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 Nas últimas décadas, um aumento progressivo na 

mortalidade proporcional por doenças e agravos não 

transmissíveis tem sido observado no Brasil de uma manei-

ra geral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) le-

vam a óbito cerca de 38 milhões de indivíduos a cada ano, 

sendo responsáveis por 70% das mortes no mundo (World 

Health Organization, 2016). 

  Apesar de elevada, observou-se redução de 20% na 

taxa de mortalidade pelas DCNT na última década. Entre-

tanto, as taxas de mortalidade por diabetes e câncer au-

mentaram nesse mesmo período. Atualmente, o câncer 

representa a quinta causa das internações hospitalares nos 

residentes do Recife e a segunda causa de óbito, em mu-

lheres (Brasil, 2020). 

 O câncer de mama é um problema de saúde públi-

ca no mundo e já está entre as quatro principais causas de 

morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria 

dos países. O desenvolvimento da maioria dos cânceres 

ocorre ao longo de muitos anos e alguns tipos podem ser 

evitados pela eliminação da exposição a fatores de risco.  

 O câncer de mama é o tipo de câncer que mais aco-

mete as mulheres, tanto nos países desenvolvidos quanto 

nos países em desenvolvimento. Possui a segunda maior 

incidência, no sexo feminino, e representa a primeira cau-

sa de morte por câncer em mulheres em todo o mundo.  

Para o Brasil, estima-se que 66 mil casos novos de câncer 

de mama, para cada ano do triênio 2020 - 2022. Esse 

valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos 

novos a cada 100 mil mulheres (Instituto Nacional do 

Câncer, 2020). No período de 2011 a 2020 ocorreram 

591.050 internações por câncer de mama em mulheres e 

no período de 2011 a 2019 foram registrados 139.480 

óbitos entre as brasileiras. 

 Um dos principais fatores de risco, para o câncer 

de mama é a idade, porém outros fatores também con-

tribuem para o aumento do risco de desenvolver a doen-

ça que são os fatores genéticos e os fatores hereditários, 

além da menopausa tardia, obesidade, sedentarismo e 

exposições frequentes a radiações ionizantes (Instituto 

Nacional do Câncer, 2020). 

 Conhecer informações sobre o perfil dos diferen-

tes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de 

cenário ao longo do tempo são elementos norteadores 

para ações de Vigilância do Câncer (Instituto Nacional do 

Câncer, 2020). 

 Este perfil apresentará informações sobre as 

internações hospitalares, informações de casos novos e 

incidência e mortalidade por câncer de mama em mu-

lheres. 
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 As informações referentes à morbidade hospitalar 

são provenientes do Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

do Datasus/MS (BRASIL,2020), no período de 2011 a 2020. 

 No período estudado ocorreram 1.024.668 interna-

ções entre os residentes geral de Recife.  As três principais 

causas de hospitalização foram às ligadas à gravidez, parto 

e puerpério (17,1%), doenças do aparelho circulatório 

(10,6%) e doenças do aparelho digestivo (8,9%). As neopla-

sias aparecem em quinto lugar com 8,8% das internações, 

porém dentre as doenças crônicas ocupa o segundo lugar 

(Figura 1).  

Perfil de morbimortalidade hospitalar do câncer de mama em mulheres 

Figura 1 - Proporção de internações hospitalares por Capítulos da CID-10.  Recife, 2011 a 2020. 

 Fonte: SIH/DATASUS/MS. Dados captados em 15/05/2021. 

 As neoplasias, tanto as gerais como as específicas do 

sexo feminino, vêm aumentando ao longo dos anos, repre-

sentando incremento de 13,4% e 13,2%, respectivamente, 

quando comparado 2020 a 2011 (Figura 2).  

 Dentre as neoplasias no sexo feminino, no período 

de 2011 a 2020, o câncer de mama ocupou o primeiro 

lugar com 8.689 casos de internações e vem apresentan-

do curva ascendente, passando de 700 internações em 

2011 para 1.241 em 2020, com aumento de 77,3% 

(Figura 3). 

Figura 2 – Número de internações hospitalares de neoplasias segundo ano de ocorrência. Recife, 2011 a 2020. 

 Fonte: SIH/DATASUS/MS. Dados captados em 15/05/2021. 
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Figura 3 - Número de internações hospitalares por algumas neoplasias em mulheres segundo ano de ocorrência. Recife, 2011 a 
2020 

 Fonte: SIH/DATASUS/MS. Dados captados em 15/05/2021. 

 Quanto à faixa etária, observou-se que o maior 

número de internações por câncer de mama nas mulhe-

res ocorreu entre 40 a 59 anos, com 49,8% e a partir dos 

60 anos apresentou curva descendente. Chama atenção 

o surgimento de casos em adolescentes (152 interna-

ções) (Figura 4). 

 Entre 2011 e 2020 o percentual de internações 

por câncer de mama nas mulheres, com informações 

válidas (N= 6.255), teve o predomínio nas mulheres par-

das com 71,7% dos casos, seguidos das brancas com 

19,7% (Figura 5). 

Figura 4 - Número e percentual de internações hospitalares 
por câncer de mama em mulheres, segundo faixa etária. 

Recife, 2011 a 2020 

Figura 5 - Percentual de internações hospitalares por cân-
cer de mama em mulheres segundo raça/cor.  

Recife, 2011 a 2020 

 Fonte: SIH/DATASUS/MS. Dados captados em 15/05/2021. 
 Fonte: SIH/DATASUS/MS. Dados captados em 15/05/2021. 

Registro de Câncer de Base Populacional - RCBP 

 Os registros de câncer são fontes sistemáticas de 

informações, que tem como objetivo coletar dados referen-

tes ao diagnóstico, tratamento e evolução dos casos de neo-

plasia maligna em instituições públicas, privadas, filantró-

picas ou universitárias.  

 A grande contribuição destes registros é a constru-

ção de um banco de dados de casos novos de câncer, sua 

distribuição e tendência temporal na população perten-

cente à área geográfica de sua cobertura. As informa-

ções produzidas pelos RCBP subsidiam estudos epide-

miológicos para identificação de populações de risco e 

permitem medir a eficácia de programas de prevenção e 

controle do câncer. Os casos utilizados para o conheci-

mento da incidência de câncer são oriundos desse regis-

tro. 
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 O RCBP do Recife possui, atualmente, 51 fontes de 

notificação.  Apresenta um banco consolidado de 1995 a 

2017. Dentre as fontes ativas, sete hospitais apresentam 

o Registro Hospitalar de Câncer (RHC), sendo eles o Hos-

pital do Câncer, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, 

Hospital das Clínicas, Instituto de Medicina Integral Pro-

fessor Fernando Figueira (IMIP), Hospital Barão de Luce-

na, HEMOPE e Real Hospital Português.  

 Segundo o RCBP, houve um aumento no número 

de casos de câncer de mama em mulheres registrados 

por este sistema, representando um incremento de 

11,1%  nos casos novos (figura 6). 

Figura 6 - Distribuição dos casos novos de câncer e taxa de incidência de mama por ano. Recife, 2011 a 2017 

Fonte: RCBP/DANT/GEVEPI/SEVS/SESAU Recife. Dados captados em 20/05/2021, sujeito a alterações. 

 O risco de uma mulher adoecer por câncer de ma-

ma no Recife, no período de 2011 a 2017, foi de 57,4 

casos para cada 100.000 mulheres. Esse risco aumenta à 

medida que se eleva a faixa etária (Figura 7). 

 A maioria dos casos de câncer de mama foi diag-

nosticado pela histologia do tumor primário com 72,5%,  

o diagnóstico clinico representou 14,2% e a captação 

pela declaração de óbito (SDO) foi de 4,7% dos casos 

(Figura 8). 

Figura 7 - Incidência por câncer de mama em mulheres segundo faixa etária. Recife, 2011 a 2017 

Figura 8 - Percentual de casos de câncer de mama em mulheres segundo o meio diagnóstico. Recife, 2011 a 2017 

Fonte: RCBP/DANT/GEVEPI/SEVS/SESAU Recife. Dados captados em 20/05/2021, sujeito a alterações. 

Fonte: RCBP/DANT/GEVEPI/SEVS/SESAU Recife. Dados captados em 20/05/2021, sujeito a alterações. 
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Mortalidade do câncer de mama em mulheres 

 A análise da mortalidade revela que segundo os 

capítulos da CID 10, os óbitos por doenças do aparelho 

circulatório apareceram em primeiro lugar, seguido das 

neoplasias e das doenças do aparelho respiratório 

(BRASIL, 2020).  

 No período de 2011 a 2020 ocorreram 10.761 

óbitos por câncer em mulheres residentes do Recife, com 

destaque para o câncer de mama como a primeira causa, 

com 2.025 óbitos (18,8%). Em segundo lugar apareceu o 

câncer dos brônquios e dos pulmões e em terceiro o de 

cólon reto e ânus com   10,5% e 8,5 % respectivamente.  

 No período estudado, observou-se tendência cres-

cente na taxa de óbitos mortalidade por câncer de mama 

(Figura 9). 

Figura 9 - Taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres (por 100.000 hab). Recife, 2011 a 2020 
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 No período de 2011 a 2020 ocorreram 2.025 óbi-

tos por câncer de mama, com uma letalidade geral de 

4,4% e um aumento no ano de 2016 (Figura 10).  

 A faixa etária de 50 a 59 anos e 60 a 69 anos con-

centraram o maior número de óbitos por câncer de ma-

ma em mulheres, correspondendo a um total de 918 

óbitos (45,3%).  

 Ressalta-se a ocorrência de sete óbitos em mulhe-

res jovens na faixa de 20 a 29 anos (Figura 11). 

Figura 10 - Número de óbitos e letalidade por câncer de 
mama em mulheres segundo ano. Recife, 2011 a 2017 

Figura 11 - Número e percentual de óbitos por câncer de 
mama em mulheres segundo faixa etária. Recife, 2011 a 

2020 

Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/SEVS/SESAU do Recife e RCBP/DANT/GEVEPI/SEVS/SESAU  
*Dados parciais sujeitos à alteração, captados em 25/05/2021 

 Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/SEVS/SESAU do Recife 
  Dados parciais sujeitos à alteração, captados em 25/05/2021 
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 Para a mortalidade temos apenas a incompletude 

do campo raça/cor em 1,5% dos casos. A raça/cor branca 

concentrou o maior número de óbitos com 47,8%, segui-

da da raça/cor  parda, com 43,1% (Figura 12).  

 Quando se observa os óbitos por Distrito Sanitá-

rio, as residentes dos distritos IV e VI apresentaram mai-

or número de óbitos no período de 2011 e 2020, com 

18,5% e 16,6%, respectivamente (Figura 13). 

Figura 12 - Percentual de óbitos por câncer de mama em 
mulheres segundo raça/cor. Recife, 2011 a 2020 

Figura 13 - Número e percentual de óbitos por câncer de 
mama em mulheres, segundo Distrito Sanitário de residên-

cia. Recife, 2011 a 2020 

47,8%

7,2%

0,4%

43,1%

1,5%

Branco Preta Amarela Parda Ignorado

 Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/DEVS/SESAU do Recife 
  Dados parciais sujeitos à alteração, captados em 25/05/2021 

Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/SEVS/SESAU do Recife 
 Dados parciais sujeitos à alteração, captados em 25/05/2021 

 Considerações finais 

 No período estudado observou-se no município do 

Recife um comportamento similar às estatísticas mun-

diais em relação ao câncer de mama, com expressivo 

aumento nas internações hospitalares (77,3%) entre 

os anos de 2011 e 2020. O maior número de interna-

ções ocorreu na faixa etária de 40 a 59 anos, com 

49,8% e a partir dos 60 anos apresentou curva descen-

dente.  

 A análise de casos novos/incidência revela um incre-

mento de 11,1% no número de casos de 2011 a 2017 e 

uma incidência média de 57,4 casos para cada 100.000 

mulheres, sendo a histologia o principal  meio diagnós-

tico de detecção. 

 Em relação aos óbitos, evidencia-se uma estabilidade 

na letalidade destas mulheres, com prevalência na 

faixa etária de 50 a 69 anos, mas uma tendência de 

crescimento na taxa de mortalidade. A faixa etária de 

50 a 69 representaram 45,2%, sendo a raça/cor branca 

a mais acometida, com 47,8%. Entre os Distritos sanitá-

rios,  os residentes dos DS IV e VI apresentaram maio-

res números de óbitos. 

 Os dados revelam a gravidade do problema, sendo ne-

cessário ofertar a esta população acesso a exames pre-

ventivos e de rastreamento com o objetivo de detecção 

precoce e tratamento adequado.  

 Importante considerar que os impactos positivos na 

Saúde Pública das mulheres em relação a esta doença 

devem focar não apenas nos fatores de risco associados 

ao câncer de mama, mas também nos fatores de prote-

ção: praticar atividade física, manter o peso corporal 

adequado, adotar uma alimentação mais saudável e 

evitar ou reduzir o consumo de bebidas alcóolicas. 
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