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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, as doenças crônicas não transmissíveis passaram a ter 
notório destaque dentre os agravos à saúde da população mundial. Dentre elas, destaca-se o 
câncer de mama, apresentando relevante magnitude relacionada à sua morbimortalidade, 
especialmente (e quase exclusivamente) no sexo feminino. Aproximadamente uma em cada 10 
mulheres desenvolverá essa doença durante a vida. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: O câncer 
de mama acomete mulheres jovens com curvas ascendentes a partir dos 25 anos de idade, 
sendo que na maioria dos casos será detectado entre 40 e 69 anos. Atualmente essa doença é 
um problema de saúde pública, não só em países em desenvolvimento, como o Brasil, mas 
também em países desenvolvidos, como Estados Unidos e países da Europa Ocidental. Tal 
situação deve-se à dificuldade de prevenção primária (eliminar fatores de risco ou diagnosticar 
e tratar lesões precursoras), observando-se como consequência aumento significativo na 
incidência e mortalidade decorrentes desta neoplasia. BENEFÍCIOS: A relevância desta 
pesquisa está em explicitar com maior clareza ao público este tema de alta importância, 
contribuindo para que as mulheres se conscientizem da gravidade da doença quando a mesma 
é detectada em fase tardia. O câncer de mama, na maioria das vezes, possui bom prognóstico 
quando diagnosticado e tratado oportunamente; portanto será relevante abordar o assunto de 
uma maneira clara e objetiva, contribuindo para o aprendizado e incentivo às práticas de 
prevenção relacionadas ao câncer de mama. OBJETIVOS: Estudar os dados de mortalidade 
por esta neoplasia no município de Taubaté–SP, entre os anos de 2009 e 2013, compará-los 
ao total de óbitos da região Sudeste do Brasil em relação ao câncer de mama e a partir daí 
identificar as necessidades do município para desenvolver novas práticas e ações de 
prevenção e principalmente detecção precoce dessa importante doença entre as mulheres. 
MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: Realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos 
científicos e livros que abordavam o tema, e após a revisão de literatura, foi encaminhado o 
projeto através de ofício ao Secretário de Saúde de Taubaté-SP, para que o mesmo 
autorizasse a coleta de dados nos arquivos digitais da Vigilância Epidemiológica do Município. 
Esses dados, por sua vez, foram comparados aos dados de mortalidade na Região Sudeste do 
país, armazenados no “Atlas on-line de Mortalidade do INCA”, o Instituto Nacional do Câncer, 
para análise comparativa da incidência de câncer de mama entre as mulheres no período 
avaliado. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Em análise dos dados referentes ao período de 
2009 a 2012 do “Atlas on-line de Mortalidade do INCA” pôde-se observar que a incidência de 
óbitos por câncer de mama foi crescente na região Sudeste do Brasil, tendo neste período, 
26.831 mortes de mulheres pela doença, observando-se um aumento de quase 1% entre 2009 
e 2010 e de pouco mais de 0,5% entre 2011 e 2012. Com relação ao município de Taubaté–
SP, no mesmo período verificou-se a ocorrência de 132 óbitos. Nota-se um aumento da 
ocorrência de óbitos entre os anos de 2009, 2010 e 2011 com uma diminuição de 9,6% em 
2012 e novo aumento no ano de 2013 de 8,4%. Pode-se concluir que, ainda prevalece tanto na 
região quanto no município, um índice crescente de óbitos por câncer de mama, o que nos leva 
a pensar em criar novas ações de conscientização e incentivo às mulheres para que realizem 
regularmente os exames para detecção precoce da doença, o que favorecerá o prognóstico 
das pacientes; também fica evidente que novas pesquisas devem ser realizadas no sentido de 
aprimorar o tratamento atual, na busca da erradicação da doença.  


