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RESUMO 
 

A neoplasia maligna de mama é considerada o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no 
mundo, e uma das principais causas de morte por câncer em mulheres. Nesse pensar, conhecer as 
características regionais e a evolução da mortalidade é muito importante, de forma que o objetivo deste 
estudo foi analisar os aspectos epidemiológicos envolvidos na mortalidade por câncer de mama em 
mulheres na região sul do Brasil nos anos de 2007 a 2016. Trata-se de uma pesquisa descritiva de dados 
secundários. Os dados de pesquisa foram extraídos da base de dados disponível no sistema de 
informações de saúde Tabnet-Datasus e Atlas de Mortalidade por Câncer do Instituto Nacional do Câncer, 
ambos de domínio público. As variáveis foram: escolaridade, raça, estado civil, taxa de mortalidade por 
câncer de mama por faixa etária nos três estados do sul do Brasil entre os anos de 2007 e 2016 em 
mulheres com idade superior a 20 anos. A partir dos resultados observou-se que no Rio Grande do Sul 
houve taxa de mortalidade superior as dos outros dois estados e também à mundial. Quanto a faixa etária, a 
mortalidade foi maior em mulheres acima de 60 anos, mostrando que o Rio Grande Sul mantém as maiores 
taxas em todas as faixas etárias. Conclui-se as taxas de mortalidade no sul do Brasil, com destaque para o 
Rio Grande do Sul, são superiores a taxa nacional e mundial. A maioria das mortes ocorreram em mulheres 
brancas, com baixa escolaridade e casadas. Faz-se necessário novos estudos para identificação mais 
aprofundada dos fatores associados a mortalidade para que ações mais efetivas sejam realizadas para 
diminuição desses números. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Mortalidade; Saúde da mulher. 
 

1 INTRODUÇÃO   
 

O câncer de mama o um agravo não-transmissível mais frequente entre mulheres 
brasileiras, sendo considerada uma doença complexa e com comportamento e evolução 
clínica diversas, tendo associado ao seu perfil epidemiológico fatores como cultura, raça e 
genética (BRASIL, 2019). 

Diante deste cenário, verificou-se que, em 2012, foram diagnosticados 1,67 
milhões de novos casos, tratando-se da primeira causa de morte entre as mulheres 
brasileiras, sendo registrados 522 mil mortes. Embora o número de óbitos seja maior que 
os outros tipos de câncer a mortalidade é baixa, quando comparada com a sua incidência 
(BRASIL, 2019). 

Logo, a detecção precoce do câncer de mama é a principal estratégia para 
diminuição da morbimortalidade por câncer de mama, devendo incluir ações para o 
diagnóstico precoce da doença, o rastreamento através da mamografia e a auto palpação 
das mamas. Para isso, as mulheres devem ser orientadas continuamente sobre a 
autopalpação e a observação das mamas, esclarecendo a elas a importância do 
diagnóstico precoce para melhor chance de sobrevida (BRASIL, 2018). 

Em relação as ações de rastreio, no Brasil, a rotina recomendada pelo ministério da 
saúde para a realização de mamografia é a cada dois anos em mulheres de 50 a 69 anos, 
exceto naquelas que possuem uma pré-disposição da doença, que deverão realizar o 
exame anualmente a partir dos 35 anos (BRASIL, 2015). 

Diante da problemática exposta e das carências de estudos recentes sobre o 
assunto na região sul do Brasil, destaca-se a importância da realização deste estudo, 
buscando contribuir para a atuação de gestores e profissionais de saúde no rastreio, 
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diagnóstico precoce e tratamento adequado para que haja diminuição das taxas de 
mortalidade por câncer de mama nessa região. 

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os aspectos epidemiológicos envolvidos na 
mortalidade por câncer de mama em mulheres na região sul do Brasil nos anos de 2007 a 
2016. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foi realizado um estudo descritivo com dados secundários. A população de estudo 
envolveu todos os casos de morte por câncer de mama em mulheres com idade superior 
a 20 anos entre os anos de 2007 a 2016 nos três estados da região sul do Brasil, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Os dados referentes a variável dependente “Morte por câncer de mama” e às 
variáveis independentes “faixa etária, raça e escolaridade” foram obtidos do Sistema 
Nacional de Agravos e Notificação (SINAN/DATASUS). 

Os dados de mortalidade foram obtidos do Atlas de Mortalidade por Câncer do 
Instituto Nacional do Câncer – INCA.  

A organização dos dados coletados se efetuou através da inserção em planilha 
Microsoft Excel 2013, sendo formatados em gráficos para análise estatística simples e 
inferencial, sendo os resultados discutidos a luz de estudos publicados sobre o assunto. 

Por se tratar de dados secundários de domínio público não houve necessidade de 
submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. 

 
2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os dados coletados referem-se as mortes ocorridas em mulheres com câncer de 
mama, entre os anos de 2007 a 2016, na região sul do Brasil que é composta por três 
estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Pode-se identificar que houve aumento significativo no número de óbitos ocorridos 
no período estudado, perfazendo total de 8.021 no Paraná, 4.688 em Santa Catarina e 
11.368 no Rio Grande do Sul.  De 2007 a 2016 houve aumento de 58% dos casos no 
Paraná, 70% em Santa Catarina e 23% no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul 
possui significativamente o maior número de casos.  

 

 
Gráfico 1: Taxa de mortalidade por câncer de mama de 20 a 80 anos e mais dos estados do 

sul do Brasil, comparados com a taxa do Brasil e Mundial. 
Dados: Atlas de mortalidade de câncer, 2019 

 

12,7 13,6
15,1 15,2

20,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Mundial Brasil Paraná Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

O gráfico 1 traz a comparação das taxas de mortalidade dos estados do sul do 
Brasil com a taxa do Brasil e mundial, onde é possível verificar que a taxa de mortalidade 
no Rio Grande do Sul é visivelmente superior as demais comparações. 

Neste mesmo cenário, estudo realizado por Meira et al. (2015), mostrou dados 
semelhantes, onde o Rio Grande do Sul tem sido destaque pela alta mortalidade por tal 
afecção. 

O crescimento da mortalidade nessa região está fortemente associado ao aumento 
da renda e longevidade, situação que se repete na região sudeste (COUTO et al., 2017). 
A nível mundial, o aumento da mortalidade parece ser mais significativo em países de 
renda média baixa e média alta, quando comparado aos países classificados como renda 
alta (TORRE et al., 2017). 

A maioria das mulheres que foram a óbito tinham de quatro e sete anos de 
escolaridade. Quanto a raça e estado civil, a maioria era da cor branca e casadas. 

Quanto a cor, dados semelhantes foram encontrados por Soares (2015), onde a 
maioria das mortes ocorreram em mulheres brancas e acima de 50 anos, totalizando 57% 
dos casos. 

O gráfico 2 representa a mortalidade por câncer de mama por faixa etária acima de 
20 anos nos três estados do sul do país, onde pode-se verificar que é elevada em 
mulheres acima de 80 anos. No entanto, mesmo com a alta taxa de mortalidade nessa 
faixa etária, há evidências que esses números vêm caindo desde 2004 (MEIRA et al., 
2015) 

 
 

 
Gráfico 1: Mortalidade por câncer de mama no sexo feminino na faixa etária acima de 20 anos nos três 

estados do Sul do Brasil. 

Dados: Atlas de mortalidade de câncer, 2019 

 

Em todos os estados do Sul, houve uma tendência crescente da mortalidade por 
câncer de mama em mulheres acima de 40 anos nos últimos dez anos estudados, já em 
mulheres jovens, as mortes têm sido variáveis, com poucos casos registrados. Estudo 
realizado sobre a mortalidade por câncer de mama entre os anos de 1990 e 2010 veio de 
encontro com os dados encontrados nesta pesquisa, onde o aumento gradativo vem 
ocorrendo (COUTO et al., 2018).  

 
3 CONCLUSÃO 
 

Pode-se concluir as taxas de mortalidade no sul do Brasil são superiores a taxa 
nacional e mundial. Destaca-se o estado do Rio Grande do Sul que apresenta as maiores 
taxas de mortalidade por câncer de mama em toda as faixas etárias dos três estados do 
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sul. A maioria das mortes ocorreram em mulheres brancas, com baixa escolaridade, 
casadas, com ênfase na faixa etária acima de 80 anos. 

Depreende-se que, devido ao aumento das taxas de mortalidade nos estados do 
Sul, novos estudos precisam ser realizados, procurando identificar os fatores associados 
e que significativamente contribuem para o aumento da mortalidade por câncer de mama. 
Logo, estratégias poderão ser traçadas por profissionais de saúde e gestores para que 
efetivamente possa ocorrer diminuição desses números. 
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