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RESUMO 

Introdução: O câncer é um problema grave para a saúde, não só pela quantidade alta 

de diagnósticos positivos, mas juntamente pelos investimentos de recursos para o 

tratamento e reabilitação, além de seus negativos impactos causando sofrimento, 

transtornos ao paciente, família e a sociedade. Na atualidade existem inúmeros 

tratamentos para o câncer de mama, entre eles: cirúrgico, radioterapia e 

quimioterapia. A enfermagem busca assegurar condutas para a qualidade de vida dos 

pacientes, proporcionando cuidados para uma boa evolução. Objetivo: correlacionar 

as variáveis e macrorregiões do estado de Alagoas, nas quais as mulheres com 

câncer de mama residem. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico 

descritivo, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida a partir de coleta 

de dados disponíveis no Departamento de Informática do SUS (DATASUS). As 

variáveis elencadas para análise foram: faixa etária, escolaridade e indicação clínica. 

As mesmas foram associadas às macrorregiões de saúde e aos laudos de 

mamografia, registrados no período de 2014 a 2019. Conclusão: Este estudo, 

possibilitou entender o perfil das mulheres com câncer de mama no Estado de 

Alagoas, a partir da correlação entre as variáveis e as macrorregiões.  Constatou-se 

um aumento na incidência de indicação clínica a mulheres com faixa etária menor a 

50 anos, porém, ainda prevalecendo maior frequência entre 50 a 54 anos, sendo um 

fator importante na análise da preconização citada pelo Ministério da Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ross, Leal e Viegas (2017) referem o câncer como um problema grave para a saúde, 

não só pela quantidade alta de diagnósticos positivos, mas juntamente pelos 



investimentos de recursos para o tratamento e reabilitação, além de seus negativos 

impactos causando sofrimento, transtornos ao paciente, família e a sociedade. 

Oliveira et al. (2016) apontam como aspecto importante a necessidade da 

investigação minuciosa para os fatores associados a incidência do câncer, fatores 

esses que no câncer de mama está conectado à vida reprodutiva. Como nuliparidade 

e primeira gestação tardia, tendo também como risco, faixa etária, obesidade e ingesta 

de bebidas alcóolicas. Um dos fatores de risco a exposição é a faixa etária, mesmo 

com a exposição dos demais fatores, o risco para propagar o câncer aumenta 

especialmente com a idade. 

Carvalho et al. (2016), mencionam que o sintoma mais comum do câncer de mama é 

o surgimento de nódulos, onde ele se apresenta em algumas formas como: indolor, 

duro, irregular sendo as mais comuns, mas pode apresentar-se de forma macia, 

arredondada e delineada. Onde a pele poderá também expor retração cutânea, como 

uma casca com formato de laranja, hiperemiada, apresentando dor, ulceração no 

mamilo, inclusive, aparecendo linfonodos palpáveis na região da axila. 

Na atualidade existem inúmeros tratamentos para o câncer de mama, entre eles: 

cirúrgico, radioterapia e quimioterapia. O tratamento varia de acordo com a 

necessidade do tumor. Para Ferrari et al. (2018) uma medida terapêutica seria o 

tratamento quimioterápico onde o paciente é tratado por medicamentos via 

endovenosa, com o objetivo de destruir, inibir ou controlar a proliferação dessas 

células. 

Conforme o Instituto Nacional do Câncer – INCA (2019b) o tratamento cirúrgico pode 

ser de forma conservadora, no qual é retirado unicamente uma parte da mama, ou 

radical, no caso da mastectomia em que acontece a retirada inteira da mama 

juntamente a medida terapêutica através da radioterapia, quando indicada. E por fim, 

o tratamento paliativo em pacientes com metástases, tendo em vista à melhoria na 

qualidade de vida. 

A enfermagem busca assegurar condutas para a qualidade de vida dos pacientes, 

proporcionando cuidados para uma boa evolução. Cordeiro, Nogueira e Gradim 

(2018), citam a responsabilidade que o enfermeiro tem em estabelecer busca 

permanente para a qualidade de vida, preservando os valores em que o indivíduo vive, 



relacionando aos seus objetivos, precauções e expectativas e assim, orientando, 

prevenindo, assegurando e reforçando a segurança do paciente. 

Na atenção básica o enfermeiro presta orientações como: autoexame das mamas, 

realização de exame físico das mamas e solicitação de mamografia como forma de 

prevenção. Em ambiente hospitalar é ele quem orienta o paciente devido ao 

autocuidado, tratamento quimioterápico e seus efeitos adversos. Por esse motivo, a 

importância de unir sempre conhecimentos práticos e teóricos da área, para planejar 

intervenções com base na melhoria da qualidade de vida, acompanhando 

integralmente essa mulher. 

Com isso, considera-se a importância da compreensão dos fatores de risco existentes, 

fatores ambientais e comportamentais, história reprodutiva e hormonal, genéticos e 

hereditários, para assim sugerir, aconselhar e preconizar mudanças, por exemplo, nos 

aspectos individuais e coletivos de cada mulher. 

Diante da problemática exposta, o estudo foi conduzido pela seguinte pergunta: Qual 

o perfil das mulheres com câncer de mama entre os anos de 2014 a 2019 no estado 

de Alagoas? O estudo tem o objetivo de correlacionar as variáveis e macrorregiões 

nas quais as mulheres com câncer de mama que residem no estado de Alagoas. 

Essa correlação serve como um delineamento para a pesquisa, abrangendo 

elementos a serem observados, garantindo que os seus resultados sejam autênticos. 

Com isso, procurou-se inserir os dados dos fatores de risco juntamente às 

macrorregiões a fim de promover maior entendimento sobre o assunto abordado. 

A escolha do estudo se justifica devido à grande incidência de casos de câncer de 

mama, sendo o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, com isso o 

interesse de analisar o perfil epidemiológico desta patologia no estado de Alagoas, 

para uma maior compreensão da problemática exposta. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa. A 

pesquisa foi desenvolvida a partir de coleta de dados disponíveis no Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS). As variáveis elencadas para análise foram: faixa 

etária, escolaridade e indicação clínica. As mesmas foram associadas às 



macrorregiões de saúde das quais as mulheres residem no estado de Alagoas e aos 

laudos mamografia, registrados no período de 2014 a 2019.  

A pesquisa foi constituída em pacientes do sexo feminino, de 9 a acima de 79 anos. 

A partir dos dados obtidos no DATASUS, foram construídas novas tabelas relativas 

aos fatores de risco para o câncer de mama e os dados foram digitalizados em planilha 

eletrônica por meio do programa Microsoft Excel. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Plano Diretor de Regionalização de Alagoas – PDR/AL é dividido em 2 

macrorregiões de saúde, composta por 10 regiões sanitárias. De acordo com o 

(PDR/AL, 2011) a 1ª macrorregião tem o total de 2.093.801 habitantes, constituída por 

56 municípios nos quais se divide em 6 regiões sanitárias. A 2ª macrorregião é 

formada por 1.026.693 habitantes, constituída por 46 municípios onde se segmentam 

em 4 regiões sanitárias.  

Tabela 1 – Característica das mulheres com câncer de mama pertencentes a 1ª 

macrorregião de saúde do Estado de Alagoas – Ano competência 2014 a 2019. 

 

FONTE: Autora 



A tabela 1 tem-se os fatores de risco associados ao câncer de mama das mulheres 

referentes a 1ª macrorregião de saúde, representada pelo total de 139.723 indicações 

clínicas por laudo de mamografia em pacientes do sexo feminino, que se encontram 

na faixa etária de 9 a 79 anos ou mais. 

Analisando a tabela vê-se mais frequência na faixa etária entre 50 a 54 anos, 

representada com maior porcentagem de 23,85% na 6º região sanitária, onde é 

formada por 8 municípios localizados no Leste Alagoano. Foi observado que mesmo 

com a maior incidência entre 50 a 54 anos, há uma similaridade entre 45 a 49 anos. 

Levando a atenção sobre a importância do rastreamento precoce para o câncer de 

mama, de acordo com o INCA (2019a) ‘’A mamografia de rastreamento, exame de 

rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, é recomendada na 

faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos’’. 

Outra amostra apresentada é a variável escolaridade, foi analisado que a maior 

frequência foi em ignorados, com maior percentual na 5ª região sanitária totalizando 

11.808 (99,93%). Observa-se que mesmo com o alto percentual de ignorados a tabela 

mostra um baixo nível de escolaridade representado pelo ensino fundamental 

incompleto.  

 

De acordo com Cordeiro, Nogueira e Gradim (2018) “Está variável, indica a 

necessidade de estabelecer meios de comunicações o que façam conexões com as 

limitações/facilidades das pacientes, a fim de facilitarem o autocuidado”. 

 

Quanto a indicação clínica tem dois tipos de estratégia para detecção precoce do 

câncer de mama, são elas: mamografia diagnóstica e mamografia de rastreamento. 

 

De acordo com o INCA (2018) “As recomendações para a detecção precoce do câncer 

de mama incluem o diagnóstico precoce, que consiste em investigação oportuna das 

lesões mamarias suspeitas, e o rastreamento, que é a realização de exames 

periódicos em mulheres sem sinais e sintomas da doença”. 

 

Analisou-se que a maior frequência está na mamografia de rastreamento, que tem 

como objetivo já identificar algo relativo à patologia, sendo desfavorável para um 



diagnóstico precoce que já tem como finalidade contribuir para redução do estágio de 

apresentação do câncer. 

 

Tabela 2 – Característica das mulheres com câncer de mama pertencentes a 2ª 

macrorregião de saúde do Estado de Alagoas – Ano competência 2014 a 2019. 

 

Fonte: Autora 

 

A tabela 2 tem-se os fatores de risco associados ao câncer de mama das mulheres 

referentes a 2ª macrorregião de saúde, representada pelo total de 80.814 indicações 

clínicas por laudo de mamografia em pacientes do sexo feminino, que se encontram 

na faixa etária de 9 a 79 anos ou mais. 



Analisando a tabela vê-se mais frequência na faixa etária entre 50 a 54 anos, 

representada com maior porcentagem de 23,06% na 9º região sanitária é formada por 

14 municípios localizados no Sertão Alagoano, onde é caracterizado pelo difícil 

acesso, intensificando assim a patologia já em fases tardias com estágios mais 

avançados. 

Apesar da faixa etária preconizada, os dados mostram o aumento da idade inferior a 

50 anos. Ross, Leal e Viegas (2017) referem que o fator de risco para o câncer de 

mama é a idade acima de 50 anos e que atualmente é nessa faixa etária que são 

constatados maior incidência de morbimortalidade pela ausência de diagnóstico 

precoce, detectando assim a doença em fases tardias. 

A variável escolaridade, vê-se que a maior frequência foi em ignorados, com maior 

percentual na 9ª região sanitária com 89,40% totalizando 10.986 mulheres e na 

indicação clinica percebe-se a maior frequência na mamografia de rastreamento. A 

indicação é importante na detecção, a fim de identificar a doença na fase inicial, 

aumentando as chances de cura e diminuição de um tratamento agressivo. 

. 

4 CONCLUSÃO 

 

Atualmente, o câncer de mama vem sendo um grande desafio para a saúde pública, 

implicando assim no desempenho das estratégias que contribuem como ferramenta 

para perspectivas dos fatores de riscos, voltadas em métodos de diagnósticos 

precoces. 

Neste estudo, possibilitou entender o perfil das mulheres com câncer de mama no 

Estado de Alagoas, utilizando as variáveis relacionadas as macrorregiões.  Constatou-

se um aumento na incidência de indicação clínica a mulheres com faixa etária menor 

a 50 anos, porém, ainda prevalecendo maior frequência entre 50 a 54 anos, sendo um 

fator importante na análise da preconização citada pelo Ministério da Saúde. 

Quanto aos dados na variável escolaridade, houve uma dificuldade para a coleta de 

informação. Foi constatado limitações de informações, onde a maioria se encontrava 

em ignorado mesmo sabendo que a escolaridade é um fator importante, enfatizando 

assim a importância desses dados para uma melhor percepção da variável. 



Referente a indicação clínica em Alagoas, as mulheres têm maior incidência na 

mamografia de rastreamento, onde a mesma tem objetivo de identificar lesões 

sugestivas, pois a mamografia é um método preconizado para o rastreamento.  

Vê-se que os fatores de risco são relevantes à saúde, o ideal seria que as mulheres 

tivessem uma maior compreensão destes fatores através de campanhas de 

educação, consequentemente uma mudança no estilo de vida com o intuito de se 

prevenir e assim também, reduzindo a taxa de incidência dessa patologia. 

Por fim, observou-se a importância de novos estudos sobre os fatores de risco, que 

possam contribuir para um maior conhecimento, para assim, auxiliar na redução da 

taxa do câncer de mama, visando diminuir a mortalidade dessa patologia. 
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