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Introdução: O câncer de mama representa um grave problema de saúde pública mundialmente.
As neoplasias mamárias fazem parte do grupo de neoplasias que mais afetam mulheres no Brasil.
Sendo que conhecer suas prevalências, incidências e mortalidades servem como parâmetros para
políticas públicas de prevenções e de tratamentos. Objetivo: o presente estudo teve como objetivo
analisar a incidência de mulheres acometidas pela neoplasia de mama e correlacionar aos fatores
que consistem e a detecção precoce. Metodologia ou (Material e Métodos): Trata-se de um
estudo transversal com caráter retrospectivo, quantitativo, e descritivo dos dados secundários
disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Município dentre os anos de 2013 e 2017. Após isso
foram realizadas as tabulações de dados e as análises estatísticas descritivas por meio das
frequências absolutas e relativas. Considerações: O estudo confirmou as estatísticas dos últimos
anos em Minas Gerais, na qual houve o aumento de mulheres diagnosticadas por câncer de mama
no período pesquisado. A investigação identificou 130 casos de diagnóstico positivo para neoplasia
mamária, com uma taxa de mortalidade de 29,23% certa de 38 mulheres. O índice de mortalidade
das mulheres diagnosticadas com a doença foi ascendente no período analisado, com
predominância no perfil de mulheres brancas, com faixa etária acima de 65 anos, o que é confirmado
pela literatura. Entretanto, percebeu-se que o tempo de escolaridade foi idêntico, demonstrando que
a formação educacional não está relacionada com o aumento de neoplasia de mama, contrariando
as literaturas. O trabalho traz subsídios e parâmetros para implementação de medidas públicas que
objetivem a detecção precoce do câncer de mama, reduzindo assim , a incidência, prevalência e
mortalidade em função dessa patologia na cidade de Patos de Minas.
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