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O câncer de mama acontece quando as células mamárias começam a dividir-se de forma 
desordenada, e um tumor maligno pode se instalar, sobretudo nos ductos e mais 
raramente nos lóbulos e, se não tratado, pode levar ao óbito. O objetivo geral do presente 
estudo é realizar um levantamento epidemiológico das internações por câncer de mama 
no período entre 2008-2013, levando em consideração as variáveis faixa etária e raça para 
fins de comparação Brasil/Minas. Foram realizadas busca na literatura e no sistema do 
DataSUS. Desta maneira, concluiu-se que, durante o período estudado, houve aumento 
do número de casos de câncer de mama e elevação da quantidade de internações, 
principalmente em mulheres na faixa etária entre 50 a 59 anos. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Mama. Neoplasia. 

 

Breast cancer occurs when breast cells begin to divide in a disorderly way, and a 
malignant tumor can install, especially in ducts and more rarely in the lobules and, if 
untreated, can lead to death. The overall goal of this study is an epidemiological study of 
hospitalizations for breast cancer in the period between 2008-2013, taking into account 
the variables age and race for Brazil / Minas comparison purposes. Literature search was 
performed and the DataSUS system. In this way, it was concluded that, during the 
studied period, there was an increase in the number of cases of breast cancer and and in 
the number of hospitalizations, especially in women aged 50-59 years 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é uma neoplasia 
maligna que se desenvolve como decorrência de 
modificações genéticas em algum conjunto de 
células mamárias, que passam a se dividir 
descontroladamente. Acontece o crescimento 
atípico das células mamárias, no ducto e glóbulos 
mamários. (GOZZO et al, 2012).  

Acomete, preferencialmente, o sexo 
feminino na idade por volta dos 50 anos, sendo 
raro antes dos 30 anos. Contudo, nos últimos anos 
tem sido observado a nível mundial uma elevação 
da incidência dessa neoplasia inclusive em faixas 
etárias mais jovens. A proporção de câncer de 
mama em homens e mulheres é de 1:100. No 
Brasil, o Ministério da Saúde estima 52.680 casos 
novos em um ano, com um risco estimado de 52 
casos a cada 100 mil mulheres. De acordo com os 
dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, 
aproximadamente uma a cada 12 mulheres terão 
um tumor nas mamas até os 90 anos de idade 
(THULER, 2010). 

As neoplasias da mama representam o 
principal motivo de óbito por câncer nas mulheres 
brasileiras desde o ano de 1979, evoluindo 
conforme uma curva ascendente com tendência à 
estabilização nos últimos anos. Entre os anos de 
1979 a 2000, observou-se um aumento na taxa de 
mortalidade, subindo de 5,77 para 9,74/100.000 
brasileiras, possivelmente pela elevação na 
quantidade de diagnósticos e pela maior 
qualidade das informações nos atestados de óbito. 
O índice de mortalidade por câncer de mama em 
2007 girou em torno de 11,49 a cada 100 mil 
mulheres (VIEIRA et al, 2012). 

O diagnóstico precoce do câncer de mama 
seguido do tratamento efetivo tem 
comprovadamente diminuído a mortalidade em 
diversas séries de estudos. No Brasil, infelizmente, 
aproximadamente 60% dos tumores malignos da 
mama são diagnosticados com estadiamento 
avançado. De tal modo, à luz dos números atuais, 
esforços não devem ser poupados no 
desenvolvimento de estratégias de diagnóstico 
precoce (prevenção secundária), já que a 
prevenção primária dessa neoplasia ainda não é 

uma realidade para os casos de câncer de mama 
esporádicos (VIEIRA et al, 2012). 

 O levantamento epidemiológico acerca da 
prevalência do Câncer de Mama tem relevância 
crescente no contexto da Saúde Pública e, assim, 
possibilita valorizar a prevenção e o diagnóstico 
da doença, oferecendo à população diminuição de 
fatores de risco e melhor qualidade de vida. 

 Portanto, esse estudo mostra-se importante 
para avaliar o perfil epidemiológico de pacientes 
com Câncer de Mama entre os anos de 2008 a 
2013, levando em consideração as variáveis faixa 
etária e raça para fins de comparação 
Brasil/Minas, pois busca melhorar a compreensão 
sobre a patologia e sua incidência. 

2. OBJETIVO 

Realizar o perfil epidemiológico dos casos de 
câncer de mama em mulheres no Brasil e no 
Estado de Minas Gerais nos anos de 2008 a 2013. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Delineamento do estudo: 

 Este estudo correspondeu a um 
levantamento epidemiológico descritivo e 
transversal. Segundo Lima-Costa e Barreto (2003)  
os estudos descritivos visam determinar como as 
doenças se distribuem ao longo de um tempo, 
lugar e também conforme as características de 
cada pessoa. Para isso, utilizou-se de dados 
secundários e primários em estudos que verificam 
a incidência ou a prevalência de doenças e suas 
relações com fatores como sexo, idade, 
escolaridade e renda, podendo inclusive 
identificar grupos de risco para fins de prevenção. 

 Para a epidemiologia, estudos transversais 
são aqueles que visualizam a situação de uma 
população em um determinado momento, como 
instantâneos da realidade. 

3.2 Coleta de dados: 

 Foram obtidos dados secundários 
extraídos do banco do Sistema de Informações do 
Ministério de Saúde (DATASUS, 2014) 
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considerando as seguintes variáveis: faixa etária, 
cor/raça e internações.  

 

 Para a variável faixa etária utilizou-se a 
classificação do DATASUS considerando as 
seguintes divisões: 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 
39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 
a 79 anos. Para a classificação das raças 
considerou-se branca, preta, parda, amarela, 
indígena e os não informados.  

 A ocorrência de câncer de mama foi 
determinada a partir do número de internações 
hospitalares obtidas no DATASUS, que considera 
como internação a quantidade de AIH aprovadas 
no período, não considerando as de prorrogação 
(longa permanência).  

Utilizou-se para o cálculo da prevalência 
de câncer de mama, o conceito de prevalência por 
período aplicando a seguinte fórmula: 

 

3.3 Análise dos dados 

 Os resultados obtidos foram analisados 
utilizando estatística descritiva, com a 
apresentação das frequências absolutas e 
percentuais para as variáveis em estudo. Os 
resultados das prevalências em cada período no 
Brasil e Minas Gerais foram apresentados na 
forma de gráficos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da busca feita no DATASUS foi 
possível obter dados importantes na 
caracterização da incidência do câncer de mama 
nas diferentes regiões em estudo, considerando 
também sua distribuição temporal. 

Para traçar esse perfil, elaborou-se 
inicialmente uma tabela (tabela 1) onde se 
registraram informações sobre internação por 
câncer de mama no Brasil, com os dados 
separados em grupos conforme a idade, 
relacionando-a com a raça e o ano de ocorrência. 

  

TABELA 1. Internações por câncer de mama no Brasil, considerando os grupos etários e sua associação com raça nos anos de 
2008 até 2013.

Cor/raça 15 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 a 79 
anos 

Total 

2008 

Branca 159 557 1661 4470 4761 3235 1855 16698 

Preta 16 74 220 472 507 325 152 1766 

Parda 82 334 955 2192 2111 1275 745 7694 

Amarela 5 10 18 56 48 46 21 204 

Indígena - 1 5 15 15 13 11 60 

Sem 
informação 

117 462 1218 2612 2420 1633 883 9345 

Total 379 1438 4077 9817 9862 6527 3667 35767 

2009 

Prevalência por período =  

Número de doentes no 
período  

X 10.000 
População total 
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Branca 139 457 1786 4732 5129 3656 2147 18046 

Preta 31 91 214 480 530 362 208 1916 

Parda 104 425 1151 2721 2427 1526 859 9213 

Amarela 1 11 59 110 110 88 40 419 

Indígena - 1 2 24 19 14 8 68 

Sem 
informação 

115 347 1019 2395 2347 1572 931 8726 

Total 390 1332 4231 10462 10562 7218 4193 38388 

2010 

Branca 123 433 1766 5125 5669 4071 2362 19549 

Preta 20 90 245 584 623 396 226 2184 

Parda 85 485 1233 3166 2824 1701 973 10467 

Amarela 1 9 90 139 122 93 64 518 

Indígena - - 4 6 14 2 4 30 

Sem 
informação 

95 311 972 2214 2021 1369 711 7693 

Total 324 1328 4310 11234 11273 7632 4340 40441 

2011 

Branca 103 425 1758 4887 5511 4271 2288 19243 

Preta 16 56 207 514 598 401 224 2016 

Parda 96 362 1473 3344 3275 1991 1052 11593 

Amarela 1 16 64 168 143 120 50 562 

Indígena - - - 1 2 2 - 5 

Sem 
informação 

130 292 938 2113 2283 1463 835 8054 

Total 346 1151 4440 11027 11812 8248 4449 41473 

2012 

Branca 80 336 1821 4931 5818 4512 2380 19878 

Preta 10 33 229 558 631 486 238 2185 

Parda 80 304 1335 3288 3409 2253 1074 11743 
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Amarela 2 14 48 142 136 88 43 473 

Indígena - - 1 - 5 - - 6 

Sem 
informação 

138 381 1342 3291 3524 2383 1356 12415 

Total 310 1068 4776 12210 13523 9722 5091 46700 

2013 

Branca 90 398 2151 5511 7050 5449 2788 23437 

Preta 21 59 320 740 939 575 307 2961 

Parda 118 388 1846 4240 4697 3131 1537 15957 

Amarela 1 11 57 163 180 137 59 608 

Indígena 94 238 875 2101 2244 1662 942 8156 

Sem 
informação 

324 1094 5249 12755 15110 10954 5633 51119 

Total 90 398 2151 5511 7050 5449 2788 23437 

Fonte: DATASUS (2014) 

Na análise da distribuição de câncer de 
mama segundo a faixa etária, observou-se que a 
ocorrência total de internações por câncer de 
mama aumentou no decorrer dos anos analisados. 
Notou-se, também, que o número de internações 
de mulheres entre 50 a 59 anos, sobressaiu em 
relação às outras faixas etárias em todas as raças 
de mulheres em cada período analisado. Nesta 

mesma faixa etária e em cada raça, a ocorrência de 
internação por câncer de mama aumentou ao 
longo dos cinco anos, exceto no período de 
2010/2011 quando houve     uma     regressão     no    
número    de internações para a raça branca e 
preta e entre 2011/2012 para compreender a 
distribuição temporal da raça amarela (Tabela 1).

 

TABELA 2. Internações por câncer de mama em Minas Gerais, considerando os grupos etários e sua associação com raça nos 
anos de 2008 até 2013. 

Cor/raça 15 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 a 79 
anos 

Total 

2008 

Branca 16 55 175 393 422 244 163 1468 

Preta 3 14 45 65 84 48 20 279 

Parda 7 36 147 320 351 183 113 1157 

Amarela 1 8 5 16 13 16 7 66 

Indígena - - 1 2 4 - 2 9 
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Sem 
informação 

8 53 123 249 294 192 84 1003 

Total 35 166 496 1045 1168 683 389 3982 

2009 

Branca 23 39 166 406 454 336 201 1625 

Preta 7 17 40 76 89 56 49 334 

Parda 12 43 164 432 366 268 150 1435 

Amarela - - 3 14 12 3 8 40 

Indígena - - 1 4 3 1 1 10 

Sem 
informação 

6 27 80 262 298 192 82 947 

Total 48 126 454 1194 1222 856 491 4391 

2010 

Branca 11 61 147 427 487 327 190 1650 

Preta 6 11 38 97 85 54 29 320 

Parda 12 42 199 553 481 267 184 1738 

Amarela - 1 4 7 13 6 2 33 

Indígena - - - 4 3 - 2 9 

Sem 
informação 

3 30 116 239 220 131 94 833 

Total 32 145 504 1327 1289 785 501 4583 

2011 

Branca 17 46 159 366 469 310 160 1527 

Preta 8 8 36 60 85 55 40 292 

Parda 12 45 237 562 598 344 214 2012 

Amarela 1 - 4 6 6 7 4 28 

Indígena - - - - 2 - - 2 

Sem 
informação 

7 16 96 224 252 181 82 858 

Total 45 115 532 1218 1412 897 500 4719 

2012 
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Branca 5 21 118 269 329 263 148 1153 

Preta 2 4 32 76 58 47 25 244 

Parda 10 46 214 500 572 401 201 1944 

Amarela - 5 14 16 12 7 1 55 

Indígena - - - - 3 - - 3 

Sem 
informação 

19 58 186 512 508 374 173 1830 

Total 36 134 564 1373 1482 1092 548 5229 

2013 

Branca 8 32 203 401 579 414 204 1841 

Preta 7 21 43 117 119 70 55 432 

Parda 16 63 336 717 913 609 358 3012 

Amarela - 1 1 16 19 15 4 56 

Indígena 9 15 96 211 226 163 98 818 

Sem 
informação 

40 132 679 1462 1856 1271 719 6159 

Total 8 32 203 401 579 414 204 1841 

Fonte: DATASUS (2014) 

Em Minas Gerais, a análise da distribuição 
de câncer de mama segundo a faixa etária sugere 
que a ocorrência total de internações por câncer de 
mama acompanhou a mesma tendência do Brasil, 
ou seja, aumentou no decorrer dos anos 
analisados. No entanto, em Minas Gerais, somente 
para a raça branca observaram-se resultados 
semelhantes ao encontrado no Brasil, com maior 
prevalência entre mulheres com idade 50 a 59 
anos, para as demais raças houve variações.  Desta 
maneira, de 2008 a 2013, considerando as outras 
raças no Estado de Minas Gerais, observou-se 
variação na maior prevalência entre os anos e a 
idade, mas pode-se afirmar que no geral, 
prevalências maiores foram observadas a partir de 
40 anos para essas raças em qualquer período de 
tempo analisado (Tabela 2). 

No estudo de prevalência considerou-se o 
número de internação por câncer de mama no  

Brasil e em Minas Gerais, ao longo de uma série 
histórica temporal e os dados registrados na figura 
1. 

Figura 1 – Variação da prevalência por internação hospitalar 
de mulheres com câncer de mama no Brasil e em Minas Gerais 
no período de 2008 a 2013. 

Observou-se um aumento na prevalência 
de internação de mulheres com câncer de mama 
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no Brasil e em Minas Gerais, no período de 2008 a 
2013, sendo que em Minas Gerais este aumento no 
número de casos foi maior em todos os anos, 
quando comparado ao Brasil.  

Observou-se também a prevalência da 
internação por câncer de mama considerando a 
faixa etária dos pacientes no Brasil e em Minas 
Gerais, onde se registraram tendências 
semelhantes na distribuição dessa variável em 
relação à faixa etária. Estes resultados foram 
lançados na figura 2. 

Figura 2 – Variação da prevalência de internação por câncer 
de mama segundo a faixa etária no Brasil e em Minas Gerais 
no período de 2008 a 2013.Fonte: DATASUS (2014) e 
IBGE (Censo 2010) 

Percebeu-se um aumento na prevalência 
de internação até os 40 anos de idade no Brasil e 
em Minas Gerais, no entanto, percebe-se a 
presença de picos segundo a faixa etária. Assim, 
valores maiores foram observados a partir dos 39 
anos, com maiores prevalências na faixa entre 40 a 
49 anos de idade, que se mantem alta também  
entre os 50 a 59 anos. A partir dos 60 anos, no 
Brasil e em Minas Gerais, a tendência é de queda.   

Informações relativas à prevalência de 
internação por câncer de mama/10000 habitantes 
no Brasil e em Minas Gerais considerando as 
raças, foram registradas na figura 3. 

 

 

 

 

Figura 3 – Variação da prevalência de internação por câncer 
de mama segundo a raça no Brasil e em Minas Gerais no 
período de 2008 a 2013.Fonte: DATASUS (2014) 7 e IBGE 
(Censo 2010) 

Observou-se que em Minas Gerais, a 
prevalência de internação considerando-se fatores 
raciais, é superior ao Brasil. Sendo que a raça 
branca e a parda, em comparação com as demais, 
apresentam valores maiores.   

No resultado do presente estudo foi 
observado aumento nas frequências percentuais 
para internação por câncer de mama a partir 2009, 
com diferenças relativas à raça e idade. Assim, 
tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, foram 
mais prevalentes em mulheres com idade entre 
50-59 anos e da raça branca. Esses resultados são 
coerentes com os achados de outros autores como 
Pereira, (2001); Brito, (2004); Moraes, (2006); 
Cintra, (2008) que afirmam que um dos principais 
fatores de risco para os tumores malignos de 
mama, é a faixa etária igual ou superior aos 40 
anos. Já o melhor prognóstico para a sobrevida em 
5 anos é apontado no grupo de mulheres que têm 
o diagnóstico entre os 40 e os 49 anos 
(FIGUEIREDO et al, 2012). 

Em relação aos resultados obtidos para a 
variável raça branca e prevalência de câncer de 
mama descrita em nosso resultado, é necessário 
considerar o que afirmam alguns autores como 
Maio et al (2005) 6, que questionavam a falta de 
uniformização de conduta relativa à coleta dessa 
informação, já que o critério de obtenção fica por 
conta do profissional que realiza o atendimento. 
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Ainda considerando as dificuldades 
relativas à classificação quanto à raça, Maio et al 
(2005) reforçam a falta de consistência conceitual 
acerca das definições das categorias raça e etnia e 
o não compartilhamento de definições 
padronizadas por parte da comunidade científica, 
o que dificulta a análise dessa variável, devido 
principalmente à qualidade das bases de dados 
nacionais, cuja coleta de dados sobre raça/cor e 
etnia é relativamente recente e ainda deficiente. 
Dessa forma, pode-se dizer que afirmar a 
predominância de câncer de mama em um tipo de 
raça específica é questionável por todo esse 
conjunto de fatores.  

Cruz (2005) aponta que a raça negra, em 
geral, está associada a um fator de pior 
prognóstico quando comparada a outros grupos 
étnicos-raciais, apontando como possíveis causas 
o diagnóstico tardio da doença, o acesso mais 
dificultado à assistência terapêutica e às possíveis 
diferenças no tratamento e nos seus resultados.  

Independentemente da raça, todas as 
mulheres podem apresentar mutações em suas 
células e, portanto, todas poderão estar sujeitas a 
desenvolverem o câncer de mama. Entretanto, 
algumas raças apresentam uma maior 
susceptibilidade a determinado de tipos de câncer 
do que outra. Segundo Neuhausen (1999), isto 
pode ser explicado por diferenças genéticas 
causadas por mutações em genes susceptíveis ao 
câncer. Características próprias de cada raça 
podem conduzir a realização de triagens 
populacionais para a avaliação dos graus de risco 
ou susceptibilidade ao câncer de mama, o que 
tende a facilitar a elaboração de estratégias mais 
específicas e eficazes para o tratamento e 
prevenção. Além das diferenças genéticas entre as 
raças, alguns estudos demonstram que fatores 
ambientais, assim como socioeconômicos também 
estão associados às diferenças nas taxas de 
incidência e mortalidade pelo câncer de mama. 

Tratando assim o câncer de mama como 
uma doença multifatorial e por não se ter 
informação sobre o padrão genética dessas 
mulheres, acredita-se que nossos achados tornam-
se relevantes por refletirem a necessidade de 
maiores análises em relação ao mito de 
"democracia racial" em oposição ao racismo 

contemporizador, determinante das 
desigualdades no acesso à saúde em nosso país 
como o descrito por Olinto & Olinto (2000). 

Outro dado obtido nesta pesquisa e que 
chama atenção é o aumento da internação por 
câncer de mama a partir de 2009. De acordo com 
INCA (2009), o número de casos novos para o 
Brasil, para 2010, é de 49.240 casos, com uma taxa 
de incidência de 49 casos para cada 100 mil 
mulheres. Além disso, em termo de mortalidade, 
esse câncer representa a primeira causa de morte 
por neoplasia entre as mulheres no país. 
(PELEGRINO et al, 2010). 

É possível explicar esse aumento no 
esclarecimento por câncer de mama a partir de 
2009, se consideramos a criação a partir de junho 
de 2009 o programa SISMAMA, que possibilitou o 
acesso para o exame clínico e a realização da 
mamografia no serviço de atenção primária à 
saúde. 

5. CONCLUSÃO 

Após realização do presente estudo, com 
os levantamentos epidemiológicos e a revisão de 
literatura, nota-se que o câncer de mama é uma 
doença que vem se tornando um grave problema 
de saúde pública, já que mesmo com todo o 
avanço, muitas mulheres ainda não recebem 
orientações adequadas sobre o problema. 

Nota-se uma elevação dos casos durante os 
anos, todavia, este aumento pode ter sido causado 
pelo maior acesso das mulheres ao profissional de 
saúde e implantação de programas como o 
SISMAMA que possibilitou o acesso para exame 
clínico e a realização da mamografia. 

No Brasil, a prevalência de internações 
vem aumentando a cada ano. Percebe-se que a 
maioria das mulheres brasileiras internadas 
apresenta idade acima dos 40 anos, sendo a faixa 
etária de 50 a 59 anos a mais elevada em todos os 
anos pesquisados, porém, as mulheres de 40 a 49 
anos também apresentam taxas elevadas, quase 
equivalentes a primeira faixa etária citada. A raça 
branca também foi a mais afetada, acompanhada 
da parda. Ainda que os dados de raça não sejam 
bastante confiáveis, já que o Brasil é um país com 
muita mistura étnica. 
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Faz-se necessário a realização de estudos 
mais elaborados, e um maior empenho da área de 
saúde juntamente com o governo para reduzir o 
número de casos. Campanhas de orientações e 
informações devem ser mais engajadas, para 
efetuação de um diagnóstico precoce favorecendo 
assim possibilidade de cura do paciente. 
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