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Resumo

O câncer de mama, doença crônica com repercussões orgânicas, econômicas 

e psicossociais, é a principal doença neoplásica do sexo feminino, tanto em países 

desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, e constitui-se em problema de saúde 

pública de dimensões mundiais. O objetivo deste estudo é descrever a tendência da taxa de 

mortalidade por câncer de mama feminina no estado da Bahia de 1980 a 2007. Os dados 

sobre os óbitos e sobre a população foram obtidos no SIM/Datasus e no IBGE/Datasus, 

respectivamente. Calcularam-se as taxas de mortalidade por faixa etária, taxas brutas e 

taxas padronizadas por idade, ajustadas pelo número de óbitos por causa mal definida. 

Para a análise da tendência temporal, utilizou-se a regressão de Poisson, com avaliação de 

superdispersão. Os resultados apontam que, em Salvador, a taxa bruta teve um aumento 

médio anual de 1,13% e a taxa padronizada, uma redução de 0,34%. A inspeção da curva 

revela um incremento de 0,46% até 1997 e uma redução de 2,33% desse ano em diante. 

Observou-se uma tendência crescente de 1,39% na faixa etária de 20 a 49. Entre as mulheres 

com idade maior ou igual a 50 anos ocorreu uma redução de 2,73% a partir de 1997. No 

estado da Bahia, as taxas de mortalidade padronizadas variaram de 4,71/100.000 em 1980 

a 7,92/100.000 em 2007. Observou-se um aumento de 2,70% na taxa não padronizada  
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por idade, ajustada pelo número de óbitos por causa mal definida. A taxa padronizada 

experimentou um aumento médio anual de 1,52%. As taxas ajustadas pelo número de óbitos 

por causa mal definida entre as mulheres abaixo e acima de 50 anos tiveram um incremento 

de 3,02% e de 2,45%, respectivamente. Concluiu-se que se verifica um aumento gradativo da 

mortalidade por câncer de mama feminina na Bahia e uma discreta tendência à redução na 

cidade de Salvador. Um período maior de observação será necessário para a verificação da 

manutenção dessas tendências.

Palavras-Chave: Câncer de mama. Mortalidade. Distribuição de Poisson.

MORTALITY TRENDS IN FEMALE BREAST CANCER IN THE STATE OF BAHIA, 

BRAZIL, 1980 TO 2007

Abstract

 Breast cancer, chronic disease with organic, economic and psychosocial impact, 

is the primary neoplasm in females; both in developed and in developing countries, and it is 

a public health problem of global dimensions. The objective of this study is to describe the 

mortality rate trends for this disease in the state of Bahia, Brazil, from 1980 to 2006. Mortality 

and population data were collected in the Mortality Information System – SIM/DATASUS/

Ministry of Health and in IBGE/DATASUS, respectively. Mortality rates by age group, crude 

rates and standardized rates by age, adjusted for the numbers of deaths due undefined 

cause were calculated. Poisson regression models were used to analyze the temporal trends, 

with evaluation of over dispersion. The results indicate that in Salvador, the crude rate had 

an average annual increase of 1.13% and the standardized rate, a reduction of 0.34%. The 

inspection of the curve demonstrates that there was an increase of 0.46% until 1997 and a 

reduction of 2.33% this year onwards. There was an increasing trend of 1.39% in the age 

group 20 to 49. Among women aged greater than or equal to 50 years there was a reduction 

of 2.73% from 1997. In the state of Bahia, the standardized mortality rates varied from 4.71 

per 100,000 in 1980 to 7.92 per 100,000 in 2007. There was an increase of 2.70% in non-

standardized rate by age, adjusted for the number of deaths due to undefined cause. The 

standardized rate experienced an average annual increase of 1.52%. The rates adjusted by 

the number of deaths from undefined causes among women below and above 50 years had 

an increase of 3.02% and 2.45%, respectively. We conclude that there is a gradual increase in 

breast cancer mortality among women in the state of Bahia as a whole and a slight tendency 
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to reduce in the city of Salvador. A longer period of observation will be necessary to verify the 

maintenance of these trends.

Key words: Breast neoplasm. Mortality. Poisson distribution.

TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA FEMENINA, DE 1980 A 2007, 

EN EL ESTADO DE BAHIA, BRASIL 

Resumen 

El cáncer de mama, enfermedad crónica con repercusiones orgánicas, 

económicas y psicosociales, es la principal enfermedad neoclásica de la mujer, tanto en los 

países desarrollados como en los en desarrollo, constituyéndose en un problema de salud 

pública de dimensiones mundiales. El objetivo de este estudio es describir la evolución de 

la tasa de mortalidad de esta enfermedad en el estado de Bahía, Brasil, de 1980 a 2006. 

Los datos sobre mortalidad y población fueron obtenidos en el SIM/Datasus y en el IBGE/

Datasus, respectivamente. Las tasas de mortalidad fueron calculadas por grupos de edad, las 

tasas brutas y tasas estandarizadas por edad, ajustadas por el número de muertes por causa 

mal definida. Para el análisis de la tendencia temporal, se utilizó la regressión de Poisson con 

evaluación de la sobredispersión. Os resultados indican que en Salvador, la tasa bruta tuvo 

un incremento promedio anual de 1.13% y la tasa estandarizada, una reducción de 0,34%. 

La inspección de la curva demuestra que hubo un aumento del 0,46% hasta 1997 y una 

reducción de 2,33% de ese año en adelante. Se observó una tendencia al alza de 1,39% en 

el grupo de edad de 20 a 49. Entre las mujeres con edad mayor o igual a 50 años hubo 

una reducción, a partir de 1997, de 2,73%. En el estado de Bahía, las tasas estandarizadas 

de mortalidad variaron de 4,71/100.000 en 1980 a 7,92/ 100.000 en 2007. Se observó un 

aumento de 2,70% en la tasa no estandarizada por edad, ajustada por el número de muertes 

por causa mal definida. La tasa estandarizada mostró un incremento medio anual del 1,52%. 

Las tasas ajustadas por el número de muertes por causa mal definida entre las mujeres abajo 

y arriba de 50 años tuvieron un aumento de 3,02% y 2,45%, respectivamente. Se concluye 

que hay un aumento gradual de la mortalidad por cáncer de mama femenina en la Bahía 

y una ligera tendencia a la reducción en la ciudad de Salvador. Un período más largo de 

observación será necesario para verificar el mantenimiento de estas tendencias.

Palabras-Clave: Cáncer de mama. Mortalidad. Distribución de Poisson. 
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INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um problema de saúde pública de dimensões mundiais. 

Trata-se de uma doença crônica com repercussões orgânicas, econômicas e psicossociais, 

condição que a torna objeto de uma série de estudos.1 É a principal doença neoplásica do 

sexo feminino, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, e as 

mudanças nas estatísticas são geralmente maiores onde as taxas eram previamente baixas. 

Dados de vários registros de base populacional no mundo entre 1988 e 

1992 sugerem que as taxas de incidência ajustadas por idade variam mais de três vezes 

internacionalmente. Taxas anuais foram mais baixas (menores que 32/100.000) em 

partes da China, Japão, Índia e Costa Rica; intermediárias (entre 40 e 60) na América 

do Sul, Caribe e Leste Europeu; e mais altas (acima de 70) na Europa Ocidental e 

América do Norte.2

As taxas de mortalidade são mais baixas (menor que 15/100.000) no Japão, 

outras partes da Ásia, África e América Central; intermediárias (em torno de 20/100.000) na 

América do Sul e sul da Europa; e mais altas (maior que 23/100.000) na Europa Ocidental e 

América do Norte.2,3
.

Desde as estimativas para 1990, vem ocorrendo um incremento médio anual 

em torno de 0,5%. Com esta taxa de crescimento, estima-se a ocorrência de 1,4 milhões 

de casos novos no mundo em 2010.4 A mortalidade por câncer de mama é variável na 

população mundial. Foram estimadas cerca de 370.000 mortes por câncer de mama em 

todo o mundo no ano de 2001, com cerca de 30.000 ocorrendo na América do Sul, onde 

Argentina, Chile, Uruguai e Brasil entram como os grandes responsáveis por esses números.5

No Brasil, de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Câncer (Inca), a mortalidade por câncer de mama aumentou de 6,1/100.000 em 1980 

para aproximadamente 10/100.000 mulheres em 1998.6 Na Bahia e em Salvador, a 

taxa de mortalidade não padronizada em 2002 foi de 5,3/100.000 e 10,9/100.000, 

respectivamente, e a taxa de incidência não padronizada, estimada para 2006, de 

24,9/100.000 e de 54,7/100.000, respectivamente.6 Estima-se que, em 2008, tenha 

ocorrido cerca de 49.400 casos em todo o Brasil, dos quais 1.790 na Bahia e, entre esses, 

710 na capital.7

Dada a relevância dessa doença e a escassez de estudos no estado da Bahia, 

o presente trabalho tem como objetivo descrever a tendência da mortalidade por câncer de 

mama feminina de 1980 a 2007, enfatizando a cidade de Salvador, capital do estado.
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MÉTODOS

Coletaram-se os dados sobre todos os óbitos por neoplasia maligna da mama e 

por causas mal definidas em mulheres residentes na cidade de Salvador e em todo o estado 

da Bahia, ocorridos entre 1980 e 2007. Os dados, originários das declarações de óbito, 

foram coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / DATASUS / Ministério 

da Saúde. Utilizou-se a Classificação Internacional de Doenças – CID (9.ª revisão) e a CID 

BR-9 de 1980 a 1995, bem como a CID-10 e a CID BR-10 de 1996 a 2007. Todos os dados 

foram coletados segundo a faixa etária em anos (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 29, 

30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 e mais). Os dados sobre a população, por 

faixa etária para cada ano e local, foram obtidos das estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) publicadas no banco de dados do DATASUS. 

Calcularam-se as taxas de mortalidade por faixa etária, taxas brutas e 

taxas padronizadas por idade. Para a padronização das taxas, utilizou-se a técnica de 

ajustamento direto, adotando-se a população mundial padrão do ano de 1960.8 Para 

a análise da tendência temporal das taxas de mortalidade, utilizou-se a regressão de 

Poisson. A superdispersão foi verificada pela observação da semelhança entre a média e 

a variância e pelo teste do qui-quadrado para a bondade do ajustamento; baixos valores 

desse teste, acompanhados de valores de p>0,05, indicam a pertinência do uso da 

regressão de Poisson. 

Nesse processo de modelagem, o número de óbitos observado ou esperado 

por câncer de mama foi considerado como variável dependente e os anos calendário do 

estudo, como variável independente principal. Calcularam-se as razões de densidade 

de incidência (RDI) brutas e padronizadas no modelo, com base nos óbitos observados 

e esperados, respectivamente. A RDI expressa a tendência de aumento (valores >1) 

ou de diminuição (valores <1) porcentual anual das taxas durante o período estudado. 

Utilizou-se o teste da razão de verossimilhança para verificar diferenças das estimativas 

entre os modelos com e sem a variável “número de óbitos mal definidos”. Os dados 

foram organizados em planilhas do software Excel e analisados no software STATA, 

versão 10. Como não houve procedimento amostral, ou seja, todos os óbitos registrados 

no período foram incluídos no estudo, os resultados das tendências descritas não foram 

avaliados quanto à significância estatística. Os dados utilizados neste estudo são públicos e 

disponibilizados na internet pelo Datasus, sem identificação dos indivíduos. Por essa razão, 

não há necessidade de encaminhamento do projeto para aprovação de um Comitê de 

Ética em Pesquisa.
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RESULTADOS

De 1980 a 2007 foram registrados 340.421 óbitos em Salvador. Entre esses, 

41.908 foram por câncer (12,31%). Entre os cânceres, foram registrados 3.583 óbitos por 

câncer de mama (8,55%). As taxas brutas de mortalidade variaram de 9,12/100.000 em 1980 

para 13,02/100.000 em 2007 e as taxas padronizadas por idade variaram de 14,99/100.000 

em 1980 a 13,36/100.000 em 2007. Entretanto, observaram-se variações irregulares das 

taxas ao longo da série. A taxa padronizada mais baixa, 12,19/100.000, ocorreu em 1983 e a 

mais alta, 17,35/100.000, em 1997 (Tabela 1). Durante todo o período, a taxa padronizada 

teve um aumento médio anual de 1,17%. A inspeção visual da curva referente às taxas 

padronizadas sugere a existência de duas tendências distintas. A primeira no período de 1980 

a 1997, no qual se verificou um incremento na mortalidade, e a segunda a partir de 1997, 

quando se nota uma redução (Tabela 2 e Gráfico 1). 

Tabela 1 – Número de óbitos e taxas de mortalidade bruta e padronizada / 100.000 
mulheres, por câncer de mama feminina – Salvador e Bahia – 1980-2007

Ano
Salvador Bahia

Número 
absoluto

Taxa bruta
Taxa 

padronizada
Número 
absoluto

Taxa bruta
Taxa 

padronizada
1980 72 9,12 14,99 139 2,90 4,71
1981 76 9,39 15,99 151 3,10 5,00
1982 87 10,37 16,57 150 3,00 4,68
1983 66 7,60 12,19 130 2,55 3,90
1984 91 10,14 15,57 164 3,14 4,63
1985 78 8,41 12,96 167 3,13 4,70
1986 87 9,10 13,48 187 3,43 5,04
1987 109 11,07 16,93 211 3,79 5,64
1988 106 10,46 15,51 199 3,51 5,06
1989 121 11,63 17,31 210 3,63 5,22
1990 108 10,12 15,24 211 3,58 5,16
1991 117 10,66 15,25 227 3,78 5,36
1992 124 11,16 16,05 221 3,64 5,10
1993 107 9,30 13,79 220 3,54 5,03
1994 138 11,82 16,88 269 4,26 6,07
1995 132 11,14 15,80 262 4,09 5,83
1996 132 11,26 14,57 262 4,12 5,33
1997 158 13,28 17,35 276 4,28 5,51
1998 155 12,86 16,73 305 4,68 5,93
1999 134 10,98 14,07 281 4,26 5,43
2000 162 12,53 15,04 341 5,16 6,17
2001 155 11,78 14,06 324 4,85 5,73
2002 143 10,72 12,34 352 5,22 6,16
2003 161 11,90 13,77 364 5,35 6,43
2004 157 11,45 13,26 366 5,34 6,32
2005 160 11,31 13,12 397 5,68 6,76
2006 187 13,02 15,43 510 7,23 8,63
2007 193 13,02 13,36 542 7,62 7,92
Total 3.516 - - 7.438 - -
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Tabela 2 – Tendência das taxas de mortalidade por câncer de mama feminina (100.000 
mulheres) padronizadas por idade, segundo faixas etárias – Salvador e Bahia – 1980-2007

Faixa etária
Tendência em percentual médio anual

Salvador Bahia

<50 +1,46 + 3,40

≥50 - 0,31* + 2,18*

50-59 - 0,41 - 0,05*

60-69 - 0,85 + 2,02

≥70 - 0,04 +2,54

Total +1,17 + 2,68*

* Ajustada pelo número de óbitos por causa indefinida. 
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Gráfico 1 – Tendências das taxas brutas e padronizadas de mortalidade* por câncer de 
mama feminina – Salvador e Bahia – 1980-2007
Fonte: Datasus29

* Taxa de mortalidade padronizada pela população mundial de 1960.

Observou-se uma tendência crescente de 1,46% na faixa etária menor que 

cinquenta anos, porém, entre as mulheres com idade maior ou igual a 50 anos ocorreu um 

decréscimo de 0,31% na tendência das taxas de mortalidade. Entre as mulheres na faixa etária 

de 50 a 59 anos, a mortalidade reduziu 0,41%, na faixa etária de 60 a 69 anos reduziu 0,85% 

e nas mulheres com 70 anos ou mais apresentou uma redução de 0,04% (Tabela 2). 

No mesmo período, foram registrados 1.549.399 óbitos no estado da Bahia. 

Entre esses, 112.162 (7,24%) foram por neoplasia. Houve um total de 7.381 óbitos por 

câncer de mama (6,58%). As taxas de mortalidade brutas variaram de 2,90/100.000 em 1980 
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para 7,62/100.000 em 2007, e as taxas padronizadas variaram de 4,71/100.000 em 1980 

para 7,92/100.000 em 2007, sendo as menores taxas registradas em 1983, 2,55/100.000 e 

3,90/100.000, bruta e padronizada, respectivamente (Tabela 1). 

Observou-se um aumento de 2,68% na taxa de mortalidade por câncer 

de mama feminina padronizada por idade, ajustada pelo número de óbitos por causa mal 

definida (Tabela 2 e Gráfico 1). As taxas entre as mulheres abaixo e acima de 50 anos tiveram 

um incremento de 3,40% e 2,18%, respectivamente (Tabela 2). 

DISCUSSÃO

As estatísticas internacionais indicam que há um declínio das taxas de mortalidade 

por câncer de mama feminina, ajustadas por idade, em muitos países desenvolvidos, 

especialmente a partir do início da década de 1990. Entretanto, existe uma variabilidade 

conforme o nível de desenvolvimento do país, observando-se uma redução nos países 

desenvolvidos e aumento nos países em desenvolvimento,4 como é o caso do Brasil. Nos países 

em desenvolvimento, a maioria dos pacientes com câncer de mama é diagnosticada em estágios 

avançados.9 No Brasil, cerca de metade dos tumores de mama é diagnosticada nos estágios III 

e IV, fato que pode estar diretamente relacionado à falta de um programa de rastreamento que 

inclua a realização de exame clínico das mamas, mamografia anual e a identificação de grupos 

populacionais com risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama.10

Parte desse declínio observado internacionalmente pode ser atribuível a 

uma redução do risco, mas é improvável que esse fato seja decorrente de mudanças no 

comportamento biológico do câncer de mama. Acredita-se que a detecção precoce de tumores 

palpáveis e a melhoria no tratamento, com o uso de adjuvantes após a cirurgia, visando à 

eliminação de micrometástases e a recorrência da doença, sejam os principais fatores.11,12 

Antes de 1990, as taxas de mortalidade nesses países estavam em ascensão ou 

em estabilidade.11 Esse padrão de ascensão, estabilidade e declínio parece aplicar-se para a 

cidade de Salvador, cujo desenvolvimento econômico e social a diferencia do restante do 

estado. Os resultados do presente estudo revelam um padrão de estabilidade da taxa de 

mortalidade por câncer de mama feminina para a cidade de Salvador, com redução a partir 

de 1997, ainda que um pequeno aumento tenha se verificado em 2006. A tendência estável 

verificada nas taxas de mortalidade por câncer de mama em Salvador já havia sido descrita 

em uma série de 1979 a 1996.13 Chama-se a atenção para os dados do registro de câncer de 

base populacional de Salvador, que apontam um declínio da taxa padronizada de incidência, 

passando de 64,7 para 29,8/100.000 mulheres, uma redução de 53,9% entre 1997 e 2001.14 
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No estado do Pará, entre 1980 e 1997, houve uma tendência de aumento 

médio anual semelhante à verificada na Bahia (1,00%), à custa de um discreto aumento em 

Belém (0,38%) e um aumento mais intenso no interior (3,99%).15 Em Goiânia, o coeficiente 

de mortalidade por câncer de mama, padronizado pela população mundial, passou de 

9,93/100.000 para 14,53/100.000, de 1988 a 1997, representando 46% de variação 

percentual relativa.16 

As taxas de mortalidade aumentaram com a faixa etária, como esperado. Em 

Porto Alegre, descreveram-se as taxas de mortalidade, por 100.000 mulheres, de 56,5% na 

faixa etária de 50 a 59 anos, de 98,3% na faixa etária de 60 a 69 anos e de 154,7% acima de 

70 anos de idade, entre 1991 e 1993.17 Em Belém, as maiores taxas ocorreram em mulheres 

acima de 50 anos de idade; aquelas com 60 anos e mais tiveram taxas de 58,23/100.000 

mulheres, quase o dobro da taxa observada na faixa etária de 50 a 59 anos (27,59/100.000).15

Um estudo realizado nos municípios da Região Metropolitana da Baixada 

Santista e em São Paulo capital demonstrou um padrão de crescimento consistente nas taxas 

de mortalidade em todos os municípios da região ao longo de 1980 a 1999, em mulheres 

entre 20 e 59 anos. A cidade de Santos apresentou taxas de mortalidade entre 25 e 35 casos 

por 100 mil mulheres. Esses coeficientes são muito superiores aos encontrados em Salvador e 

no estado da Bahia.18

Em Salvador, verificou-se uma tendência de aumento da mortalidade entre as 

mulheres na faixa etária abaixo de 50 anos, fato que não está de acordo com as tendências 

internacionais, e para o qual não se encontrou uma explicação mais plausível. Nos Estados 

Unidos, o percentual de declínio foi mais significativo nos grupos etários mais jovens. De 

1990 a 2002, as taxas de mortalidade decresceram anualmente em 3,3% na faixa etária 

inferior a 50 anos e em 2,0% entre as mulheres de 50 anos ou mais.19 Entre 1981 e 1997, a 

mortalidade por câncer de mama entre mulheres de 20 a 69 anos diminuiu em 22% no Reino 

Unido e 19% nos EUA.16 

Entre os anos de 1987 e 1997 houve uma queda substancial nas taxas de 

mortalidade por câncer de mama no Reino Unido e nos EUA, ambos entre mulheres na meia 

idade e em menor proporção entre as mulheres de idade mais avançada. Nesse período 

de onze anos, a taxa de mortalidade anual por câncer de mama por 100.000 mulheres nas 

idades de 20-49 anos, 50-69 anos e 70-79 anos reduziu 22%, 22% e 12% no Reino Unido e 

19%, 18% e 9% nos EUA, respectivamente.20 

Na Colômbia, entre as cinco principais causas de morte das mulheres com idade 

entre 20 a 44 anos, a única tendência crescente observada estava relacionada com a taxa de 
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mortalidade por câncer de mama, que se manteve estável entre as mulheres mais velhas.21 Em 

Portugal, observou-se uma mudança na tendência da mortalidade por câncer de mama no 

início da década de 90, com uma diminuição de 2%/ano entre 1992 e 2002. Em Lisboa foi 

identificado o maior declínio anual: -3,58%/ano.22 

Acredita-se que a tendência à redução da taxa de mortalidade nas faixas 

etárias mais jovens se deva ao maior grau de informação das novas gerações a respeito da 

doença, associado à detecção do câncer em estágio inicial, propiciada pela mamografia. Em 

um estudo de rastreamento realizado no município de Botucatu, São Paulo, observou-se 

que mulheres idosas e aquelas com baixo grau de escolaridade apresentaram menores 

oportunidades de diagnóstico da doença maligna da mama.

Entretanto, vale notar que o câncer de mama em mulheres jovens está associado 

com menor sobrevida, em função da maior frequência de fatores considerados negativos. 

Entre esses, destacam-se a menor expressão de receptores hormonais e a maior expressão dos 

oncogenes HER-2/EGFR.23 Na Bahia, observou-se 11,8% de recidiva de câncer de mama em 

mulheres com axila negativa ao diagnóstico, associada à idade abaixo de 40 anos e estadiamento 

grau III.24 Na Europa, houve um aumento médio de 8,9% na sobrevida em cinco anos para o câncer 

de mama, quando comparados os tumores diagnosticados entre 1978-1980 e entre 1987-1989.25

O padrão observado para o estado da Bahia sugere um crescimento das taxas, 

possivelmente em decorrência de melhoria no diagnóstico e, consequentemente, de uma 

melhor definição da causa básica do óbito. Esse padrão de aumento é verificado também em 

estados do Sul do país. De 1980 a 2002, estimou-se um aumento de 0,42, 0,41 e 0,47 óbito 

a cada ano na taxa de mortalidade por câncer de mama, respectivamente, nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses dados podem ser consequentes à tendência 

crescente da incidência dessa doença associada à deficiência no diagnóstico precoce, com 

terapêutica e seguimento inadequados.10

No Pará, argui-se que as taxas de mortalidade por câncer de mama com 

reduzido declínio na capital e tendência de estabilização no estado não auxiliam pensar na 

melhoria dos serviços, visto que, no interior, a tendência é crescente. No período estudado, 

observa-se taxa com valores registrando o dobro quando comparados o período inicial e final 

da série (1980-82 1,18/100.000 e 1995-97 2,18/100.000), o que, provavelmente, poderia ser 

explicado pela dificuldade de acesso da população às ações de prevenção secundária, como o 

diagnóstico e o tratamento precoces.15 

Os dados de óbito publicados pelo SIM ainda apresentam problemas de 

qualidade e cobertura. Entretanto, estudo de validade sobre a informação dos atestados de 
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óbito em algumas cidades do Brasil revela que, no caso das neoplasias malignas, há um índice 

razoável de concordância, quando comparado aos outros grupos de causa.26 A qualidade da 

informação varia de região para região, sendo mais fidedigna no Sul e no Sudeste. Dados de 

óbito mais elevados por local de ocorrência foram observados nas capitais da região Sul do 

que óbitos por local de residência.10 Isso revela, muito provavelmente, a significativa tendência 

à transferência de pacientes mais graves ou mesmo em fases terminais para o atendimento 

médico nas capitais.10

O risco de morte no Sul e Sudeste foi, pelo menos, duas vezes o de outras 

regiões, o que pode significar maior reconhecimento da causa básica de óbito.27 Nesse 

sentido, é possível que, na Bahia, haja um sub-registro do câncer de mama como causa do 

óbito, mas, apesar disso, observa-se uma tendência crescente na mortalidade, fato que deve 

merecer maior atenção dos serviços de saúde. É importante notar que os números absolutos 

de óbito apresentam um aumento considerável no período, o que se configura em ponto 

importante para as ações de planejamento e administração da atenção à saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interpretação da tendência de taxas de incidência ou de mortalidade ao 

longo do tempo não é simples, em função da ocorrência de variações aleatórias, flutuações 

que podem ser introduzidas em decorrência de mudanças em procedimentos diagnósticos, 

de classificação e de registro, além da possibilidade de mudanças na prevalência dos fatores 

de risco associados.28 Apesar dessas possíveis limitações, conclui-se que está havendo um 

aumento gradativo da mortalidade por câncer de mama feminina no estado da Bahia, com 

uma tendência à redução na região de Salvador. Essas tendências devem estar associadas a 

um aumento gradativo do diagnóstico no interior do estado, provavelmente em fases mais 

adiantadas da doença e a uma melhor condição de acesso ao serviço na capital, onde deve 

ocorrer detecção mais precoce e, consequentemente, tratamento mais eficaz. Um maior 

período de observação será necessário para a verificação da manutenção dessas tendências.
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