pacientes eram obesas e 5% estavam sobrepeso. Sabe-se que
mulheres  obesas  apresentam  níveis  elevados  de  estrogênio  decorrentes  da  conversão  de
androstenediona  em  estrona  pelo  tecido  adiposo.  O  nível  elevado  de  estrogênio  no  sangue
predispõe a mulher ao câncer, sendo, portanto, um fator de risco considerável (DIAZ et al., 2016). 
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Quadro 1:  Relação dos prontuários que continham/descreviam as variáveis estudadas
Dados/Variáveis Número de prontuários

Nível de escolaridade 0

Idade da primeira gestação 0

Número de gestações 9

Número de abortos 0

Número de natimortos 0

Amamentação 0

Menarca 0

Menopausa 0

Terapia de reposição hormonal 2

Diagnóstico anterior de câncer 1

Diagnóstico familiar de câncer 6

Cálculo do IMC 17

Profissão 1

Tabagismo 8

Uso de contraceptivo 0

Consumo de álcool 0

Fonte: Dados da pesquisa
 
De  todas  as  pacientes  estudadas,  algumas  relataram ser  tabagistas,  porém informações

sobre o início,  tempo e quantidade/dia estavam ausentes na maioria desses casos.  Ainda,  vale
destacar que informações a respeito da utilização de contraceptivo e consumo de álcool não foram
encontradas  (Quadro  1).  Esses  dados  são  fundamentais  na  avaliação  clínica  e  auxiliam  no
diagnóstico etiológico de doenças multifatoriais, como o câncer, onde fatores genéticos e ambientais
interagem entre si e possuem papeis importantes no desenvolvimento da doença. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um cenário onde milhares de pacientes são acometidas a cada ano por CM, o correto
manejo da paciente é importante. Adquirir informações à respeito dos fatores de risco aos quais a
paciente  está exposta  podem contribuir  para  o diagnóstico precoce da doença,  aumentando as
chances de cura, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os gastos com saúde. 

O prontuário contém todas as informações referentes ao atendimento prestado dentro de um
serviço  de  saúde,  sendo  responsabilidade  do  profissional  de  saúde  mantê-lo  atualizado.  Esses
dados  são  fundamentais,  visto  que  podem dispensar  ou  simplificar  questionamentos  e  exames
complementares,  reduzindo o custo do atendimento e o tempo de permanência do paciente no
serviço de saúde.

No presente estudo, não foram encontrados justificativas para a ausência de informações nos
prontuários eletrônicos. Cabe, portanto, novos estudos para investigar se tal fato deve-se a uma
irresponsabilidade profissional no preenchimento desses documentos e/ou por uma avaliação clínica
incompleta.
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