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Resumo: No Brasil, o câncer representa a segunda causa de óbito na população adulta,

sendo que, de acordo com as previsões do Instituto Nacional do Câncer, a incidência da
doença no ano de 2014 atingiria 576.000 casos novos. Quanto à distribuição geográfica,
estima-se que 17,2% dos casos ocorram na Região Nordeste, 3,5% no Norte, 7,2% no
Centro-Oeste; 52,0% no Sudeste e 20,2% no Sul. Objetivo-Analisar a tendência da
mortalidade geral por câncer e principais tipos no Município de Foz do Iguaçu e no
estado do Paraná, segundo grupo de idades, e sexo, no período de 1980 a 2012. Foi
realizada análise de série temporal da mortalidade geral por câncer, por câncer de
pulmão, mama, e próstata, no Estado do Paraná e no Município de Foz do Iguaçu
segundo sexo no período de 1980 a 2012. Os dados sobre óbito foram obtidos do
Sistema de Informação sobre Mortalidade e os demográficos, do IBGE, disponíveis no
site do Ministério de Saúde. A taxa de mortalidade geral por câncer no período avaliado
apresentou tendência crescente no Município de Foz do Iguaçu, entre homens e
mulheres. A evolução da mortalidade variou para os diferentes tipos, apresentando
padrões distintos por sexo. O estudo traz resultados com informações precisas sobre o

perfil da mortalidade por câncer em Foz do Iguaçu capazes de subsidiar a adoção de
políticas de promoção, prevenção e recuperação da saúde nesse campo, no município.
Agradecemos a UNILA pela bolsa de iniciação cientifica concedida.
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