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1 RESUMO 

O aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas no mundo e 

consequentemente no Brasil tem gerado uma série de estudos, inclusive sobre o 

câncer. O câncer de mama é uma doença que mais acomete mulheres no mundo, 

ele apresenta várias formas podendo ser infiltrativo ou invasivo, e maligno ou 

benigno. Tendo como sintomas vermelhidão na pele, saída de líquido anormal e 

aparecimento de nódulo. Trata-se de uma patologia que tem como tratamento a 

quimioterapia, radioterapia e em alguns casos necessita de cirurgia. O objetivo do 

trabalho foi estudar o perfil epidemiológico visando os fatores de risco, o diagnostico 

inicial, identificando a recidiva, o tempo de sobrevida por um período de cinco anos, 

bem como abandono do tratamento de pacientes do SUS. Tratou-se de uma 

pesquisa descritiva e retrospectiva, a qual utilizou para o estudo prontuários de 

pacientes atendidas no Centro de Oncologia de Mogi Guaçu. A população de 

mulheres estudada em um total de 54 prontuários caracterizou-se por apresentar 

faixa etária com maior índice após os 56 anos de idade, 70% tiveram gestação e 

dessas 68% tiveram mais de um filho, 20% sofreram aborto, e 43% estavam na 

menopausa. Dentre os fatores de risco, 11 foram tabagistas e 6 fizeram uso de 

bebida alcóolica, quanto a localização do tumor, 20 foram na mama direita e 34 na 

mama esquerda, e a maioria com 21 casos estava sublocalizado no mamilo. Os 

tipos de carcinoma que mais se manifestou foi o ductal invasivo com 57,4% seguido 

do lobular invasivo com 25,9%. O tratamento de cada paciente foi estabelecido pelos 

médicos de acordo com o grau da doença, sendo eles quimioterapia, radioterapia, 

hormonioterapia e cirurgia.  

 

2 INTRODUÇÃO 

O câncer de mama ou carcinoma mamário é resultante da multiplicação de células 

anormais que passam a se dividir descontroladamente, desencadeando o 

aparecimento de tumores ou neoplasias malignas que podem afetar os tecidos 

vizinhos provocando metástases (DUARTE; ANDRADE, 2003). 

É o mais incidente em mulheres de todas as regiões e a quinta causa de morte por 

câncer em geral com 522 mil óbitos já registrados (INCA, 2016). 



Na fase inicial geralmente é assintomático, tornando difícil sua detecção precoce. As 

estratégias de detecção inclui o autoexame realizado mensalmente, exame clínico 

anual das mamas, exame mamográfico que toda mulher com idade entre 50 e 69 

anos deve se submeter anualmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

A prevenção do câncer de mama não é totalmente possível devido à multiplicidade 

de fatores relacionados ao surgimento da doença e ao fato de vários deles não 

serem modificáveis. De modo geral, a prevenção baseia-se no controle dos fatores 

de risco e no estimulo aos fatores protetores, especificamente aqueles considerados 

modificáveis (INCA, 2016).  

Apresenta maior incidência no mundo, são esperados novos casos e com o 

conhecimento desses dados o projeto visou estudar o perfil das pacientes 

acometidas pelo câncer de mama e desta forma poder orientar as politicas 

municipais sobre o assunto mostrando que a realização do diagnóstico precoce é 

uma medida especifica de prevenção e contribui para o aumento da expectativa e da 

qualidade de vida. 

3 OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das 

pacientes diagnosticadas com câncer de mama, bem como identificar os fatores de 

risco, diagnóstico inicial e avaliar a associação entre recidiva de câncer de mama 

tempo de sobrevida, com estadiamento e seguimento, durante cinco anos após o 

diagnóstico.  

4 METODOLOGIA 

Esse projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo comitê de ética sob 

CAAE nº 66085017.2.0000.5679.  

A pesquisa foi realizada por meio de análise de prontuários de casos de câncer de 

mama, baseada em um roteiro que continha informações como sócio econômico, 

gineco-obstétrico, antecedentes pessoais e familiares, principais fatores de risco, 

diagnóstico inicial e tratamento estabelecido. 

5 DESENVOLVIMENTO  

O presente estudo refere-se a uma pesquisa descritiva transversal retrospectiva 

realizada no município de Mogi Guaçu, envolveu algumas características e etapas 



como a definição da população de interesse, estudo da população por meio de 

censo ou amostragem de parte dela e determinação da presença ou ausência do 

desfecho e da exposição para cada um dos indivíduos estudados. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

A população de mulheres estudada em um total de 54 prontuários caracterizou-se 

por apresentar faixa etária com maior índice após os 56 anos de idade, 70% tiveram 

gestação e dessas 68% tiveram mais de um filho, 20% sofreram aborto, e 43% 

estavam na menopausa. Dentre os fatores de risco, 11 foram tabagistas e 6 fizeram 

uso de bebida alcóolica, quanto a localização do tumor, 20 foram na mama direita e 

34 na mama esquerda, e a maioria com 21 casos estava sublocalizado no mamilo. 

Os tipos de carcinoma que mais se manifestou foi o ductal invasivo com 57,4% 

seguido do lobular invasivo com 25,9%. O tratamento de cada paciente foi 

estabelecido pelos médicos de acordo com o grau da doença, sendo eles 

quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e cirurgia.  
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