
Características epidemiológicas dos óbitos por 

Câncer de Bexiga nas regiões do Brasil entre 

2007 e 2017.

INTRODUÇÃO: A neoplasia maligna de bexiga é o 9º tipo

de câncer mais comum do mundo. Além disso, foram

observados o surgimento de aproximadamente 430.000

novos casos e 165.000 mortes decorrentes da doença.

Ademais, este câncer predomina em homens, sendo estes

75% do total de doentes. A maioria das mortes envolvendo

neoplasia de bexiga ocorre em locais de alto Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH) (1).

OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico dos óbitos

por neoplasia maligna de bexiga nas 5 regiões do Brasil

entre os anos de 2007 a 2017.

MÉTODOS: Estudo epidemiológico retrospectivo

descritivo, através de dados referentes às taxas de

mortalidade por câncer de bexiga no período de 2007 a

2017, obtidos através do Sistema de DataSUS.

RESULTADOS:
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CONCLUSÃO: Conclui-se que as taxas de

mortalidade por câncer de bexiga são diferentes

nas regiões do país, sendo mais frequente na região

Sudeste (54%) seguido da região Sul (21%), as

regiões mais economicamente desenvolvidas do

país, fato relacionado ao aumento dos fatores de

risco para este tipo de câncer nessas localidades,

como tabagismo; associado à maior presença de

indústrias e maior exposição à substâncias químicas

que podem causar essa neoplasia (2). Quanto ao

sexo, houve prevalência do sexo masculino em

todas as localidades, o que concorda com os artigos

da literatura, haja vista que os homens expõem-se

mais aos fatores de risco e possuem 3 a 4 vezes

mais chance de desenvolver esse tipo de neoplasia

(3, 4). Nesse período de 10 anos, também é notório

o aumento da quantidade de óbitos anuais, o que

está relacionado ao aumento da expectativa de

vida do povo brasileiro. Em relação à faixa etária

dos óbitos, concentram-se principalmente na faixa

etária entre 70-79 anos e 80-89 anos em todo o

país, condizente com dados da literatura (3).

Assim, é necessária a conscientização, o

diagnóstico precoce e tratamento adequado dessa

neoplasia.


