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ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO NA POPULAÇÃO 
IDOSA NO BRASIL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE 2015 A 2019  

A neoplasia maligna de ovário é considerada o sétimo câncer mais incidente e a oitava causa de
morte por câncer em mulheres no âmbito global. No Brasil, a mortalidade por neoplasias em
idosos tem apresentado uma elevação considerável nas estatísticas dos últimos anos, sendo
marcada por 4,91 óbitos por câncer de ovário a cada 100 mil mulheres. Esses números
expressivos estão relacionados com o processo de transição demográfica, pelo comportamento
reprodutivo e pelo estilo de vida, denotando a necessidade da obtenção de novos estudos sobre
essa patologia.
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No total, houveram 11.537 óbitos por câncer de ovário em idosos no Brasil entre 2015 e 2019.
Os anos mais acometidos foram 2019 (2.548), 2018 (2.404) e 2017 (2.297). Quanto à
distribuição regional, o Sudeste foi a região que mais se destacou com 5.884 mortes, seguida do
Nordeste com 2.354 e Sul com 2.196. Em relação à faixa-etária, 4.962 tinham entre 60 e 69
anos; 4.004 entre 70 e 79 anos e 2.571 com 80 anos ou mais. No quesito cor/raça, destacaram as
seguintes: 7.347 autodeclararam-se brancos; 2.992 pardos; 723 pretos. Quanto à escolaridade,
1.349 não possuíam formação, 5188 obtinham o ensino fundamental, 1.830 cursaram o ensino
médio e 1.249 possuíam o ensino superior.

Caracterizar o perfil epidemiológico dos óbitos por câncer de ovário em idosos no Brasil de
2015 a 2019.

Trata-se de um estudo ecológico, do tipo quantitativo e descritivo. Utilizou-se dados obtidos a
partir do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, referentes aos óbitos por
neoplasia maligna de ovário na população idosa nos últimos 5 anos. Avaliou-se os dados de
acordo com ano de atendimento, unidade da federação, raça/cor, sexo e faixa etária.

Conclui-se que o perfil epidemiológico abrange, principalmente, idosos entre 60 e 69 anos de
idade, brancos e com apenas o ensino fundamental completo. Desse modo, essa patologia é
considerada um alerta aos serviços e políticas públicas de saúde para o estabelecimento de
uma assistência integral e eficaz, sendo imprescindível que os atendimentos oncológicos sejam
ampliados, envolvendo a atenção integral ao idoso, para que haja uma redução no número de
óbitos.

Fonte: Autoria Própria, 2021

Fonte: Autoria Própria, 2021 Fonte: Autoria Própria, 2021

mailto:luizleitef@hotmail.com
mailto:victorjj455@gmail.com
mailto:barbosagabrieldavi@gmail.com
mailto:juliocesarcoelho905@gmail.com

