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Introdução: O câncer de pâncreas é um grave problema de saúde pública devido ao seu

A faixa etária com maior mortalidade foi entre 60-69 anos de idade, representando 30,56%

diagnóstico tardio e alta mortalidade. No Brasil, equivale a cerca de 2% de todos os tipos de

do total; em seguida, entre 70-79 anos (25,94%) e entre 50-59 anos (20,55%). O número de

câncer diagnosticados e 4% do total de mortes causadas pela doença até 20211. Objetivo:

óbitos em pacientes abaixo de 39 anos de idade foi apenas 2,2% dos óbitos notiﬁcados no

Analisar a mortalidade por neoplasia maligna de pâncreas dos pacientes internados pelo

Brasil no período, correspondendo a 559 casos. Ademais, 77,05% das mortes por câncer de

Sistema Único de Saúde no Brasil nos período de 2010 a 2020. Método: Estudo descritivo e

pâncreas acometeram indivíduos entre a faixa etária de 50-79 anos de idade. Conclusão: O

retrospectivo sobre a mortalidade por neoplasia maligna de pâncreas no Brasil de 2010 a

câncer de pâncreas na última década, foi a causa de 25.005 óbitos no Brasil e a região com

2020. Os dados foram obtidos por meio do Departamento de Informática do Sistema Único

maior número foi a Norte. Pacientes entre 50 e 79 anos têm sido os mais acometidos e

de Saúde do Brasil (DATASUS), pela ferramenta TABNET. As variáveis utilizadas foram taxa de

abaixo de 39, os menos.

mortalidade (TM), óbitos, sexo, faixa etária e unidade de federação. Resultados: A partir dos
dados, constatou-se, no Brasil, um total de 25.005 óbitos por neoplasia maligna de pâncreas
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no período analisado, com uma TM nacional de 25,44%. As regiões com maior TM, acima da
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média nacional, foram Norte (28,62%) e Sudeste (26,01%). O Nordeste apresentou a menor
TM entre as regiões, com 24,06%. As regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram uma TM de
24,86% e 25,19%, respectivamente. Do número total de óbitos, 51,01% eram do sexo
masculino (12.756 óbitos) e 48,98% do sexo feminino (12.249 óbitos).

