
 
 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

O CÂNCER DE MAMA NO ESPÍRITO SANTO 

 

 
A QUESTÃO  

Segundo a Organização Mundial da Saúde1, o câncer é a 

segunda principal causa de morte no mundo, 

responsável por 9,6 milhões de falecimentos em 2018. 

Entre as mulheres, os mais comuns são o câncer de 

mama, cólon e reto, pulmão, colo do útero e tireoide.  

 

O “outubro rosa” é o mês destinado para a campanha de 

prevenção e conscientização do câncer de mama, tipo de 

neoplasia2 mais frequente entre as mulheres brasileiras e 

capixabas, excluindo-se os cânceres de pele não 

melanoma, e responsável pela maior incidência do tumor 

maligno. Além disso, é importante destacar que as 

mulheres representam 44% da força de trabalho formal. 

 

No relatório anual de 2018 sobre a incidência de câncer 

no Brasil3, divulgado pelo INCA (Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva) está previsto um 

aumento de 59.700 casos do câncer de mama no Brasil e 

1.130 casos no Espírito Santo. O câncer de mama é o tipo 

que mais se expande, evidenciando a necessidade da 

prevenção, conscientização e do rápido diagnóstico. 

Quando diagnosticado precocemente, estima-se que a 

chance de cura do câncer de mama é de 95%. 

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais 

incidentes¹, entre as mulheres, no Brasil e no Espírito Santo 

– estimativa para 2018 
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¹ exceto pele não melanoma 

Fonte: INCA 

Elaboração: Ideies 

(1) Dados disponíveis em: http://www.who.int/cancer/en/ 
(2) O câncer é definido pela perda no controle da divisão das células e capacidade de invasão de outros tecidos do corpo. A multiplicação 

celular é um processo contínuo e natural do corpo humano, em que a maioria das células normais crescem, multiplicam-se e morrem de 

forma controlada, uma das exceções são os neurônios que nunca se dividem. Assim, a proliferação descontrolada das células é chamada de 

neoplasia, que tende a autonomia e perpetuação, e podem ser malignas (maior autonomia, crescimento desordenado e têm a capacidade de 

invadir outros tecidos) ou benignas (crescimento ordenado, lento e não invadem tecidos vizinhos, mas podem comprimir outros organismos 

devido seu crescimento). 
(3) Dados disponíveis em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/ 
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Segundo os dados do INCA, as maiores taxas de 

incidências de novos casos de câncer mama, dentre 

100 mil mulheres, estão localizadas, principalmente, 

nas regiões sul e sudeste. Essas ultrapassam a taxa 

média de incidência no Brasil que é de 56 casos para 

cada 100 mil mulheres brasileiras.  

 

As taxas mais altas nestas regiões podem ser 

explicadas tanto por um maior acesso ao exame de 

mamografia, o que implicaria em uma maior 

quantidade de casos diagnosticados, quanto por 

uma maior longevidade da população e por herança 

genética. 

 

O Espírito Santo é o 11º no ranking nacional quanto 

ao avanço dos casos do câncer de mama (1.130 

casos), projetados para 2018, e obtém participação 

de 1,9% no total nacional (59.700 casos). Em relação 

a taxa por 100 mil mulheres, o estado ocupa a 8ª 

posição, com 55,7. 

OS FATOS 

Estimativas das incidências de câncer de mama nos estados para 2018 
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de agendamento na rede pública, existência de 

equipamentos quebrados e a falta de técnicos 

qualificados para operacionalização. 

 

Quantidade de mamografias realizadas no Brasil e no 

Espírito Santo – 2012 a 2018 

Fonte: Ministério da Saúde (SIA/SUS) / INCA 

Elaboração: Ideies 

O exame de mamografia é o mais eficiente e conhecido 

na prevenção e diagnóstico do câncer de mama, assim 

como o autoexame, que deve estar presente na rotina 

das brasileiras. O diagnóstico precoce faz toda a 

diferença no tratamento e aumenta significativamente as 

chances de cura e sobrevida após a doença. 

 

O exame de mamografia é indicado para mulheres acima 

de 40 anos, e deve ser realizado anualmente. 

 

Ao analisar a série histórica para o Espírito Santo, 

verificou-se que a quantidade do exame realizado 

cresceu entre 2012 a 2016, contudo, em 2017, houve uma 

queda de -2,8% em relação ao número de mamografias 

no ano anterior. 

 

A queda na quantidade de mamografias em 2017 

também foi verificada em relação ao total do Brasil. 

Alguns fatores que justificam esse dado, de acordo com 

a Sociedade Brasileira de Mastologia, são a dificuldade 

Prevenção e número de mamografias realizadas no Espírito Santo e no Brasil 

Fonte: INCA 

Elaboração: Ideies 
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AS IMPLICAÇÕES 

As mulheres representam 43,7% dos vínculos ativos no 

mercado de trabalho formal do estado. São 381,7 mil 

mulheres desempenhando atividades em todas os 

setores da economia. O câncer de mama atinge mulheres 

em plena idade produtiva, enfatizando a importância do 

diagnóstico precoce e do tratamento adequado. 

 

Participação das mulheres no total de vínculos ativos do 

Espírito Santo, por setor 

Segmentos 2013 2014 2015 2016 2017 

Extrativa mineral 10,2% 10,5% 10,9% 10,3% 10,2% 

Indústria de 

transformação 
29,6% 29,4% 28,4% 28,2% 28,1% 

Serviços industriais de 

utilidade pública 
16,8% 15,3% 15,1% 15,1% 15,3% 

Construção Civil 9,3% 10,3% 12,0% 12,7% 9,4% 

Comércio 44,4% 44,6% 44,4% 43,7% 43,4% 

Serviços 46,1% 46,9% 47,7% 48,1% 47,8% 

Administração Pública 61,7% 61,0% 61,3% 62,0% 61,9% 

Agropecuária, extração 

vegetal, caça e pesca 
16,2% 16,9% 17,6% 17,5% 15,5% 

Total 42,3% 42,7% 43,3% 43,6% 43,7% 

Fonte: RAIS / MTE 

Elaboração: Ideies 

Dentre as 381,7 mil mulheres no mercado de trabalho 

capixaba, 39,2% trabalham em atividades de serviços, 

28,3% na administração pública e 21,5% no comércio.  

 

 

A importância da mulher no mercado de trabalho 

As mulheres ainda sofrem com a desigualdade em 

relação aos rendimentos médios obtidos com o trabalho 

em quase todos os setores analisados. A indústria de 

transformação foi o setor que apresentou maior 

discrepância entre os rendimentos, com o das mulheres 

equivalendo à 66,3% ao dos homens, em seguida, 

administração pública com 72,8% e serviços com 76,4%. 

 

Remuneração média¹ (R$) no Espírito Santo, por setor 

Segmentos 
2016 2016 2017 2017 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

Extrativa mineral   6.903,02    7.155,77  6.439,80 6.737,73 

Indústria de 

transformação 
  2.681,77    1.705,25  2.613,64 1.732,21 

Serviços industriais 

de utilidade pública 
  3.887,88    4.254,69  3.689,62 3.922,50 

Construção Civil   2.496,01    3.918,23  1.936,04 2.012,74 

Comércio   1.818,93    1.550,84  1.806,51 1.554,37 

Serviços   2.746,51    2.079,87  2.809,32 2.145,81 

Administração 

Pública 
  4.506,16    3.187,05  4.323,53 3.147,82 

Agropecuária, 

extração vegetal, 

caça e pesca 

  1.346,06    1.229,75  1.347,77 1.256,25 

Total   2.776,12    2.265,77  2.717,51 2.275,97 

¹ Valores deflacionados pelo IPCA 

Fonte: RAIS / MTE 

Elaboração: Ideies 

Evolução e desafios na redução do câncer de mama 

 
Os programas de pesquisa, tecnologia e inovação para o 

câncer se baseiam em dois principais pilares: diagnóstico 

precoce e personalização do tratamento. Segundo 

especialistas, com a maior expertise nesses tópicos, o 

paciente terá melhores estratégias de rastreamento 

quanto ao risco de desenvolvimento da doença, além de 

uma melhor qualidade no tratamento, contando com a 

diferenciação em relação aos perfis metabólicos e de 

imunidade, buscando minimizar os efeitos durante o 

tratamento e melhorar as chances de cura. 

 

Nessa perspectiva, verifica-se a atenção e priorização que 

diversas instituições, tanto de saúde como de pesquisa, 

têm dado a essa doença, devido seu avanço no Brasil e 

no mundo. O Sistema Findes incentiva a prevenção, 

conscientização e diagnósticos mais precisos e 

xxxxxxxxxxx 

antecipados, e apoia o trabalho realizado pela Afecc-

Hospital Santa Rita de Cássia, desde 2010. 

Exames Preventivos: 

- Atendimentos de mamografia 

nos municípios de Colatina, 

Cachoeiro do Itapemirim, e Bom 

Jesus do Norte, desde mar/2018, 

com 480 mulheres atendidas; 

- Atendimentos de mamografia 

em Vitória, no mês de out/2018; 

- Atendimentos de mamografia 

(gratuita) junto com a AFECC no 

município de Santa Maria de 

Jetibá, em 20/10/2018, visando 

atender 40 mulheres; 

Campanhas Educacionais: 

- Decoração das unidades 

operacionais; 

- Uso do fundo de tela nos 

computadores, 

sensibilizando os usuários 

para a campanha; 

- Iluminação da fachada do 

edifício FINDES; 

- Divulgação das camisas da 

campanha, estimulando a 

aquisição em apoio a AFECC. 

Ações do Sistema Findes 



 
 

 


