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No Brasil, o câncer de mama é a principal causa de mortalidade hospitalar em
mulheres e também representa a neoplasia maligna mais freqüente neste grupo, o que
faz com que esta patologia seja um grande problema de saúde pública. Sendo assim,
torna-se necessário um levantamento epidemiológico que favoreça reconhecer a
magnitude e a malignidade desta doença. O Registro Hospitalar de Câncer (RHC) é o
instrumento utilizado pelas instituições que trabalham em oncologia para realizar o
levantamento dos dados epidemiológicos permitindo visualizar o perfil da população
atendida na instituição. 
Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise epidemiológica dos casos de
câncer de mama atendidos no Centro de Oncologia e Radioisótopos (COR) no ano de
2006.Trta-se de um estudo de caráter epidemiológico, descritivo e com abordagem
quantitativa, realizado por meio uma análise documental no banco de dados do RHC
(SIS-RHC) do COR, onde foram levantados todos os casos analíticos de câncer de
mama em mulheres do ano de 2006. A população estudada foi constituída por 162
mulheres com neoplasia malignas de mama, atendidas no COR no ano de 2006. Dos
162 casos analíticos estudados observou-se que: 140 (86,4%) das mulheres foram
encaminhas à instituição por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e apenas 22
(13,6%) possuíam plano de saúde; 66 (40,7%) residiam em Ipatinga;
as ocupações mais prevalentes foram: 106 (68%) do lar, 15 (9,6%) servidoras públicas
e 10 (6,4%) professoras; quanto aos fatores de risco para o câncer: 70 (43,2%)
possuíam histórico familiar de câncer, 25 (15,4%) eram tabagistas e 9 (5,5%) etilistas.
Verifica-se que o banco de registro hospitalar de câncer constitui-se com estratégia
para acompanhamento epidemiológico, que poderá nortear ações importantes na área
do câncer de mama.
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