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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGIA DO CÂNCER DE MAMA  

NO RECIFE, 2012 A 2021 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas, um aumento progressivo na mortalidade por doenças e 

agravos não transmissíveis tem sido observado no Brasil. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) levam a óbito 

cerca de 38 milhões de indivíduos a cada ano, sendo responsáveis por 70,0% das mortes no 

mundo (World Health Organization, 2016). 

  Entre as doenças crônicas não transmissíveis destacam-se as doenças do aparelho 

circulatório, as neoplasias e diabetes. Atualmente, o câncer representa a quinta causa das 

internações hospitalares e a segunda causa de óbito, em mulheres (Brasil, 2020). 

 O câncer de mama é um problema de saúde pública 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 acomete as mulheres, tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Possui a segunda maior 

incidência, no sexo feminino, e representa a primeira causa 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 2012 a 2021 ocorreram 621.965 internações por câncer de mama em mulheres e 

no período de 2012 a 2020 foram registrados 145.785 óbitos entre as brasileiras. 

 Um dos principais fatores de risco, para o câncer de mama, é a idade, porém outros 

fatores também contribuem para o aumento do risco de desenvolver a doença 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 diferentes 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). 
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 Este boletim apresentará informações sobre as internações hospitalares e 

mortalidade por câncer de mama. 

 

MORBIDADE HOSPITALAR DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES 

 

As informações referentes à morbidade hospitalar são provenientes do Sistema de 

Internação Hospitalar (SIH) do Datasus/MS, no período de 2012 a 2021.  

No período estudado ocorreram 1.028.053 internações entre os residentes de 

Recife.  As três principais causas de hospitalização foram às ligadas à gravidez, parto e 

puerpério (16,6%), doenças do aparelho circulatório (10,5%) e doenças do aparelho 

digestivo (9,9%). As neoplasias aparecem em quarto lugar com 9,0% das internações, 

porém dentre as doenças crônicas ocupa o segundo lugar (Figura 1).  

 

Figura 1- Proporção de internações hospitalares por Capítulos da CID-10. 

 Recife, 2012 a 2021. 
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 Fonte: SIH/DATASUS/MS 

 

As neoplasias, tanto as gerais como as no sexo feminino, vêm aumentando ao longo 

dos anos, representando incremento de 22,6% e 20,2%, respectivamente, quando 

comparado 2021 a 2012 (Figura 2).  
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Figura 2 – Número de internações hospitalares de neoplasias, segundo ano de ocorrência. 

Recife, 2012 a 2021. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Neoplasia geral 7958 8734 8439 8726 8932 9487 9820 10426 9574 10275

Neoplasia sexo fem. 4.986 5.387 5.186 5.215 5.600 5.815 5.888 6.263 5.903 6.245
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Fonte: SIH/DATASUS/MS 

 

 Dentre as neoplasias no sexo feminino, no período de 2012 a 2021, o câncer de 

mama ocupou o primeiro lugar com 9.471 (21,7%). Figura 3. 

 

Figura 3 – Número de internações hospitalares por algumas neoplasias em mulheres, 

segundo localização. Recife, 2012 a 2021 
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 Fonte: SIH/DATASUS/MS 

Quanto à faixa etária, observou-se que o maior número de internações por câncer 

de mama nas mulheres ocorreu entre 40 a 59 anos, com 49,6% e a partir dos 60 anos 
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apresentou curva descendente. Chama atenção o surgimento de casos em adolescentes 

(1,4%). Figura 4. 

 

Figura 4 – Número e percentual de internações hospitalares por câncer de mama em 

mulheres, segundo faixa etária. Recife, 2012 a 2021 
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       Fonte: SIH/DATASUS/MS 

  

          Entre 2012 e 2021 o percentual de internações por câncer de mama nas mulheres, 

com informações válidas, teve o predomínio nas mulheres pardas com 54,9%. O percentual 

de ignorados é expressivo (24,0%). Figura 5. 

 

Figura 5 – Percentual de internações hospitalares por câncer de mama em mulheres, 

segundo raça/cor. Recife, 2012 a 2021 
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Fonte: SIH/DATASUS/MS 
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MORTALIDADE POR 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 causas externas (BRASIL,2022).  

No período de 2012 a 2021 ocorreram 11.103 óbitos por câncer em mulheres 

residentes do Recife, sendo o câncer de mama a primeira causa, com 2.086 óbitos (18,8%). 

Em segundo lugar apareceu o câncer de brônquios/pulmões/traqueia e em terceiro o de 

cólon/reto/ânus com 10,7% e 8,7% respectivamente.  

A distribuição dos óbitos por câncer de mama apresenta uma tendência de 

crescimento, em 2012 ocorreram 158 óbitos em mulheres por esta causa, em 2021 esse 

número passou para 252, apresentando um incremento de 59,5% (figura 9). A mesma 

tendência de crescimento apresenta-se na taxa de mortalidade (figura 10) 

 

Figura 9 – Número de óbitos por câncer e câncer de mama em mulheres. 

Recife, 2012 a 2021 
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*Dados captados em 05/10/2022 
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Figura 10 – Taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres (por 100.000 hab). 

Recife, 2012 a 2021 
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Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/SEVS/SESAU do Recife 

*Dados captados em 05/10/2022 

 

 

 Em relação à faixa etária, observa-se predomínio de dois grupos (40 a 59 e 60 a 

69 anos). Ressalta-se a ocorrência de oito óbitos (0,4%) em mulheres na faixa de 20 a 29 

anos (Figura 11). 

 

Figura 11 – Número e percentual de óbitos por câncer de mama em mulheres, segundo 

faixa etária. Recife, 2021 a 2021 
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 Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/SEVS/SESAU do Recife 

  *Dados captados em 05/10/2022 

 

Para a mortalidade temos apenas a incompletude do campo raça/cor em 1,2% dos 

casos. A raça/cor branca concentrou o maior número de óbitos com 47,7%, seguido das 

pardas com 43,7% (Figura 12). 
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Figura 12 – Percentual de óbitos por câncer de mama, em mulheres, segundo raça/cor. 

Recife, 2012 a 2021 
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 Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/DEVS/SESAU do Recife 

  *Dados captados em 05/10/2022 

 

 Quando se observa os óbitos por Distrito Sanitário, as residentes dos distritos IV e 

VI apresentaram maior número de óbitos no período de 2011 e 2020, com 18,0% e 16,8%, 

respectivamente (Figura 13). 

 

Figura 14 – Número e percentual de óbitos por câncer de mama em mulheres, segundo 

Distrito Sanitário de residência. Recife, 2012 a 2021 
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Fonte: SIM/SIS/GEVEPI/SEVS/SESAU do Recife 

  *Dados captados em 05/10/2022 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  No período estudado, observou-se no município do Recife, um comportamento 

similar às estatísticas mundiais em relação ao câncer de mama, com expressivo aumento 

nas internações hospitalares, 77,3% entre os anos de 2011 e 2020 e uma tendência 

crescente na taxa de mortalidade, sendo as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos as mais 

acometidas. 

 Os dados revelam a gravidade do problema, sendo necessário ofertar a esta 

população acesso a exames preventivos 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 proteção: 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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