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Resumo: Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a neoplasia maligna 

de mama ou câncer de mama, é uma doença causada pela multiplicação 

desordenada de células da mama. Apesar de ser uma morbidade que 

predominantemente acomete as mulheres, também pode manifestar-se nos 

homens. Nesse contexto, é possível notar a falta de informação sobre essa 

patologia e as condições socioeconômicas como fatores que contribuem para a 

persistência da mesma. Desta forma, percebe-se a necessidade de abordar tal 

assunto, devido a redução dos riscos, com o diagnóstico precoce, e alta 

incidência de casos. Visto que, o câncer de mama é a causa mais comum de 

morte de mulheres no mundo. Este trabalho tem por objetivo, analisar a 

prevalência de casos de neoplasia maligna de mama na macrorregião de 

saúde do Cariri, Ceará. Tendo como método, um estudo descritivo, 

retrospectivo, com abordagem quantitativa utilizando dados do Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), referentes às internações 

por neoplasia maligna de mama segundo raça, sexo e faixa etária, na 

macrorregião de saúde do Cariri, Ceará, com distribuição entre os anos 2014 e 

2019. Após extração dos dados, foram categorizados em gráficos a partir do 

programa Excel versão 2010e analisados segundo prevalência, apresentados 

pela porcentagem e frequência absoluta. No período estudado foram 
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registradas 952 internações ocasionadas por neoplasia maligna de mama. 

Sendo o público feminino o mais acometido, com 98,9%, correspondendo a 

942 casos, comparado com o masculino que foi equivalente a 1,05%, 

correspondendo a 10 casos; a raça/cor predominantemente afetada foi a parda 

com 87%, equivalendo a 829 caso de a faixa etária mais prejudicada está entre 

40 e 49 anos, sendo 20,8% correspondente a 198 casos do total. A região de 

saúde com o maior número de registros foi a de Juazeiro do Norte e a de 

menos registros, foi a região de saúde de Brejo Santo. Nesse estudo foi 

observado que a prevalência da doença são maiores nas mulheres, pardos, 

haja vista que os mesmos podem ter baixa escolaridade, baixa renda, falta de 

informação quanto à periodicidade da realização de exames, como o 

autoexame e mamografia, dificultando assim o diagnóstico precoce, que é uma 

forma eficaz de diminuir suas taxas de morbidade. Outra medida satisfatória é 

a intensificação da promoção de saúde. que tem como exemplo o ''Outubro 

Rosa". 
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