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RESUMO 

 

No mundo, o câncer é um dos principais responsáveis por doença e morte. Embora 

apresente taxas de incidência semelhantes entre os sexos, estudos constatam a maior 

taxa de letalidade entre a população masculina, revelando as implicações de gênero 

na configuração deste cenário. Em 2009, foi instituída a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH) que, tendo em vista o elevado índice da 

incidência entre os homens, vem priorizando o desenvolvimento de ações voltadas 

para a prevenção, detecção precoce e controle do câncer.  Teve-se por objetivo 

identificar o perfil clínico de homens com câncer atendidos em um hospital no Rio 

Grande do Norte - RN. Estudo de abordagem quantitativa, transversal, descritivo e de 

análise documental no período de seis anos (2008-2013). Pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/ HUOL, 

sob parecer de nº 289.316. A coleta de dados ocorreu de Janeiro a Março de 2013, 

através de um questionário fechado. A análise foi realizada a partir da disposição das 

variáveis pelo software SPSS (Statisticpackage for the social sciences) versão 22.0. 

Dos 449 prontuários em estudo, observou-se que o ano de maior procura foi 2012 

(19,38%), a faixa etária que teve mais incidência foi de 50 a 59 anos (43,87%), de cor 

branca (48,55%) e que desenvolviam como atividade profissional a agricultura 

(32,07%). A maior parte era procedente da cidade sede do hospital de referência 

(57,91%). A topografia mais prevalente, exceto pele não-melanoma (20,71%), foi 

estômago (9,35%); a queixa, dor (22,92%), os fatores de risco foram exposição solar 

(23,15%) e etilismo (18,93%) e os exames para fins diagnósticos foram o 

anatomopatológico (88,88%) e o mielograma (4,89%). A terapêutica mais utilizada foi 

cirurgia (52,57%), estadiamento tumoral T foi o estágio IV (15,81%); estadiamento 

tumoral N, 0 “zero” (34,52%); e o estadiamento tumoral M, 0 “zero” (41,87%). O local 

mais incidente de metástase foi o fígado (5,58%) e desfecho, óbito (26,50%). 

Houveram ainda associações significativas entre as variáveis idade x topografia, idade 

x estadiamento T, idade x estadiamento M, fatores de risco x estadiamento T, fatores 

de risco x estadiamento N, fatores de risco x estadiamento M, desfecho x topografia, 

desfecho x estadiamento T, desfecho x estadiamento N e desfecho x estadiamento M.  

 

Palavras-chave: Saúde do Homem; Perfil de Saúde; Oncologia. 



ABSTRACT 

 

Worldwide, cancer is a major contributor to illness and death. Although it has similar 

incidence rates between the sexes, studies are observed by a higher rate of mortality 

among the male population, revealing the gender implications in the configuration of 

this scenario. In 2009, the National Policy for Integral Attention to Men's Health was 

established (PNAISH) that, given the high rate of incidence among men, has given 

priority to the development of actions aimed at the prevention, early detection and 

control of cancer. Had it intended to identify the clinical profile of men with cancer 

treated at a hospital in Rio Grande do Norte - RN. Quantitative approach, cross-

sectional, descriptive and documentary analysis in the six years (2008-2013). 

Research approved by the Ethics Committee of the University Hospital Research 

Onofre Lopes - CEP / HUOL under Opinion No. 289 316. Data collection occurred from 

January to March 2013, through a closed questionnaire. The analysis was performed 

from the disposal of the variables by SPSS software (Statisticpackage for the social 

sciences) version 22.0. Of the 449 records in study, it was observed that the year of 

peak demand was 2012 (19.38%), the age group that had the highest incidence was 

50-59 years (43.87%), white (48, 55%) and developed as a professional activity 

agriculture (32.07%). Most came from the host city of the reference hospital (57.91%). 

The most prevalent topography, except for non-melanoma skin (20.71%) was stomach 

(9.35%); the complaint, pain (22.92%), the risk factors were exposure to sunlight 

(23.15%) and alcohol consumption (18.93%) and tests for diagnostic purposes were 

the pathology (88.88%) and bone marrow (4.89%). The most widely used treatment 

was surgery (52.57%), tumor T stage was stage IV (15.81%); tumor staging N, 0 "zero" 

(34.52%); and tumor staging M, 0 "zero" (41.87%). The most frequent site of 

metastasis was the liver (5.58%) and outcome, death (26.50%). Yet there were 

significant associations between the variables age x topography, age x T stage, age x 

M staging, risk factors x T staging, risk factors x N staging, risk factors x M staging, 

outcome x topography, outcome x T stage, outcome x N staging and outcome x staging 

M. 

 

Keywords: Human Health; Health Profile; oncology. 
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I INTRODUÇÃO 

 
As neoplasias malignas podem ser definidas como doenças com 

localizações diversificadas e diferentes causas. Todavia, há duas características 

similares em todos os tipos de câncer, a saber: o crescimento celular descontrolado 

e a capacidade de se estender a outros espaços a partir do tecido do qual se origina 

(MELO, 2010). 

No mundo, o câncer é um dos principais responsáveis pela morbidade e 

mortalidade. Conhecida há muitos séculos, essa patologia foi considerada como 

uma doença dos países desenvolvidos e com grandes recursos financeiros. Porém, 

há aproximadamente quatro décadas, essa situação vem mudando e a maior parte 

do ônus global do câncer pode ser observado em países em desenvolvimento, 

principalmente aqueles com poucos e médios recursos (INCA, 2013). 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2014 foram válidas também para o 

ano de 2015 e apontaram para a ocorrência de aproximadamente 576.000 casos 

novos de câncer. Destes, 204.000 para o sexo masculino, reforçando a magnitude 

do problema do câncer no país. Os tipos mais incidentes foram os cânceres de pele 

não melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral para o 

sexo masculino. No estado do Rio Grande do Norte - RN, os números de cidadãos 

acometidos por agentes cancerígenos são alarmantes, havendo pouca diferença 

entre homens e mulheres. Para o ano de 2014 projetou-se 3.610 casos novos de 

câncer em homens, sendo que 870 casos equivaleriam ao câncer de próstata (INCA, 

2013). 

A saúde do homem tem se apresentado no campo da saúde pública como um 

dos grandes desafios para as políticas no século XXI, na medida que se evidenciam, 

nessa população, comportamentos inadequados no que se refere ao autocuidado e 

aos riscos diferenciados para inúmeros problemas de saúde. Tais riscos são 

demonstrados por meio de indicadores epidemiológicos e sociodemográficos que 

repercutem exponencialmente na qualidade de vida e na longevidade do homem 

(SOUSA et al., 2014). 

O processo de socialização e a construção da identidade masculina, somados 

aos hábitos de vida dos homens, os colocam em uma posição de maior 

vulnerabilidade ao adoecimento, aos atos violentos e à morte, pois se expõem mais 

aos fatores e situações de riscos (ALMEIDA, 2013).  
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No que diz respeito à saúde dessa população em geral, é importante 

considerar que, a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens. Eles 

vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do 

coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevadas (MEDEIROS 

et al., 2011).  

A consideração de que “homem que é homem” não adoece faz com que essa 

população procure pelos serviços de saúde, predominantemente, em casos de 

doença já manifesta, acidentes ou lesões. Essa procura tardia por tratamento 

médico transformam doenças tratáveis nos ambulatórios, em graves ou crônicas 

(ALMEIDA, 2013). 

Considerando todas as peculiaridades relacionadas à saúde do homem, bem 

como sua difícil relação com o adoecimento oncológico, vê - se a importância de 

conhecer a população atendida, as variáveis sóciodemográficas e a clínica do 

homem com câncer, avistando assim, identificar o perfil desse paciente e direcionar 

o atendimento da equipe de saúde, no sentido de favorecer a organização dos 

serviços e consequentemente a conformação das políticas de saúde do homem. 

Diante dos dados em relação à morbidade e mortalidade masculina e mais 

especificamente relativos ao câncer masculino, entende-se que era necessária uma 

política voltada a esse público. Isso constituiu um marco em relação à saúde do 

homem e resultou em avanços significativos nesse sentido, com uma perspectiva de 

melhor qualificação dos profissionais da saúde para atuarem nessa área e, 

consequentemente, no sentido de despertá-los para questões voltadas 

especificamente à promoção da saúde do homem (MEDEIROS et al., 2011).  

Com o desejo de melhorar a assistência à Saúde do Homem o Ministério da 

Saúde (MS) apresenta a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH). Esta, visa qualificar a atenção à saúde da população masculina na 

perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. O 

reconhecimento de que a população masculina acessa o sistema de saúde por meio 

da atenção especializada requer mecanismos de fortalecimento e qualificação da 

atenção primária, para que a atenção à saúde não se restrinja à recuperação, 

garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a agravos evitáveis 

(BRASIL, 2009).  

O interesse pelo tema surgiu a partir da vivência em um hospital oncológico 

do RN. Em cinco anos de atuação como profissional de saúde, foi perceptível a 
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maior demanda feminina, bem como melhores prognósticos nessa população, em 

virtude da detecção precoce da neoplasia. Percebe-se uma alta procura dos homens 

pelo serviço especializado somente diante da presença de sinais e sintomas, e 

quando a terapêutica convencional já não gera mais resolutividade do problema. 

Dessa forma, surge a iniciativa de conhecer como esses pacientes chegam 

clinicamente aos serviços de saúde oncológicos e, de que forma isso repercute em 

seu prognóstico. 

Partindo disto, surgiu o problema que direcionou o desenvolvimento do 

estudo: Qual o perfil clínico de homens acometidos por neoplasia maligna, no 

momento da sua admissão? A hipótese proposta seria que os homens chegavam ao 

serviço de saúde especializado em estágio avançado da doença, fato que 

comprometia seu prognóstico. 

Considera-se importante analisar o perfil clínico dos homens com câncer 

atendidos em um hospital oncológico do Rio Grande do Norte - RN, a fim de que 

toda a sociedade e equipes identifiquem e conheçam o perfil destes, para que se 

estabeleçam ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, bem como a 

política do diagnóstico precoce com vista a redução da morbidade e mortalidade 

masculina.  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o perfil clínico de homens com câncer atendidos em um hospital do 

Rio Grande do Norte - RN. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar os tipos de câncer prevalentes nos homens atendidos no hospital;  

 Conhecer os fatores de risco presentes nos homens com câncer;  

 Descrever o estadiamento tumoral admissional do paciente, avistando 

conhecer seu prognóstico. 
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II REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DISCUTINDO A PROBLEMATICA CANCER 

 

Câncer é a nomenclatura dada a um conjunto de mais de 100 doenças que 

tem em comum o crescimento maligno e desordenado de células que invadem os 

tecidos e órgãos, podendo espalhar-se por todo o corpo, o que é denominado de 

metástase. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores e neoplasias malignas (INCA, 

2011). 

O envelhecimento traz mudanças nas células que aumentam a sua 

suscetibilidade à transformação maligna. Isso, somado ao fato de as células das 

pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco 

para câncer, explica em parte o porquê de o câncer ser mais frequente nesses 

indivíduos, já que o surgimento desta doença depende da intensidade e duração da 

exposição das células aos agentes causadores de câncer (INCA, 2013).  

Assim sendo, alguns tipos de câncer podem ser evitados quando se elimina a 

exposição aos fatores pré-determinantes. Se o potencial de malignidade for 

detectado numa fase inicial da doença, existe uma condição mais favorável para seu 

tratamento e até mesmo para sua cura total. 

O desenvolvimento do câncer está relacionado com a modificação na 

qualidade e no crescimento do número de células. Transformam-se em agressivas, 

destrutivas independente das células normais e ganhando a capacidade de entrar e 

invadir os tecidos vizinhos, sendo assim assintomático. No Brasil, de 60% a 70% dos 

casos são diagnosticados quando a doença já está disseminada (VIEIRA et al., 

2012).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para o ano de 2030 são 

esperados 27 milhões de novos casos de câncer, 17 milhões de mortes e cerca de 

75 milhões de pessoas convivendo, anualmente, com algum tipo de neoplasia; 

configurando-se assim como a segunda principal doença crônica não transmissível.  

No que se refere a contribuição da mortalidade por câncer no total de óbitos, 

observa-se que a cada ano aumenta a proporção de mortes por câncer no Brasil. O 

câncer de pulmão, isoladamente, já representa 2% de todos os óbitos ocorridos no 
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país. Sendo que no ano de 2012, o câncer em geral foi responsável por 13,33% de 

todas as mortes registradas no Brasil (INCA, 2013). 

No cenário atual, observa-se que, pela distribuição proporcional dos óbitos, os 

cânceres de estômago e esôfago perdem força, enquanto o câncer de pulmão 

permanece estável e aumenta a proporção de óbitos por câncer de cólon. 

Entretanto, quando se desagrega a análise por sexo, observa-se que, em homens, a 

principal causa de óbito foi o câncer de pulmão enquanto nas mulheres o câncer de 

mama ainda continua na liderança (BRASIL, 2014). 

Apesar do crescente investimento na implantação de políticas públicas e 

programas de saúde voltados para a prevenção e diagnóstico precoce, o câncer 

ainda apresenta-se como uma das principais causas de morte em todo o mundo, 

com maior letalidade entre o público masculino (MODENA et al., 2014). 

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao 

organismo, estando ambas inter-relacionadas. As externas relacionam-se ao meio 

ambiente e aos costumes próprios de um ambiente social e cultural. As internas são, 

na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, estando ligadas à 

capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Em todos os 

casos, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais (INCA, 

2013). 

Existem diversos fatores determinantes de tumores malignos, entre eles, cita-

se o aumento da expectativa de vida, a industrialização e estilo de vida, este último 

vinculado ao tabagismo, à alimentação inadequada, a infecções diversas, exposição 

solar sem proteção e atividade ocupacional insalubre (MELO, 2010). 

Quando se trata de câncer, estudos destacam a necessidade de se 

considerar as implicações de gênero na configuração do quadro de morbidade e 

mortalidade (MARTINS et al, 2012). E excluindo as neoplasias específicas de cada 

sexo, observa-se maior letalidade desta doença no público masculino (INCA, 2011). 

Sem desconsiderar a importância dos fatores biológicos, observa-se a necessidade 

de reflexão acerca dos aspectos socioculturais que permeiam a manutenção deste 

cenário (WHITE et al., 2010). 

A detecção precoce inclui rastreamento e diagnóstico precoce. O 

rastreamento prevê ações organizadas que envolvem o uso de testes simples 

aplicados a determinados grupos populacionais, com a finalidade de identificar 

lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas em estádio inicial, em indivíduos com 
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doença assintomática. O diagnóstico precoce inclui ações de detecção de lesões em 

fases iniciais a partir de sintomas e/ou sinais clínicos (INCA, 2011). Os exames de 

rastreamento para o câncer são, com certeza, a etapa mais importante do 

tratamento do mesmo, principalmente em países em desenvolvimento, pois é nessa 

fase inicial da doença que se tem a oportunidade de oferecer um método de 

tratamento eficaz e mais barato, contribuindo para a manutenção da qualidade de 

vida. Deste modo, não é possível dissociar o papel dos responsáveis pela adoção de 

políticas públicas e o dos profissionais da área de atuação, no aspecto da educação 

em saúde da população (PAIVA et al., 2010). 

Para que as ações preventivas passem a fazer parte dos cuidados à saúde do 

homem, existe a necessidade de se reorganizar os serviços de saúde à demanda 

masculina, incorporando nas práticas dos profissionais as diretrizes das políticas 

públicas de saúde, designadamente, dos programas que necessitam atender esse 

paciente de forma integral, não focalizando a causa do adoecimento que o levou à 

consulta, mas as ações que precisam ser implementadas em seu acolhimento 

visando à clínica ampliada (BALINELO et al, 2014). 

O programa de prevenção primária do câncer tem como objetivos evitar ou 

eliminar comportamentos nocivos, como por exemplo o tabagismo, e reduzir fatores 

de risco ambientais. Já os programas de prevenção secundária incluem o 

rastreamento e a detecção precoce e devem ser implantados e aperfeiçoados para o 

planejamento e alocação de recursos para diagnóstico e tratamento adequado. 

Essas ações visam a diminuição da morbimortalidade por câncer e a melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes. O conhecimento sobre a situação dessa doença 

permite estabelecer prioridades e direcionar recursos para a modificação positiva 

desse cenário na população brasileira (INCA, 2011).  

A influência do imaginário social sobre o câncer e sobre o estigma do 

rastreamento do câncer pode acomodar, bloquear ou encher de medo e vergonha o 

homem que se submete aos exames. Desse modo, deve-se compreender a forma 

como um grupo específico de risco percebe, sente e vive a saúde, pois é o primeiro 

passo para definir estratégias de intervenções mais eficientes e adequadas às reais 

necessidades das pessoas e da sociedade (BALINELO et al, 2014). 
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As estimativas apresentadas são mais uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento do sistema de vigilância de câncer, para qual o grande desafio é 

colocar em prática o uso dessas informações e o conhecimento da realidade do 

país, a fim de que as necessidades da população sejam priorizadas e atendidas 

pelas políticas públicas de saúde, conforme preconizado, pelo Ministério da Saúde, 

no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis no Brasil, 2011-2022 (MALTA, NETO, JUNIOR; 2011). 

Visando evitar casos de mortes desnecessárias o Ministério da Saúde - MS 

juntamente com a Organização Mundial de Saúde – OMS trabalha na perspectiva da 

detecção precoce, que se baseia na premissa de que quanto mais cedo 

diagnosticado o câncer, maiores são as chances de cura. Além disso, melhora a 

qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes, tendendo a diminuir os custos com 

os tratamentos hospitalares. O objetivo é detectar a lesão em seu estado pré-

cancerígeno ou do câncer ainda localizado sem metástases (BRASIL, 2009b). 

 

2.2 O HOMEM E O ADOECIMENTO ONCOLÓGICO 

 

A relação entre masculinidade e saúde deve ser considerada na dificuldade 

dos homens diante da busca por assistência à saúde e pela forma como os serviços 

lidam com suas necessidades. Com relação à busca por proteção à saúde, alguns 

estudos identificam barreiras estruturais e de comportamento para a ausência e/ou 

invisibilidade dos homens nos serviços de saúde (SOUSA et al., 2014). 

O adoecer traz para o ser humano, em maior ou menor grau, apreensão e 

ameaça, fazendo com que ele pense sobre a vulnerabilidade, imprevisibilidade e 

finitude implícitas no ato de viver. Quando as doenças são crônicas ou de longa 

duração, é necessário que aprenda a conviver com essa situação. Assim, o 

tratamento do paciente portador de doença de longa duração deve favorecer a 

adaptação a essa condição, instrumentalizando-o para desenvolver mecanismos 

que permitam conhecer o processo saúde/doença, de modo a identificar, evitar ou 

prevenir complicações e, principalmente, a mortalidade precoce. Nesse sentido, a 

adesão ao tratamento passa a ser item importante para o sucesso do cuidado e um 

desafio tanto para os profissionais quanto para os próprios pacientes (BRASIL, 

2010).  
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Frente ao diagnóstico, os homens experienciam uma nova condição que se 

contrapõe aos modos como cotidianamente exercitam e vivenciam suas 

masculinidades, passando a defrontar-se com sentimentos contrários aos padrões 

estabelecidos e idealizados socialmente. Após o diagnóstico os homens deparam-se 

com um processo de mudanças e transformações, tendo em vista as novas rotinas e 

as limitações impostas pelo adoecimento e tratamento oncológico, em que novos 

contextos, situações e pessoas passam a fazer parte de seu cotidiano (ALMEIDA, 

2013). 

Assim, pode-se dizer que se tornar um paciente apresenta-se como algo difícil 

para os homens, pois os coloca frente a um papel passivo, dependente e frágil 

(GOMES, 2008). Nos estudos apresentados, percebe-se que a perda da autonomia 

e o medo da dependência estão presentes nos homens com câncer, como se pedir 

ajuda fosse algo que os desabasse diante da doença (ALMEIDA, 2013).  

No imaginário masculino, o câncer é representado como uma doença 

associada ao castigo, dor, sofrimento, fraqueza, velhice, tristeza e morte. O terror à 

doença vincula-se à perda da autonomia e na consequente dependência do outro, 

provocando um abalo em suas referências, sua identidade e seu território masculino. 

Dessa forma, o temor vivenciado pelos homens diante de uma doença com 

significação de morte parece ser o de perder seu lugar de provedor e controlador 

das situações da vida pessoal, familiar e social, que lhe conferem o estatuto de 

homem (ALMEIDA, 2013).  

Ainda nos dias atuais, a sociedade incorpora um caráter machista atribuindo 

características ao que é ser “homem de verdade”, dentre tais características está a 

força, coragem e determinação, isso contribui para que o homem coloque em risco a 

sua saúde (GOMES, 2008). Além do mais, as ações de autocuidado trazem consigo 

um caráter de fragilidade o que está socialmente atribuído a figura da mulher 

(LAGO, MULLER; 2010).  

O conhecimento e a compreensão da história da sexualidade do homem 

podem auxiliar na busca de várias respostas às demandas atuais que envolvem 

práticas e medos verificados por eles, principalmente, quando estão relacionados a 

seu próprio corpo. Portanto, é importante considerar a dimensão cultural do corpo, 

tendo em vista que a prática e o saber sobre o corpo não se encontram isentos de 
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historicidade. O ser homem sempre foi associado à invulnerabilidade, força e 

virilidade, características incompatíveis com a demonstração de sinais de 

constrangimento, fraqueza e insegurança (SOUZA, SILVA, PINHEIRO; 2011). 

Estudos realizados com homens com câncer de próstata apontam que os 

principais sentimentos expressos pelos pacientes são: depressão, fracasso, 

impotência frente a doença, medo da impotência sexual, angústia da perda de 

controle e de autonomia, dor pela perda da capacidade de ter ereções satisfatórias, 

medo de ser traído ou abandonado pela parceira afetivo-sexual (ALMEIDA, 2013). 

Os maiores obstáculos são a falta de informação da população, com crenças 

antigas e negativas sobre o câncer e seu prognóstico; o preconceito contra o câncer 

e o exame preventivo, como o toque retal; a falta de um exame específico e sensível 

para detectar em fase microscópica e a ausência de rotinas abrangentes 

programadas no serviço de saúde públicas e privadas que favorece a detecção do 

câncer, inclusive o da próstata (VIEIRA et al., 2012). 

Ao deparar-se com o diagnóstico de uma doença como o câncer, os homens 

são levados a defrontar-se com suas fragilidades, limitações e necessidades de 

cuidados, até então, negligenciadas e comumente associadas ao âmbito do 

feminino. Tais experiências contribuem para a ideia de diminuição ou perda da 

masculinidade, uma vez que esta encontra-se pautada socialmente em padrões 

distintos daqueles impostos pelo adoecimento e tratamento oncológico. Nesse 

sentido, o diagnóstico de câncer coloca os homens em uma nova condição que se 

contrapõe aos modos como estes cotidianamente exercitam e vivenciam suas 

masculinidades, sendo recorrente esses sujeitos experimentem sentimentos de 

vulnerabilidade, falta de controle, depressão, perda da independência e redução da 

autonomia (MODENA et al, 2014). 

O homem é caracterizado como um ser potente e invulnerável, sendo as 

expressões de sentimentos da sua parte duramente criticadas. Esse preconceito 

imposto pela sociedade se reflete, muitas vezes, na procura pelo serviço de saúde, 

contribuindo para a demora na procura por assistência. Isso, por sua vez, 

caracteriza a detecção tardia das doenças. Relacionando, esta realidade ao câncer, 

quanto mais cedo for feito o diagnóstico mais chances o paciente terá para um 

tratamento conservador e reversível, algo incomum na detecção dos cânceres 

masculinos (ARAÚJO et al, 2014). 
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Segundo Vieira et al. (2013), diversos são os motivos pelos quais os homens 

não procuram os serviços de saúde, entre eles figuram a demora no atendimento, 

vergonha pela exposição do corpo aos profissionais, medo da descoberta de uma 

doença grave, estereótipos de gênero que dificultam o autocuidado, além de não se 

reconhecerem alvo do atendimento.  

A não procura pelos serviços gera diversos problemas para os homens, visto 

que através do diagnóstico precoce tem-se maior possibilidade de cura, bem como 

uma melhora de seu prognóstico. Os homens chegam ao serviço de oncologia com 

um diagnóstico já confirmado e, muitas vezes, num estágio avançado da patologia.  

 As dificuldades para a participação dos homens nos serviços de saúde 

sempre estiveram presentes, desde aspectos histórico-culturais às questões de 

infraestrutura da instituição. A dificuldade com o trabalho, em sair do emprego para 

vir ao posto de saúde ou ao hospital, foi levantada pelos profissionais e usuários 

como um dos principais impedimentos ao acesso dos homens aos serviços de 

saúde. A demora em ser atendido alia-se à falta no trabalho, que acaba não sendo 

justificada proporcionalmente ao tempo em que o usuário esperou pela consulta 

(TONELI, SOUZA, MÜLLER; 2010). 

Quando o diagnóstico é confirmado o sujeito passa por um processo de 

mudanças e transformações do seu cotidiano, tendo em vista as novas rotinas ou 

mesmo algumas limitações impostas pelo adoecimento e tratamento oncológico. 

Assim sendo, novos contextos, situações e pessoas se inserem no seu dia a dia, 

exigindo modificações, adaptações ou interrupções nos projetos de vida 

(MESQUITA, MOREIRA, MALISKI; 2011). 

Outra dimensão expressiva refere-se às implicações da necessidade de 

afastamento das atividades de trabalho, tendo em vista as limitações físicas 

impostas pelo adoecimento e a rotina do tratamento. Deve-se considerar o 

importante papel que o trabalho ocupa na construção e reafirmação da identidade 

masculina, configurando-se como instituição social que possibilita aos homens 

assumir a figura de provedor e responsável financeiro de si mesmo e de seus 

familiares, bem como uma posição de autoridade sobre suas mulheres e filhos 

(GOMES, 2008). Ao serem afastados do trabalho ou, em alguns casos, aposentados 

por invalidez, esses sujeitos vivenciam uma mudança brusca e significativa no seu 

cotidiano. 
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Como a atividade laboral ocupa um importante papel na construção da 

identidade masculina a impossibilidade de exercê-la implica em um processo de 

reconstrução no significado do que é ser homem. Pois, as atividades de trabalho 

proporcionam sentimento de autonomia, força e confiança, além de atribuírem ao 

homem reconhecimento social (MODENA et al, 2014). 

Com a impossibilidade de continuar exercendo suas atividades laborais estes 

são obrigados a vivenciar uma dupla eliminação: a primeira é marcada pelo 

adoecimento e suas implicações na vida cotidiana, e a segunda, é a perda da 

capacidade física de continuar trabalhando, passando então, a serem percebidos 

como pessoas improdutivas, incapazes ou inválidas. Na sociedade atual, que 

associa o masculino ao trabalho, a produtividade e a geração de renda, receber um 

diagnóstico como esse, implica ao homem uma crise de identidade e surgimento de 

crises de baixo autoestima (MODENA et al, 2014). 

Para dificultar ainda mais tal situação, soma-se a maneira de como o serviço 

de saúde estão articulados, sendo caracterizado pela maior presença de mulheres, 

seja como trabalhadoras ou usuárias e também por uma maior oferta de ações 

assistenciais voltadas para o público materno-infantil (SCHRAIBER, et al 2010).  

Portanto, mais do que um comportamento natural o distanciamento dos homens dos 

serviços de saúde encontra-se intimamente relacionado aos modos de produção da 

existência e a uma sociedade alicerçada no processo de divisão sexual do cuidado 

(LAGO, MULLER; 2010). 

O aumento da incidência e da mortalidade por câncer no decorrer dos anos, 

somado ao desconhecimento da sua causa e ao uso de formas agressivas e 

impotentes de tratamento podem ter favorecido a construção dos modos de 

conceber a enfermidade. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos na 

prevenção, diagnóstico e tratamento, ainda se percebe que o câncer é cercado por 

tabus, interdições e preconceitos, assumindo, muitas vezes, um caráter de castigo e 

maldição (OLIVEIRA, GOMES; 2008). 

A busca dos homens por resolução rápida para os seus problemas de saúde 

faz com que estes procurem alternativas inconsequentes, retardando a procura por 

serviços de saúde especializados. Em relação ao câncer de próstata, a maioria dos 

homens resiste ao exame por mero preconceito cultural. Os que já realizaram o 
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toque aceitam repeti-lo sem restrição. O problema talvez não seja cultural ou 

psicológico, mas apenas o medo infundado de possível dor (VIEIRA et al., 2012).  

O profissional de saúde não pode perder a oportunidade de abordar os 

homens, aproveitando as situações diárias da assistência, na expectativa da 

promoção da saúde e detecção precoce de agravos, no sentido de orientá-los sobre 

os fatores de risco e medidas de prevenção relativas ao câncer, além de identificar a 

presença ou não desses condicionantes e buscar sinais e sintomas que possam 

indicar alterações relacionadas (BALINELO et al, 2014). 

Assim, é importante enfatizar a necessidade de conhecimento dessas 

nuances masculinas na perspectiva de refletir a conformação de políticas e práticas 

em saúde que atendam às necessidades do grupo em questão. 

 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM  

 

Na busca por construir estratégias que contribuam para a promoção da saúde 

e redução da morbimortalidade do homem, no ano de 2009, foi instituída no Brasil a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH. Tendo em vista 

o crescimento do número de novos casos de câncer entre a população masculina 

brasileira e a recorrente dificuldade de mobilização desse público para as ações de 

prevenção e diagnóstico precoce, a PNAISH vem incentivando a construção de um 

novo olhar sobre os homens, buscando compreender os aspectos simbólicos, 

socioculturais e organizacionais que interferem na maneira como exercitam o 

cuidado da saúde (BRASIL, 2009b). 

Os serviços de saúde brasileiros, sobretudo os preventivos, ainda são 

voltados para as necessidades de crianças, mulheres e idoso; há uma 

desqualificação da assistência prestada aos homens no contexto de saúde, pois 

existem poucos espaços para expressão e reflexão de questões referentes à 

masculinidade (ALMEIDA, 2013). 

Diante deste cenário, há que se considerar as necessidades específicas de 

saúde do público masculino visando inseri-las nos processos de gestão e 

planejamento dos serviços de saúde, para assim, oferecer um atendimento 

diferenciado a estes. O reconhecimento dessas singularidades e da vulnerabilidade, 

física ou psíquica dos homens, a partir das últimas décadas do século XX, apontou 
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para a necessidade de inclusão destes nas políticas públicas de saúde (ALMEIDA, 

2013). 

Assim, no ano de 2009, foi instituída no Brasil a PNAISH, construída através 

de uma parceria entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), sociedades 

científicas, sociedade civil organizada, pesquisadores acadêmicos e agências de 

cooperação internacional, visando transformar esta realidade e potencializar o 

acesso da população masculina aos serviços e ações de saúde (ALMEIDA, 2013). 

No ano de 2008, o Ministério da Saúde propôs a PNAISH, lançada 

oficialmente no ano de 2009 pela Portaria Ministerial nº 1.944, de 27 de agosto 

(BRASIL, 2009b), traduzindo um anseio da sociedade em reconhecer que os 

agravos à saúde do homem constituem um problema de saúde pública. 

Com a criação da PNAISH, evidenciou-se nos meios de comunicação um 

panorama preocupante no que se refere à saúde dos homens. De acordo com a 

publicação da PNAISH: Princípios e Diretrizes (BRASIL, 2009b), estudos 

comparativos vem demonstrando que os homens brasileiros correspondem a 60% 

das mortes no País, e possuem expectativa de vida em torno de 7,6 anos a menos 

que as mulheres. Sedentários e mais acometidos pela problemática da dependência 

química, principalmente álcool e fumo, o homem revelado pelo estudo, também é 

pouco preocupado com as questões do planejamento familiar e com sua saúde de 

maneira geral. 

Em se tratando da procura por serviços de saúde, os homens não buscam os 

atendimentos de baixa complexidade, como os postos e unidades básicas de saúde, 

nos quais acontece a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Eles buscam 

sempre a média e alta complexidade, como clínicas, hospitais e emergências, ou 

mesmo o atendimento e orientação direto em farmácias, indicando que quando 

procuram os serviços de saúde é porque já se encontram com a saúde debilitada e a 

doença instalada (BRASIL, 2009b). 

O princípio básico da PNAISH é a orientação de ações e serviços de saúde 

para a população de homens entre 20 e 59 anos de idade, com garantia de 

integralidade, equidade e humanização do atendimento. Suas diretrizes são 

fundamentadas num conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde, nos diferentes níveis de atenção, com priorização da atenção 

básica, em especial, da Estratégia de Saúde da Família (ESF) (MOURA, LIMA, 

URDANETA; 2012). 
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Assim, a PNAISH tem como objetivo promover melhorias nas condições de 

saúde do homem, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade 

masculina. Desenvolvendo ações que facilitem o acesso aos serviços, oferecer de 

forma igual e integral, primando pela humanização da atenção. E enfatizar para a 

mudança de paradigmas no que concerne a percepção dos homens em relação ao 

cuidado de sua saúde e de sua família, e considerar essencial que, além dos 

aspectos educacionais, entre outras ações, os serviços públicos sejam organizados 

de modo a acolher e fazer com que os homens se sintam integrados.  

Os eixos que compõe a PNAISH, são: I – implantação da PNAISH, II – 

promoção da saúde, III – informação e comunicação, IV – participação, relações 

institucionais e controle social, V – implantação e expansão do sistema de atenção ã 

saúde do homem, VI – qualificação de profissionais da saúde, VII – insumos, 

equipamentos e recursos humanos, VIII – sistemas de informação, e IX – avaliação 

do projeto piloto (MOURA, LIMA, URDANETA; 2012). 

Como mecanismo para efetivar suas ações, a PNAISH prioriza as estratégias 

de educação em saúde, no sentido de informar e orientar a população masculina, 

seus familiares e comunidade sobre aspectos relacionados à promoção, prevenção 

e tratamento dos agravos e enfermidades do homem. Propõe ainda, a capacitação 

técnica dos profissionais de saúde para um atendimento específico, por meio da 

inclusão da temática da Atenção Integral à Saúde do Homem na pauta da Educação 

Permanente dos trabalhadores do SUS e a construção e disponibilização de 

materiais educativos voltados para o público masculino, visando estimular o 

autocuidado e a procura pelos serviços de saúde (BRASIL, 2009b). 

Incluir os homens nos serviços de saúde para que se sintam acolhidos e parte 

integrante do sistema de saúde é um trabalho a ser desenvolvido na atenção básica, 

pois é um cenário privilegiado para o desenvolvimento de práticas, devido à sua 

maior proximidade com a população e à ênfase nas ações preventivas e de 

promoção à saúde. Por meio de ações educativas, os homens podem ser 

sensibilizados para a responsabilidade de cuidar de si e dos outros, o que facilita o 

rompimento da barreira existente entre homens e unidades de saúde (TEIXEIRA et 

al., 2014). 

A implantação da PNAISH deverá ocorrer de forma integrada às demais 

políticas existentes, obedecendo a uma lógica hierarquizada de atenção à saúde, 

priorizando a Atenção Básica como porta de entrada de um sistema de saúde 
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universal, integral e equânime. Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) cumpre 

seu papel, possibilitando o reconhecimento e o respeito à ética e aos direitos do 

homem e obedecendo às suas peculiaridades socioculturais (TEIXEIRA et al, 2014). 

A mudança do foco programático, saindo do restrito campo da adesão a 

programas assistenciais de saúde para uma perspectiva mais ampla que privilegie 

um novo paradigma baseado na atenção integral, valorizou, fundamentalmente, a 

promoção da saúde e a qualidade de vida, bem como a Educação como importante 

estratégia para promover mudanças comportamentais indispensáveis à 

consolidação das ações propostas (TEIXEIRA et al., 2014). 

O estudo de Moura, Lima e Urdaneta (2012), permitiu identificar uma série de 

limitações que apontam para fatores possivelmente determinantes para a dificuldade 

de implantação do PNAISH, tanto de ordem político-gerencial como técnico, 1) Falta 

de definição, por parte do nível nacional, de um instrumento de orientação técnica 

definindo os conceitos, os critérios adotados, a interpretação e usos, as limitações, o 

método de cálculo, as fontes de dados e a periodicidade para cada indicador 

proposto no Plano de Ação Nacional; 2) Falta divulgação, por parte do nível 

nacional, das Diretrizes Nacionais de Atenção à Saúde do Homem; 3) Inserção 

limitada, no processo de planejamento e programação, das ações que visam à 

atenção integral à saúde do homem no nível municipal, como ação / área 

programática prioritária e ou estratégica como assinalado nas Diretrizes para a 

programação pactuada e integrada da assistência à saúde em todos os níveis de 

atenção; 4) Falta de adequação, por parte do nível nacional, dos sistemas de 

informação em saúde que geram os dados necessários para a construção dos 

indicadores. 

 Ainda, como dificuldade; Moura, Lima e Urdaneta (2012) relata, ausência de 

diretrizes de atenção especificamente elaboradas para a saúde do homem, pelos 

municípios, que incluam orientações gerais quanto ao acolhimento, triagem, atenção 

às necessidades e fluxos de encaminhamento. 

 É fundamental que os profissionais da saúde estejam atentos aos problemas 

gerais e específicos que podem acometer essa população, suas demandas de 

cuidados e acompanhem as políticas nacionais favorecedoras a esse público. 

Quanto às práticas em saúde voltadas a esse grupo, percebe-se um déficit nessa 

discussão. Há grande equívoco quando se elege o câncer de próstata e a disfunção 

erétil como os problemas primordiais de sua saúde, pois se corre o risco de deslocar 
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o foco de outros grandes problemas que os comprometem, como também se reduz 

a sexualidade masculina à doença, sem levar em conta ações de promoção da 

saúde. 

 Corroborando com essa ideia, Teixeira et al. (2014), nos diz que em seu 

estudo ficou evidente a preocupação dos profissionais de saúde com a incidência 

das neoplasias de próstata. No entanto, a política preconiza ações prioritárias na 

faixa etária dos 20 aos 59 anos, e a faixa etária mais acometida por esse tipo de 

câncer está entre os homens com mais de 50 anos. Assim, torna-se necessário 

despertar as equipes de saúde em relação às demais causas de morbimortalidade 

na faixa etária preconizada pela PNAISH. 

 Contudo, o maior desafio das políticas públicas não é somente incluir os 

homens nos serviços de assistência à saúde, mas sensibilizá-los sobre a 

importância do cuidado e da inexistência de invulnerabilidade. Assim, nas situações 

em que os homens procurarem os serviços de saúde, devem ser aproveitadas as 

oportunidades para que os profissionais ressaltem a importância dos homens 

criarem o hábito, de forma rotineira, de utilizarem os serviços disponibilizados a eles. 
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III METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, descritivo, transversal e de 

análise documental que tem por objetivo analisar o perfil clínico dos homens com 

câncer atendidos em um hospital do RN, no período de seis anos (2008-2013), a 

partir dos prontuários.  

 Segundo Fiates, Serra e Martins (2014), em um estudo de abordagem 

quantitativa, o pesquisador conduz seu trabalho a partir de um planejamento prévio, 

com hipóteses claramente especificadas e variáveis potencialmente definidas. 

Dessa forma, o pesquisador foca a medição objetiva e a quantificação dos 

resultados, buscando o máximo de precisão em seu estudo. Marconi e Lakatos 

(2008) resumem essa abordagem com três traços bem definidos: objetividade, 

sistematização e quantificação dos conceitos, evidenciados durante a comunicação. 

 Quanto à pesquisa descritiva; Silva et al. (2014) diz que: observa, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis), sem manipulá-los; estuda dados e 

fenômenos do mundo físico, e, especialmente do mundo humano, sem a 

interferência do pesquisador. 

 Estudos transversais ou de corte transversal são estudos que visualizam a 

situação de uma população em um determinado momento, como instantâneo da 

realidade (ARAGÃO, 2011).  

 E ainda sobre a análise documental; Souza, Kantorski e Luis (2011) relata 

que: consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com uma finalidade 

específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e 

simultânea de informação para complementar os dados e permitir a contextualização 

das informações contidas nos documentos. A análise documental deve extrair um 

reflexo objetivo da fonte original, permitir a localização, identificação, organização e 

avaliação das informações contidas no documento, além da contextualização dos 

fatos em determinados momentos. 

 A pesquisa foi submetida à apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL) sob número de 

parecer 289.316 de 24 de maio de 2013 (ANEXO A).  
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3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em um hospital oncológico de médio porte 

localizado no interior do RN. A instituição foi fundada em 1995, e ao longo de sua 

trajetória, vem se firmando como uma das mais importantes unidades especializadas 

em onco-hematologia. Presta assistência à população local, bem como os demais 

municípios da mesorregião oeste potiguar. 

Apesar de ser uma empresa privada, que contempla convênios e particulares, 

atende igualmente a demanda proveniente do Sistema Único de Saúde (SUS), 

alcançando todas as camadas sociais. Iniciou o atendimento de forma tímida, em 

uma pequena clínica; contando apenas com 20 leitos de internamento e uma sala de 

cirurgia. Desenvolvendo um trabalho que detém como marcas inconfundíveis: a 

Ética, o Respeito e a Responsabilidade Social; conquistou o status de Unidade de 

Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), com isso, faz parte da Rede Nacional 

de Assistência Oncológica.  

Hoje a instituição conta com uma ampla estrutura física e vários serviços, 

como consultas médicas em diversas especialidades, entre elas: Oncologia Clínica, 

Neurocirurgia, Dermatologia, Cirurgião Cabeça e Pescoço, Cirurgião Torácico, 

Mastologia, Cardiologia, Cirurgia Geral Oncológica, Gastroenterologia, Ginecologia, 

Urologia, entre outros;  consultas de enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição 

e pedagogia hospitalar; Pronto-Socorro especializado; Setor de Imagens ofertando 

os serviços de raio-X, mamografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada; 

oferece ainda, amplo centro cirúrgico, contendo quatro salas, sendo estas 

destinadas à execução de cirurgias oncológicas de diversos portes e especialidades; 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos, Pediatria Clínica e Oncológica,  

Serviço de Quimioterapia, Radioterapia e Home Care, este aos pacientes 

oncológicos fora de possibilidade de reanimação. 

A escolha do local se deu pelo fato do hospital possuir status UNACON, fazer 

parte da Rede Nacional de Assistência Oncológica e ainda, ser unidade de 

referência em oncologia para a cidade e região, refletindo a credibilidade na qual a 

pesquisa foi desenvolvida. Conta ainda com uma média de 1.500 (Hum mil e 

quinhentos) atendimentos mensais, o que garantiu abranger a maior parte da 

população da cidade e região, gerando caráter de fidedignidade à pesquisa 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

O público-alvo dessa investigação foram pacientes do sexo masculino, com 

idade entre 20 e 59 anos, que segundo o Ministério da Saúde, são considerados 

adultos jovens, admitidos no referido hospital no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2013.  A escolha desse período aconteceu por ter sido a partir de 2008 

que o hospital adotou o sistema de registro eletrônico, transformando o prontuário 

físico em digital. Esse aspecto facilitou a coleta tendo em vista o menor número de 

extravio de documentos em comparação com o prontuário físico. 

Para delimitação da amostra, fez-se pesquisa no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico - SAME do referido hospital com o objetivo de conhecer a média de 

homens admitidos anualmente, obtendo como resultado, em torno de 200 

admissões. 

Foi adotado enquanto critérios de inclusão pacientes do sexo masculino, com 

idade entre 20 e 59 anos, admitidos no serviço com diagnóstico de neoplasia 

maligna no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013. E ainda, foram 

excluídos da pesquisa aqueles que sua admissão não estava inclusa no referido 

período ou, mesmo que estivesse, iniciaram tratamento para doenças hematológicas 

ou estético. 

Nesse universo amostral inicial estavam inclusos todos os pacientes do sexo 

masculino, abrangendo todas as faixas etárias e diagnósticos. Aplicando os critérios 

de inclusão e exclusão, obteve-se uma amostra de 449 prontuários. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra por ano de admissão dos homens com câncer atendidos em um 

hospital do RN. 

Ano de admissão 
  

(n=449)       % 

         2008 69 15,37 

         2009 78 17,37 

         2010 75 16,70 

         2011 63 14,03 

         2012 87 19,38 

         2013 77 17,15 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013. 
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A tabela acima dá a visão do número total de pacientes em estudo divididos 

por ano de diagnóstico. Observa-se, que houve predominância de admissões de 

homens para início do tratamento oncológico no ano de 2012 (19,38%). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a março de 2014. A 

pesquisadora foi treinada para o manuseio e acesso livre ao sistema ANFLATECH®, 

utilizado exclusivamente pelo hospital para a organização dos prontuários digitais. 

Como instrumento para coleta dos dados foi elaborado um questionário 

fechado (APÊNDICE A) composto por 18 questões. Foram analisadas 15 (quinze) 

variáveis, subdivididas da seguinte forma: variáveis sociodemográficas: idade ao 

diagnóstico, raça/cor, atividade profissional e procedência; variáveis sobre o 

diagnóstico: topografia, estadiamento tumoral TNM, localização da metástase, 

exames complementares e sinais e sintomas; variáveis relacionadas aos fatores de 

risco; variáveis sobre o desfecho: terapêutica implementada, associações de 

modalidade, ano de diagnóstico e desfecho. 

 

3.5 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

3.5.1 Variáveis Sóciodemográficas 

3.5.1.1   Faixa Etária 

 
As categorias etárias foram estabelecidas conforme idade do paciente no 

momento da consulta admissional. Calculou-se pela diferença entre a data de 

nascimento e a data da primeira consulta com o oncologista. Foram dispostas nas 

seguintes categorias: 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. 

 

3.5.1.2   Raça/ Cor 

 
Na questão da raça/ cor da pele, utilizou-se a categorização estabelecida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por se constituir na 

classificação empregada nas pesquisas nacionais sobre a população. Considerou-se 

a originária do prontuário, cujo registro ocorreu na incumbência do funcionário da 
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instituição no momento em que o paciente se cadastrou no hospital. Foram 

dispostas nas seguintes categorias: branco, pardo, preto, índio e sem informação. 

 

3.5.1.3  Atividade Profissional 

 
Esse item relata a atividade profissional desenvolvida pelo paciente no 

momento do diagnóstico. Foram dispostas nas seguintes categorias: agricultor, 

administrador, advogado, agente de saúde, aposentado, artesão, auditor fiscal, 

autônomo, auxiliar de enfermagem, auxiliar de dentista, benefício, cabeleireiro, 

carpinteiro, carteiro, comerciante, desempregado, educador físico, empresário, 

engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, 

engenheiro têxtil, enfermeiro, estudante, farmacêutico, funcionário público, gerente, 

guarda de trânsito, juiz, marceneiro, mecânico, médico, metalúrgico, militar, 

motorista, oficial de justiça, químico, pedreiro, pescador, pintor, professor, operador 

de máquinas, outros, salineiro, segurança, técnico de enfermagem, técnico em 

informática, trabalhadores do petróleo, trabalhadores de fábrica, técnico de 

laboratório e vendedor. 

 

 

3.5.1.4  Procedência 

 
Essa variável referiu-se ao endereço permanente do paciente e respeitou o 

Código de Localidades do IBGE. Mesmo de pacientes provenientes de outras 

cidades, que se encontravam instalados na cidade onde se localiza o hospital, deve-

se informar o endereço de origem, visto a possibilidade de a instituição necessitar o 

paciente para acompanhamento (seguimento) do tratamento. Foram dispostas nas 

seguintes categorias: cidade sede do hospital ou outra cidade. 

 

3.5.2 Variáveis sobre o diagnóstico 

 

3.5.2.1 Topografia 

 
Descreve a localização topográfica da neoplasia maligna. Foram dispostas 

nas seguintes categorias: amígdala, apêndice, baço, bexiga, boca, cérebro, coluna, 

esôfago, estômago, faringe, fígado, intestino, laringe, Linfoma de Hodgkin, Linfoma 
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Não-Hodgkin, língua, mama, mediastino, medula óssea, membros inferiores, 

membros superiores, mieloma múltiplo, nariz, olho, ouvido, pâncreas, parótida, pele 

melanoma, pele não-melanoma, pênis, próstata, pulmão, reto, rim, sarcoma, 

testículo, timo, tireoide, vias biliares e sem informação. 

 

3.5.2.2 Estadiamento TNM 

 
O preenchimento dessa variável foi proveniente do prontuário e seguiu o 

Sistema TNM de classificação de tumores. Na variável “T” foram dispostas as 

seguintes categorias: x, 0 (zero), I, II, III e IV. Na variável “N” foram dispostas:  x, 0 

(zero), I, II e III. E as metástases foram distribuídas como existentes ou inexistentes 

em uma ou mais localidades. 

 

3.5.2.3 Exames Complementares 

 
Esse item relata os exames realizados pelo paciente para diagnosticar a 

neoplasia maligna. Foram dispostos nas seguintes categorias: anatomopatológico 

(biópsia), broncoscopia, CA 125, CEA, cintilografia óssea, colonoscopia, 

ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais, 

imunofenotipagem, imunohistoquímica, laringoscopia, mamografia, mielograma, 

nenhum, raio-X, ressonância magnética, retossigmoidoscopia, tomografia 

computadorizada, USG abdominal, USG da coxa, USG de joelho, USG pélvica, USG 

de pescoço, USG de tireoide e USG de vias urinárias. 

 

3.5.2.4 Sinais e Sintomas 

 
Essa variável refere-se aos sinais e sintomas relatados pelos homens na 

primeira consulta com o oncologista. Queixas essas, que o levaram ao serviço de 

saúde especializado. Foram dispostos nas seguintes categorias: adenomegalias, 

ascite, astenia, confusão mental, constipação, convulsão, desmaio, diarreia, disfagia, 

disfônico, dispneia, distensão abdominal, disúria, dor, edema, episódios de vômito, 

febre, fraturas no fêmur, hemiplegia, hiporexia, icterícia, inapetência, incontinência 

urinária, lesões cutâneas, nenhuma queixa, nódulos, outros, palidez cutânea, 

parestesia, perda da força, perda de peso, perda da visão, petéquias, prurido, 
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rebaixamento de nível de consciência, rouquidão, sangramento, sensação de 

plenitude, tenesmo e tosse seca. 

 

3.5.3 Variáveis relacionadas aos fatores de risco 

 

3.5.3.1 Fatores de Risco 

 
Retrata os fatores de risco, sejam externos ou internos, presentes nos 

homens diagnosticados com câncer. Foram dispostos nas seguintes categorias: 

antecedentes familiares, etilismo, exposição solar, fatores ocupacionais, hábitos 

alimentares inadequados, hábitos sexuais inadequados, nenhum, radiações, 

sedentarismo, sem informação, tabagismo e uso prolongado de medicamentos. 

 

3.5.4 Variáveis sobre o desfecho 

 

3.5.4.1 Terapêutica Implementada 

Consultaram-se nos prontuários as modalidades de tratamento realizadas 

pelos pacientes no hospital. Categorizaram-se as modalidades em isoladas: cirurgia, 

hormonioterapia, nenhum tratamento, quimioterapia, radioterapia, transplante de 

medula óssea; ou modalidades associadas.  

 

3.5.4.2   Desfecho 

Essa categoria abordou o desfecho do paciente na última consulta ou 

último registro em prontuário, sendo estas: abandono, alta, alta em manutenção, em 

tratamento, óbito, sem informação e transferência.  

 

3.5.4.3 Ano do Diagnóstico 

Esse item aponta o ano que o paciente compareceu pela primeira vez ao 

consultório do oncologista com o diagnóstico de neoplasia maligna confirmado. 

Foram dispostos nas seguintes categorias: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Inicialmente os dados foram organizados em planilhas no Microsoft Excel com 

o objetivo de serem codificados. Posteriormente foi realizada análise através da 

disposição das variáveis pelo software SPSS (Statisticpackage for the Social 

Sciences) versão 22.0. 

Uma análise de frequência foi realizada para todos os parâmetros coletados. 

E ainda o teste χ² (Chi-quadrado) no intuito de encontrar uma associação entre os 

parâmetros Idade, Raça, Profissão, Procedência, Fatores de Risco, Topografia, 

Estadiamento T, Estadiamento N, Estadiamento M e localização da metástase, 

Tratamento e Desfecho. No caso de uma associação significativa ser encontrada, foi 

conduzida uma análise de resíduos, sendo utilizados os resíduos padronizados 

ajustados, no intuito de identificar detalhadamente onde se encontram estas 

associações. Todas as análises estatísticas foram realizadas considerando uma 

probabilidade de 5% de erro. 
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IV RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A análise da saúde do homem no Brasil deve levar em consideração a 

transição epidemiológica, que aponta para os perfis de morbidade e de mortalidade, 

e indicam agravos merecedores de atenção especial, como as doenças crônicas, em 

especial o câncer. 

Ao longo do período estudado, observou-se um nivelamento quanto ao 

número de casos de câncer por ano no universo masculino. A tabela 2 demonstra o 

percentual de consultas admissionais por ano, e aponta que os anos de 2012 e 2013 

se destacam, e quando somados corresponde a 36,53%. Isso se deve 

provavelmente à maior divulgação da doença pela mídia em campanhas de 

detecção precoce e ao maior acesso aos sistemas de saúde no Estado. A 

expectativa é que os dados mais recentes mostrem avanços ainda maiores, fato 

este que pode estar associado a execução das ações propostas pela PNAISH, 

implementada em 2008, com o objetivo de orientá-lo quanto a necessidade de cuidar 

de sua saúde.  

 

Tabela 2. Distribuição de consultas admissionais por ano dos homens com câncer atendidos em um 

hospital no RN. 

Ano de admissão (n=449) % 

2008 69 15,37 

2009 78 17,37 

2010 75 16,70 

2011 63 14,03 

2012 87 19,38 

2013 77 17,15 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

A idade média dos homens no momento do diagnóstico foi de 47 anos, com 

desvio-padrão de 9,66 e mediana de 49. Concernente às variáveis 

sóciodemográficas, observa-se que, nas tabelas 3 e 4 respectivamente, houve uma 

predominância de homens na faixa etária entre 50 e 59 anos (43, 87%), de cor 

branca (48,55%) e que tinham como atividade profissional a agricultura (32,07%). 
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Tabela 3. Distribuição dos homens com câncer em estudo por faixa etária e raça. 

Idade (n=449) %   Raça (n=449) % 

20 a 29 37 8,24 Branco  218 48,55 

30 a 39 60 13,36 Pardo 167 37,19 

40 a 49 155 34,52 Negro 28 6,24 

50 a 59 197 43,87 Sem informação 36 8,02 

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 
 
 Segundo Zacchi (2012), a maior incidência dos casos de câncer na faixa 

etária entre 50 e 59 anos, é justificado pelo envelhecimento apresentado pela 

população mundial, resultante do processo de urbanização. Associa-se a isso, as 

ações de promoção e recuperação da saúde, características do último século, que 

proporcionou uma mudança no perfil epidemiológico da população de tal modo que 

as doenças crônico-degenerativas superaram as infecciosas em incidência e 

mortalidade. 

 Nardi, et al. (2012) trabalharam com uma amostra de 80,7% de homens 

brancos e 19, 3% de homens não brancos e, apesar de não encontrarem diferença 

estatisticamente significante para a associação com metástases, a cor da pele 

influenciou o tipo de tratamento nesse estudo, com redução da chance de 

intervenção cirúrgicas em negros. 
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Tabela 4. Distribuição dos homens com câncer em estudo por atividade profissional que 
desenvolvem.  

Profissão (n=449) % 

Agricultor 144 32,07 

Aposentado 17 3,79 

Autônomo 23 5,12 

Motorista 27 6,01 

Pedreiro 39 8,69 

Pescador 10 2,23 

Vendedor 28 6,24 

Funcionário Público 16 3,56 

Sem informação 11 2,45 

Outros1 111 24,72 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

A pesquisa desenvolvida por Cardoso (2014) reforça os dados apresentados 

nesse estudo, pois os resultados concluíram que, o Carcinoma Epidermóide de Boca 

(CEB) afetou principalmente homens, leucodermas, fumantes entre a quinta e sexta 

décadas de vida. Os locais mais acometidos pela doença foram o assoalho bucal e 

língua, seguidos de lábio inferior e palato. A maioria dos casos de CEB em lábio 

inferior se desenvolveu em pacientes que tinham exposição solar excessiva devido à 

atividade profissional.  

 Quanto a procedência, percebe-se maior prevalência de homens que residem 

na cidade sede do hospital (57,91%). Homens procedentes de outras cidades 

corresponderam a 42, 09% da amostra em estudo. 

 A região metropolitana e a Mesorregião de Leste Potiguar, assim como as 

Mesorregiões do Agreste Potiguar e Central Potiguar apresentam menor 

representação na amostra, provavelmente pela existência de hospitais de grande 

porte, especializados em atendimentos oncológicos, de referência local ou próximos 

a estes. 

 

                                                             
1Na categoria “Outros”, foram agrupadas as atividades profissionais que foram citadas menos de 10 
(dez) vezes, entre elas: administrador, agente de saúde, auxiliar de enfermagem, benefício, 
cabeleireiro, carpinteiro, desempregado, educador físico, empresário, engenheiro agrônomo, 
engenheiro civil, engenheiro elétrico, enfermeiro, estudante, farmacêutico, juiz, marceneiro, mecânico, 
metalúrgico, militar, oficial de justiça, operador de máquinas, professor, pintor, salineiro, segurança, 
técnico em informática, trabalhadores do petróleo e trabalhadores de fábricas,  
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Figura 1. Mesorregiões do Rio Grande do Norte - RN 

 
FONTE: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN do Rio Grande do Norte – 

RN. 
 

Em relação aos homens provenientes das cidades circunvizinhas percebe-se 

uma maior prevalência daqueles provenientes da microrregião da Chapada do 

Apodi, correspondendo a 11,13%, fato justificado pela proximidade geográfica entre 

os munícipios, como visualiza-se na figura 1. 

Dessa forma, apreende-se com os dados apresentados o perfil 

epidemiológico do paciente homem, adulto jovem, com câncer, atendidos na 

mesorregião do oeste potiguar, na perspectiva de, a partir disto, poder refletir 

estratégias de ação para a promoção da saúde no grupo em destaque. Destaca-se a 

importância de conhecer o perfil desse paciente, pois conhecendo suas 

particularidades pode-se planejar ações com vistas as reais necessidades e 

peculiaridades desse grupo e com isso, obtendo maior probabilidades de resultados 

exitosos. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E TIPOS DE CÂNCER MAIS INCIDENTES NO 

UNIVERSO MASCULINO 

 Dos 449 homens admitidos no período em estudo, os cinco tipos de câncer 

mais incidentes nessa população foram: pele não-melanoma (20,71%), estômago 

(9,35%), medula óssea (9,13%), próstata e laringe (6,01%). 

Tabela 5. Distribuição dos tipos de câncer prevalentes nos homens atendidos em um hospital do RN 

Topografia (n=449) % 

Cérebro 10 2,23 

Linfoma Não Hodgkin 21 4,68 

Pulmão 16 3,56 

Esôfago 25 5,57 

Estômago 42 9,35 

Pele não-melanoma 93 20,71 

Medula óssea 41 9,13 

Intestino 16 3,56 

Reto 12 2,67 

Próstata 27 6,01 

Rim 11 2,45 

Faringe 13 2,90 

Laringe 27 6,01 

Boca 10 2,23 

Outros2 85 18,94 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013. 

 Os dados apontados na pesquisa vêm a afirmar o que é apresentado pelo 

INCA, nas estimativas de casos novos para 2014 para a Região Nordeste, quando 

reforça que, os cânceres de estômago, pulmão e próstata alternam-se nas três 

primeiras posições (INCA, 2013). 

A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco para o surgimento 

dos cânceres de pele melanoma e não-melanoma. O carcinoma epidermóide ocorre 

quase exclusivamente em áreas expostas continuamente à radiação solar, enquanto 

o carcinoma basocelular pode ocorrer em áreas de corpo expostas à radiação solar 

de forma intermitente (INCA, 2013).  

                                                             
2 Na categoria “Outros”, foram agrupadas as topografias que apresentaram menos de 10 (dez) casos, 

entre elas: apêndice, amígdala, bexiga, coluna, fígado, linfoma de Hodgkin, língua, mama, 

mediastino, mieloma múltiplo, olho, pele melanoma, pâncreas, parótidas, pênis, sarcoma de membros 

superiores, sarcoma de membros inferiores, testículo, tireóide, timo e vias biliares. 
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Os altos números de casos de câncer de pele não-melanoma na amostra 

estudada estão associados ao clima encontrado na região onde se desenvolveu o 

estudo. O clima predominante do Rio Grande do Norte é o semiárido quente, que 

domina quase todas as áreas do interior do estado, inclusive o litoral norte, sendo 

característico das elevadas temperaturas e da escassez e irregularidade das 

chuvas. Apenas no litoral oriental, o clima é tropical úmido, com chuvas mais 

abundantes e índices pluviométricos superiores a 1 000 mm³ anuais.  Com 90,6% do 

seu território localizado na região do Polígono das Secas, o Rio Grande do Norte é 

classificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) como o segundo mais 

quente do Brasil, atrás somente do Piauí (SEPLAN, 2014). 

 No tocante ao câncer gástrico, dados do Registro de Câncer de Base 

Populacional - RCBP de Fortaleza mostram que, no sexo masculino, o câncer 

gástrico representou, na década de 1990, 11,8% do total de neoplasias, excluindo as 

de pele não melanoma e, nas mulheres, 4,2%. Em ambos os sexos, a incidência 

aumenta a partir de 35-40 anos e segue subindo apesar de mostrar ritmos 

diferentes. Homens, idosos e grupos socioeconômicos desprovidos são os mais 

frequentemente afetados, independentemente da localização geográfica. Para 

carcinomas gástricos da cárdia, homens são cinco vezes mais afetados do que 

mulheres (ARREGI et al, 2009). 

 Destaca-se que no quadro 1 observa-se a significância na associação entre a 

faixa etária dos 40 a 49 anos e a incidência de casos de câncer gástrico, 

confirmando o que foi encontrado na literatura. 

 Em relação aos cânceres de medula óssea nota-se serem estes, bem 

prevalentes nas faixas etárias mais baixas e que se, diagnosticado precocemente 

apresentam altas taxas de cura. Pode-se confirmar esse dado no quadro 1, que 

mostra a associação significativa entre cânceres de medula óssea, Linfoma Não-

Hodgkin e a faixa etária entre 20 a 29 anos. Enquanto na infância, a leucemia 

linfoblástica aguda é o tipo de câncer mais comum na infância. Nas últimas décadas, 

houve uma considerável progressão no tratamento de leucemias. Em virtude das 

divergências no acesso ao tratamento, observa-se considerável diferença entre 

populações relacionados a sobrevida. Entre a população masculina dos Estados 

Unidos e da Europa Ocidental, a sobrevida em cinco anos é de 43%, enquanto, para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
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o Japão, observa-se uma sobrevida de 25% e na América do Sul, 24% (INCA, 

2013).  

Destaca-se ainda, que o fato de os casos de câncer de próstata não 

ocuparem os índices mais altos do estudo, se deve ao episódio de que a faixa etária 

da população em estudo não se configura como público-alvo desse tipo de câncer. 

Ressalva-se que só houve significância na associação entre câncer de próstata e a 

faixa etária entre 50 a 59 anos. Zacchi (2012) confirma o exposto ao afirmar que a 

mediana relativa à idade dos homens ao serem diagnosticados com câncer de 

próstata é de 72 a 74 anos, e 85% apresentam acima dos 65 anos. 

A última estimativa mundial apontou o câncer de próstata como sendo o 

segundo tipo mais frequente em homens, cerca de 1,1 milhão de casos novos no 

ano de 2012. Aproximadamente 70% dos casos diagnosticados no mundo ocorrem 

em países desenvolvidos. As mais altas taxas de incidência foram observadas na 

Austrália/ Nova Zelândia, Europa Ocidental e América do Norte. Esse aumento pode 

ser reflexo, em grande parte, das práticas de rastreamento pelo teste do Antígeno 

Prostático Específico – PSA (INCA, 2013). 

 No tocante aos cânceres de cavidade oral, Leite et al. (2010) retrata que: a 

variação da incidência de câncer oral, de faringe e laringe por região geográfica é 

ampla. Em países desenvolvidos há maior incidência do que nos em 

desenvolvimento; no entanto, em países do sul da Ásia, como a Índia, o câncer oral 

é o câncer mais comum que afeta o gênero masculino e o terceiro que afeta 

mulheres. Já os tumores de laringe têm maior incidência da Espanha, seguido do 

Brasil. 

Quadro 1. Associação entre as variáveis faixa etária e topografia dos homens atendidos em um 

hospital do RN. 

    Topografia 

 

Idade 

Linfoma 

não 

Hodgkin 

Pâncreas 

Medula 

Óssea 

Próstata Sarcoma Estômago 

20 a 29 X  X    

30 a 39     X  

40 a 49  X    X 

50 a 59    X   

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013. 
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 O quadro 1 mostra que houve significância na associação entre a faixa etária 

de 30 e 39 anos e os casos de sarcoma; e de 40 a 49 anos, os casos de câncer no 

pâncreas, fato que não deixa de estar associado ao sistema gastrointestinal. 

 A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no 

qual encontrou-se grande número de fatores de risco. Entende-se por ambiente o 

meio em geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias químicas e 

afins), o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos), o ambiente social e 

cultural (estilo e hábitos de vida). As mudanças provocadas no meio ambiente pelo 

próprio homem, os "hábitos" e o "estilo de vida" adotados pelas pessoas, podem 

determinar diferentes tipos de câncer (INCA, 2013).  

 Um dos objetivos desse estudo foi conhecer os fatores de risco presentes nos 

homens com câncer, como visto na tabela 6, e foi possível apreender que dos 

homens em estudo 20,94% não possuíam esse tipo de informação descrita em seus 

prontuários. Nos prontuários restantes forma descritos os seguintes aspectos. 

Tabela 6. Distribuição dos fatores de risco presentes nos homens com câncer em estudo. 

Fatores de risco n % 

Tabagismo 79 17,59 

Antecedentes Pessoais 9 2,00 

Etilismo 85 18,93 

Medicamentos 12 2,67 

Fatores Ocupacionais 60 13,35 

Exposição Solar 104 23,15 

Nega todas as alternativas 46 10,24 

Três ou mais fatores 76 16,93 

Antecedentes Familiares 9 2,00 

Radiações 1 0,22 

Sem informação 94 20,94 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

Percebe-se que os homens em estudo estão vulneráveis aos fatores de risco 

causadores de câncer, 16, 96% relatam exposição a três ou mais fatores. O fator 

mais presente foi a exposição solar totalizando 23,15%; seguidos de etilismo 

(18,93%) e tabagismo (17,59%). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, diz que para o 

indivíduo desenvolver um câncer da pele, a área na qual aparecerá o tumor deverá 

ter absorvido um determinado número de horas de radiação ultravioleta (UV) durante 
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a vida. Ou seja, o importante é evitar o acúmulo de horas de UV na pele, seja de 

forma continuada ou intermitente, para não atingir aquela cota necessária para 

desenvolver o câncer. Esta cota é individual e é determinada por fatores 

constitucionais de risco (herança, pele clara, olhos claros, sardas, etc). 

De acordo com Pinto et al. (2011), o tabagismo e o etilismo são fatores de 

risco conhecidos para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide (CEC) da 

cabeça e do pescoço. Fernandes, Brandão e Lima (2008), reforça que, o carcinoma 

espinocelular é a neoplasia maligna de maior prevalência entre os vários tipos de 

câncer que atingem a boca. Esta doença afeta predominantemente homens de 

idade avançada que usam álcool e cigarros ou que viveram grande parte da vida 

expostos à radiação solar sem a devida proteção. 

Segundo Menezes et al. (2002), nenhuma outra medida teria tanto impacto na 

redução da incidência do câncer como a eliminação do tabagismo. O principal 

impacto seria a queda da incidência do câncer de pulmão, mas outras repercussões 

importantes seriam observadas no câncer de boca, faringe, laringe, esôfago, bexiga, 

pâncreas e rim. Os riscos atribuíveis descritos no presente trabalho indicam que a 

eliminação total do tabagismo levaria à prevenção de 54% do câncer de esôfago, de 

71% do câncer de pulmão e de 86% do câncer de laringe. 

Os homens usam cigarros com maior frequência do que as mulheres, o que 

lhes acarreta maior vulnerabilidade a doenças cardiovasculares, ao câncer, a 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, às doenças bucais e outras (SOUSA et 

al., 2014.) 

Buscou-se conhecer também quais as queixas os homens pesquisados 

apresentavam no momento que procuraram os serviços de saúde. Os achados são 

evidenciados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Distribuição das queixas relatadas pelos homens com câncer em estudo na consulta 

admissional. 

Queixas n % 

Nenhuma queixa 10 2,23 

Perda de Peso 40 8,90 

Lesões Cutâneas 120 26,75 

Nódulos 32 7,13 

Disfagia 21 4,67 

Dor 91 20,26 

Disúria 16 3,55 

Sangramento 20 4,44 

Três ou mais queixas 95 21,16 

Outros3 73 16,25 

Sem informação 26 5,79 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

Nota-se que a queixa mais prevalente foi a dor (28,48%), o que reforça a 

opinião que os homens possuem resistência na procura aos serviços de saúde, só 

adentrando esse ambiente quando busca assistência curativa. Apoia esse relato, o 

que cita a PNAISH, quando diz que, a não procura pelos serviços de atenção 

primária faz com que o indivíduo fique privado da proteção necessária à preservação 

de sua saúde e continue a fazer uso de procedimentos desnecessários se a procura 

pela atenção houvesse ocorrido em momento anterior. Muitos agravos poderiam ser 

evitados caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção 

primária. A resistência masculina à atenção primária aumenta não somente a 

sobrecarga financeira da sociedade, mas também, e, sobretudo, o sofrimento físico 

e emocional do paciente e de sua família, na luta pela conservação da saúde e da 

qualidade de vida dessas pessoas (BRASIL, 2009b).  

 Para além da consideração das determinações sociais de saúde, optou-se 

estrategicamente pela identificação das principais enfermidades e agravos à saúde 

do homem, mas também o esclarecimento de medidas necessárias à resolução do 

contingenciamento de demandas decorrentes da não procura pela atenção à saúde 

antes que os agravos requeressem atenção especializada (BRASIL, 2009b).  

                                                             
3 Na categoria “Outros”, foram agrupadas as queixas que foram relatadas menos de 10 (dez) vezes, 

entre elas: adenomegalia, ascite, constipação, convulsão, diarreia, disfonia, distensão abdominal, 

desmaio, dispneia, edema, febre, icterícia, inapetência, incontinência urinária, parestesia, perda da 

visão, prurido, rouquidão, sensação de plenitude, tosse e vômito. 
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No que concerne aos exames realizados para fins diagnósticos, constatou-se 

que a maioria utilizou o anatomopatológico (88,88%) para os tumores sólidos e o 

mielograma (4,89%) para os tumores de medula óssea, o que se configura como 

“padrão-ouro” na detecção desses tipos de câncer. O exame anatomopatológico é 

imprescindível para o diagnóstico do tumor primário e das metástases e para a 

classificação e o estadiamento (INCA, 2008).  

Tabela 8. Distribuição dos exames realizados para diagnóstico nos homens com câncer atendidos em 

um hospital do RN. 

Exames n % 

Nenhum 3 0,67 

Exames Laboratoriais 22 4,89 

Mielograma 22 4,89 

Imunofenotipagem 13 2,89 

Anatomopatológico 399 88,88 

Raio X 10 2,23 

Tomografia 25 5,57 

Endoscopia 21 4,68 

Outras Modalidades Diagnósticas4 37 8,22 

Sem informação 1 0,22 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

No que diz respeito a terapêutica implementada nessa população, observa-se 

que a modalidade cirurgia ocupa o tratamento de primeira escolha, totalizando 

52,57%. Pode-se associar esse dado ao fato de o tipo de câncer mais incidente na 

população em estudo ter sido o de pele não melanoma, e nessa topografia temos 

como principal base de tratamento a cirurgia, representada pela ressecção das 

lesões. Visualiza-se os resultados na tabela 9. 

 

 

 

 

                                                             
4 Na categoria “Outros”, foram agrupadas as modalidades terapêuticas que foram realizadas por 

menos de 10 (dez) pacientes, entre elas: CA 125, cintilografia óssea, colonoscopia, ecocardiograma, 

eletrocardiograma, imunohistoquímica, laringoscopia, ressonância magnética, retossigmoidoscopia, 

ultrassonografia abdominal, ultrassonografia de pescoço e ultrassonografia pélvica. 
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Tabela 9. Distribuição das formas terapêuticas utilizadas no tratamento dos homens com câncer 

atendidos em um hospital do RN. 

Terapêutica  n % 

Modalidades Isoladas 
Nenhum Tratamento 33 7,35 

Somente Cirurgia 
Somente Radioterapia 

Somente Quimioterapia 
Somente Hormonioterapia 

Transplante de Medula Óssea 
Modalidades Associadas 

148 
3 

109 
1 
0 
 

32,96 
0,67 

24,28 
0,22 

0 
 

Cirurgia e Radioterapia 10 2,23 

Cirurgia e Quimioterapia 78 17,38 

Três ou mais 38 8,46 

Radioterapia e Quimioterapia 25 5,57 

Quimioterapia e Hormonioterapia          3 0,67 

Sem informação 1 0,22 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

Estima-se que cerca de 60% de todos os pacientes portadores de câncer 

necessitem de cirurgia para o seu tratamento. Quase todos são submetidos a algum 

tipo de procedimento cirúrgico para diagnóstico (como a biópsia) ou estadiamento da 

doença. De modo geral, os tumores de crescimento lento são os melhores 

candidatos à cirurgia, e a cirurgia inicial para câncer tem maior chance de cura do 

que a cirurgia para recidivas (INCA, 2008). 

Atualmente, a quimioterapia (QT) é, entre as formas de tratamento, a que 

possui os melhores resultados de cura para muitos tipos de tumores e que mais 

aumenta a sobrevida dos portadores de câncer. Entre as terapêuticas, é a mais 

utilizada e se mostra eficaz para o tratamento, sendo muitas vezes a cura das 

principais neoplasias hematológicas como a leucemia. Ela consiste no emprego de 

um conjunto de drogas, isoladas ou em combinação (CALEFI et al., 2014).  

A radioterapia é a modalidade de tratamento cujos agentes terapêuticos são 

as radiações ionizantes, raios X, raios gama e radiações corpuscular (elétrons, 

prótons e nêutrons), radiações ionizantes agem sobre o DNA nuclear, levando a 

célula à morte ou a perda da sua capacidade reprodutiva. O tratamento radioterápico 

se divide em teleterapia e braquiterapia. A teleterapia emprega frações diárias de 

doses, feixes externos de radiação em aceleradores lineares e aparelhos de 
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cobaltoterapia constituindo 90% dos tratamentos e a cirurgia pode ser administrada 

como auxiliar nos tratamentos (SILVA et al, 2014). 

 O transplante de medula óssea é outro procedimento terapêutico que 

consiste na infusão de células-tronco hematopoiéticas (CTH) por via intravenosa, 

com a finalidade de restabelecer a normalidade funcional da medula óssea. Constitui 

uma forma racional de tratamento quando o processo patológico envolve a medula 

óssea ou quando a toxicidade hematopoiética é o fator limitante no tratamento 

agressivo da doença (INCA, 2008). O fato de não ter ocorrido nenhum paciente que 

desenvolveu esta modalidade terapêutica é justificada pelo hospital em estudo não 

disponibilizar de estrutura para a realização do procedimento, bem como não ter 

aparecido doadores para que houvesse transferência do paciente para a instituição 

de referência. 

A manipulação do sistema endócrino é um procedimento bem estabelecido 

para o tratamento de algumas neoplasias malignas hormoniossensíveis. Inicialmente 

utilizada no câncer de mama, a hormonioterapia foi sendo subsequentemente 

aplicada a outros tumores que mostravam hormoniossensibilidade incontestável, 

como os carcinomas de endométrio e de próstata e os tumores tiroidianos 

iodocaptantes. Raramente tem objetivo curativo quando usada isoladamente. É 

usual sua associação, concomitante ou não, com a quimioterapia (câncer de mama 

e do sistema hemolinfopoético), com a cirurgia (câncer de endométrio) e com a 

radioterapia (câncer de próstata). Pode ser indicada ainda, para tratamento paliativo 

de metástases ósseas de tumores hormoniossensíveis, por exemplo (INCA, 2013). 

4.3 ESTADIAMENTOS TUMORAIS E PROGNÓSTICOS 

A prática de se dividir os casos de câncer em grupos, de acordo com os 

chamados estádios, surgiu do fato que as taxas de sobrevida eram maiores para os 

episódios nos quais a doença era localizada do que para aqueles nos quais a 

doença tinha se estendido além do órgão de origem. Esses grupos eram 

frequentemente referidos como casos iniciais e casos avançados, inferindo alguma 

progressão regular com o passar do tempo. Na verdade, o estádio da doença, na 

ocasião do diagnóstico, pode ser um reflexo não somente da taxa de crescimento e 

extensão da neoplasia, mas também do tipo de tumor e da relação tumor-hospedeiro 

(BRASIL, 2004). 
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O Sistema TNM para a classificação dos tumores malignos foi desenvolvido 

por Pierre Denoix (França), entre os anos de 1943 e 1952. Em 1950, a União 

Internacional Contra o Câncer – UICC, nomeou um Comitê de Nomenclatura e 

Estatística de Tumores e adotou, como base para seu trabalho na classificação do 

estádio clínico, as definições gerais de extensão local dos tumores malignos 

sugeridas pelo Sub-Comitê de Registros de Casos de Câncer e Apresentação 

Estatística, da Organização Mundial da Saúde (OMS) (BRASIL, 2004). 

O principal propósito a ser conseguido pela concordância internacional na 

classificação dos casos de câncer pela extensão da doença é fornecer um método 

que permita comparações entre experiências clínicas sem ambiguidade. O sistema 

TNM trabalha prioritariamente com a classificação por extensão anatômica da 

doença, determinada clínica e histopatologicamente (quando possível) (BRASIL 

2004). 

O Sistema TNM para descrever a extensão anatômica da doença tem por 

base a avaliação de três componentes: 

T - Extensão do tumor primário 

N - Ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais 

M - Ausência ou presença de metástase à distância 

A classificação clínica (classificação clínica pré-tratamento), designada TNM 

(ou cTNM), tem por base as evidências obtidas antes do tratamento. Tais evidências 

surgem do exame físico, diagnóstico por imagem, endoscopia, biópsia, exploração 

cirúrgica e outros exames relevantes (BRASIL, 2004). 

Essa pesquisa possui como um dos seus objetivos conhecer os 

estadiamentos tumorais admissionais dos pacientes homens com câncer, avistando 

associar esses dados aos possíveis desfechos. Na tabela 10, visualiza-se que 

28,29% dos pacientes não possuíam essa informação registrada em prontuário, 

porém dos 71,71% prontuários válidos, pode-se observar que a maior parte dessa 

população chegou ao serviço de saúde com estadiamento T, estágio IV; informando 

que esse paciente chegou com a doença em estágio avançado, tornado mais difícil 

seu prognóstico. 

O item “não se aplica” encontrado na tabela 10 se refere aos casos de 

canceres hematológicos, pois essa classificação tumoral somente é utilizada para 

estadiamento de tumores sólidos. Esse componente não aparece na tabela 11 
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porque embora o paciente possua diagnóstico de câncer de origem hematológica, 

eles podem apresentar metástase a distância. 

Ainda na tabela 10, em relação ao estadiamento N, 28,73% dos prontuários 

não dispunha dessa informação e dos 71,27% válidos; 34,52% apresentaram 

estadiamento N em estágio 0, informando que a maioria dos pacientes não 

apresentavam metástases em linfonodos regionais. 

 

Tabela 10. Distribuição dos estágios de estadiamentos admissionais tumorais T e N dos homens com 

câncer atendidos em um hospital do RN. 

Estadiamento T (n=449) %  Estadiamento N (n=449) % 

0 2 0,45 X 12 2,67 

I 50 11,14 0 155 34,52 

II 69 15,37 I 37 8,24 

III 59 13,14 II 37 8,24 

IV 71 15,81 III 11 2,45 

X 3 0,67 Não se aplica 68 15,14 

Não se aplica 68 15,14 Sem informação 129 28,73 

Sem informação 127 28,29    

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

Cardoso (2014) compartilha da mesma opinião em sua pesquisa desenvolvida 

na Universidade Federal de Santa Catarina, quando diz que a maioria das lesões 

tinham estadiamento clínico IV da classificação TNM, demonstrando que a maioria 

dos casos tem um diagnóstico tardio. 

Segundo Brasil (2004), as seguintes definições gerais são utilizadas para a 

classificação clínica do sistema TNM: 

T - Tumor Primário 

Tx - O tumor primário não pode ser avaliado 

T0 - Não há evidência de tumor primário 

Tis - Carcinoma in situ 

T1, T2, T3, T4 Tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário 

 

N - Linfonodos Regionais 

Nx - Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 - Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N1, N2, N3 - Comprometimento crescente dos linfonodos regionais 

 
M - Metástase à Distância 
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Mx - A presença de metástase à distância não pode ser avaliada. 

M0 - Ausência de metástase à distância 

M1 - Metástase à distância 

E, quanto ao estadiamento tumoral M, na tabela 11 visualiza-se que 39,87% 

dos prontuários não apresentavam essa informação, e dos 60,13% válidos, 41,87% 

apresentavam estadiamento tumoral M admissional em estágio 0, dizendo que a 

maioria desses homens não apresentavam metástases a distância. 

Tabela 11. Distribuição dos estágios de estadiamento admissional tumoral M dos homens com câncer 

atendidos em um hospital do RN. 

Estadiamento M (n=449) % 

X 11 2,45 

0 188 41,87 

I 71 15,81 

Sem informação 179 39,87 
FONTE:  Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

 

 Foi ainda pesquisado o local da metástase dos 15,81% de pacientes que 

apresentaram estadiamento tumoral M em estágio I. Na tabela 12, visualiza-se que a 

maior parte das metástases ocorreram no fígado (5,58%), seguido de pulmão 

(2,68%). 

 

Tabela12. Distribuição dos locais de metástases nos homens com câncer atendidos em um hospital 

do RN. 

Local da Metástase  n % 

Óssea 9 2,00 

Fígado 25 5,58 
Pulmão 
Outros5 

12 
25 

2,68 
5,58 

Não se aplica 199 44,32 

Sem informação 179 39,87 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

 

De acordo com Neto (2014), a metástase é o processo pelo qual células 

cancerígenas se disseminam do seu sítio primário para outros locais distantes, onde 

                                                             
5 Na categoria “Outros”, foram agrupadas as localizações topográficas de metástases que 

apresentaram menos de 9 (nove) ocorrências, entre elas: coluna vertebral, estômago, fundo de saco 

de Doulas, glândula adrenal, linfonodos, múltiplas localizações, pâncreas, parede abdominal, 

peritônio, pleura e sistema nervoso central. 
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se multiplicam e formam novas colônias celulares. É a maior causa de morte por 

câncer. O fígado possui alta prevalência de tumores malignos secundários. Com 

certeza, apresenta vários motivos para sediar metástases de diversos órgãos (seu 

papel como órgão de defesa — sistema retículo-endotelial; órgão de 

desembocadura do sistema venoso esplâncnico; comunicação direta com o sistema 

cava inferior; riqueza de drenagem linfática, etc.). Depois que a célula metastática 

vence a barreira anatômica no sítio de origem e ganha a circulação, o seu alvo é o 

fígado. 

 Em relação a incidência de metástases pulmonares em pacientes que 

morreram devido a tumores malignos extratorácicos é reportada como sendo de 

20%-54%. A detecção precoce de metástases pulmonares em pacientes com 

malignidade extratorácica conhecida, tanto no momento da apresentação inicial 

(metástases sincrônicas) como durante o curso clínico subsequente (metástases 

metacrônicas), é claramente importante para o planejamento de um tratamento 

eficaz (DAVIS et al., 2012).  

Segundo INCA (2013), acerca da mortalidade masculina, as causas externas 

estão em segundo lugar, com 18,0%, e as neoplasias ficam em terceiro, com 12,8%.  

Cunha et al. (2012), expõe que os altos índices de mortalidade da população 

masculina relacionada com câncer de esôfago, estômago e pulmão, refletem a falta 

de cuidado dos homens com sua saúde. No Brasil, o câncer de estômago é 

importante causa de falecimento em regiões mais desenvolvidas como o Sul e 

Sudeste. Os coeficientes padronizados de mortalidade, no sexo masculino, variam, 

por cem mil habitantes, com média de 17,37 entre o ano de 1990 a 2008. Tem assim 

uma significância superior aos números apresentados nos casos das mulheres, que 

é em média 7,1, taxas estas que representam a mortalidade do câncer de estômago 

no estado do Paraná. 

 O estudo vem a corroborar com os dados nacionais quando revela que dos 

449 pacientes em estudo, 119 apresentaram o óbito como desfecho final; o que 

representa a maior parte dos prontuários que possuíam essa informação, como 

pode-se visualizar na tabela 13. 
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Tabela 13. Distribuição do desfecho dos homens com câncer atendidos em um hospital do RN. 

Desfecho (n=449) % 

Óbito 119 26,50 

Em tratamento 93 20,71 

Alta 7 1,56 

Transferência 9 2,00 

Abandono 104 23,16 

Alta em manutenção 34 7,57 

Sem informação 83 18,49 
FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

 

 O quadro 2 mostra a associação entre as variáveis desfecho e topografia. 

Nessa pesquisa concluímos que existe relação significativa entre os cânceres de 

pulmão e esôfago e o desfecho óbito. De acordo com Cunha et al. (2012), ao 

analisar as médias dos índices de mortalidade por câncer de pulmão no Paraná de 

1990 a 2008, nota-se que a média masculina (18,44) é maior que a feminina (8,52), 

ou seja, mais que o dobro. E acerca do câncer de esôfago, relata ser uma neoplasia 

extremamente letal, que atinge majoritariamente homens com mais de 50 anos e de 

baixo nível socioeconômico, sendo que existem poucos casos de pessoas com essa 

neoplasia antes dos 30 anos de idade. 

 O câncer pele-não melanoma apesar de ter um alto índice de casos, possui 

bom prognóstico, a maior parte dos pacientes recebem alta hospitalar. O desfecho 

abandono foi perceptível nessa topografia também, mas associamos aos casos que 

exigem acompanhamento anual junto ao oncologista, porém os pacientes por 

permanecerem bem clinicamente, não retornam aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
Quadro 2. Associação entre as variáveis desfecho e topografia dos homens com câncer atendidos em 
um hospital no RN. 
 

      Topografia 

 

Desfecho 

Cérebro Linfoma 

de 

Hodgkin 

Pulmão  Esôfago Pâncreas Pele 

não-

mela

noma 

Medula 

óssea 

Próstata Olho 

Óbito   X X      

Em tratamento       X X  

Alta      X    

Transferência X X   X     

Abandono      X    

Alta em 

manutenção 

        X 

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

 

Pode-se observar ainda no quadro 3, a associação entre as variáveis 

sóciodemográficas e clínicas com o estadiamento inicial. Houve significância 

estatística para a variável idade, fatores de risco e desfecho (p<0,000). Diferenças 

significativas estão indicadas em p<0,000 ou p<0,005 e ns, não significativo. Onde 

houve diferença indica que aquela condição está associada a variável em questão. 

 

Quadro 3. Associação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e estadiamento tumoral 

admissional dos homens com câncer atendidos em um hospital no RN. 

Parâmetro Topografia Estad. T Estad.N Estad. M Local da 
Metástase 

Idade p<0,000 p<0,000 ns p<0,000 ns 

Raça ns ns ns ns ns 

Profissão ns ns ns ns ns 

Procedência ns ns ns ns ns 

Fatores de 
Risco 

ns p<0,005 p<0,005 p<0,005 ns 

Desfecho p<0,000 p<0,000 p<0,000 p<0,000 ns 

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 
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Dessa forma, observamos que houve relação significativa entre idade e 

topografia, mostrando que a faixa etária do paciente influencia na localização do 

tumor. Da associação entre as variáveis idade e estadiamento T e M, advertimos 

que a idade também possui relação direta no estágio em que se encontra o tumor 

primário, bem como no aparecimento de metástases à distância. 

O quadro 3 comprova que a presença dos fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer na vida da população agiu diretamente no estadiamento 

tumoral admissional dos pacientes. E ratificou ainda a hipótese de que, a topografia 

e o estadiamento tumoral admissional quando associados à variável desfecho sofreu 

alterações significativas. 

No quadro 4, observa-se a associação entre as variáveis, fatores de risco e 

estadiamento tumoral T, e comprovamos que os homens com câncer que faziam 

uso de etilismo e tabagismo, ou que relatam mais de três fatores de risco; chegaram 

ao serviço de saúde com tumor nível IV, ou seja, câncer em estágio avançado.  

 

Quadro 4. Associação entre as variáveis, fatores de risco e estadiamento tumoral T dos homens com 

câncer atendidos em um hospital no RN. 

Fatores de Risco Estadiamento T 

0 I II IV X 

Tabagismo     x     

Tabagismo e Etilismo       x   

Tabagismo e 
Medicamentos 

  x       

Três ou mais fatores       x   

Etilismo e Antecedentes 
familiares 

    x     

Medicamentos x         

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

  

 Diante dos dados do estudo, observa-se que os homens com câncer 

atendidos nesse hospital apresentam mau prognóstico. Na tabela 14, quando 

realizada a associação entre a variável desfecho (óbito) e estadiamento tumoral T, 

estágio IV; foi constatado que houve significância relevante. Como foi relatado 

anteriormente, a maioria dos homens do estudo chegaram ao serviço de saúde 

especializado com estadiamento tumoral T nesse estágio, dessa forma interpreta-se 

que a maioria desses pacientes tiveram como desfecho o óbito. 
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Tabela 14. Associação entre desfecho (óbito) e os estadiamentos tumorais admissionais T, estágio 

IV; N, estágio I e M, estágio I dos homens com câncer atendidos em um hospital no RN. 

Desfecho 

Estadiamento 
T 

Estadiamento  
N 

Estadiamento 
M 

IV I I 

Óbito x x x 

FONTE: Dados coletados nos prontuários no período de 2008 a 2013 

Figueiredo et al. (2014) corrobora com esses dados quando relata sobre seu 

estudo e diz que, o estadiamento tumoral constitui fator determinante na sobrevida 

dos pacientes. A sobrevida em 12, 24 e 36 meses, foi menor nos tumores T4, 

seguidos dos T3, sendo observada diferença estatística relevante. O grau de 

infiltração tumoral também foi fator determinante do prognóstico. Mais de 2/3 dos 

tumores ressecados apresentavam estadiamento T3 ou T4 e a sobrevida global 

desses pacientes foram significativamente menores quando comparada à daqueles 

que apresentavam tumores T1 ou T2. 

Huwe et al. (2013) completa que: em relação ao estadiamento tumoral, 

pacientes diagnosticados com tumor em estádio IV apresentaram uma taxa de 

sobrevivência em 5 anos menor (7,7%), quando comparados a pacientes em estádio 

II e III. 

Ainda na tabela 14, foi realizada associação entre a variável desfecho (óbito) 

e estadiamento tumoral N, estágio I; e observa-se que houve significância 

importante nesse estudo, reforçando a magnitude do problema presente nos 

homens com câncer do oeste potiguar. 

Segundo Figueiredo et al. (2014): Da mesma maneira, mais de três linfonodos 

positivos para células tumorais constituem fator de pior prognóstico de sobrevivência 

dos pacientes. Aqueles com estadiamento N2 tiveram sobrevida duas vezes menor 

do que os que não tiveram metástase linfonodal (N0).   

Nota-se também, associação entre a variável desfecho (óbito) e estadiamento 

tumoral M, estágio I, e conclui-se que houve significância relevante; demonstrando 

que o paciente que apresenta metástase à distância, possui grande probabilidade de 

ter o óbito como desfecho. 

Segundo Huew et al. (2013) o diagnóstico precoce é crucial para que se 

possa fazer a escolha do tratamento, e a escolha deste depende principalmente do 

tamanho, localização e extensão do tumor. É sabido que algumas variáveis como o 

estadiamento TNM da lesão e o seu grau de diferenciação interferem fortemente na 
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sobrevida. A presença de metástase pode ser considerada um importante fator 

prognóstico na sobrevida dos pacientes. A mediana encontrada para sobrevida de 

pacientes sem metástase neste estudo foi 3 vezes maior que a sobrevida de 

pacientes que apresentavam doença metastática. Além disso, a taxa de 

sobrevivência em 5 anos no grupo de pacientes sem metástase foi de 33%, 

enquanto no grupo com metástase essa taxa foi de 5,9%. 

Dessa forma, conclui-se que existe relação significativa entre o estadiamento 

tumoral admissional do paciente e o desfecho do seu tratamento, pois através dos 

dados analisados pode-se confirmar que quanto mais avançado o estadiamento 

tumoral inicial, pior o prognóstico do paciente, daí a importância do diagnóstico 

precoce. 
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V CONCLUSÃO 

As contribuições deste estudo vão além da produção do conhecimento, na 

medida em que pretende servir de subsídio para orientar ou definir ações no âmbito 

dos serviços de saúde, visando aumentar a adesão aos exames de detecção 

precoce para o câncer masculino e, assim, contribuir significativamente para a 

redução da proporção de diagnósticos em estágios avançados desta doença. A 

saúde desse público tornou-se prioridade há pouco tempo, fato este que reflete o 

diagnóstico tardio e os maus prognósticos observados nos homens atendidos nesse 

hospital no RN. 

Os objetivos propostos na pesquisa foram alcançados, uma vez que se 

detecta altos números de casos de câncer de pele não-melanoma, episódio 

associado também ao fato da maior parte dos homens em estudo desenvolver a 

agricultura como atividade profissional. Percebe-se que mudanças no estilo de vida; 

como cuidados com exposição solar, etilismo e tabagismo, se configuram como 

fatores protetores para o desenvolvimento dessa patologia.  

Nota-se ainda que, a partir da associação entre as variáveis estadiamento 

tumoral admissional e desfecho, quanto maior o estágio do estadiamento 

admissional do paciente, pior ser prognóstico e qualidade de vida; fato que pode ser 

prevenido com adoção de políticas públicas de saúde. 

Com base na experiência analisada, surge uma observação para reforçar a 

tese de que a prevenção e a detecção precoce são estratégias básicas para o 

controle do câncer. Considera-se que devem priorizar a necessidade urgente de 

mudança de comportamento da população masculina, priorizando os exames de 

rastreamento. 
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM - FAEN 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE – MASS 
 

 
PERFIL CLINICO DE HOMENS COM CÂNCER ATENDIDOS EM UM HOSPITAL 

NO RIO GRANDE DO NORTE – RN 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. Data da coleta: 

 

2. Idade: 

(    ) 1- 20 a 29 anos 

(    ) 2- 30 a 39 anos 

(    ) 3- 40 a 49 anos 

(    ) 4- 50 a 59 anos 

 

3. Raça: 

(   ) 1- Branco 

(   ) 2- Pardo 

(   ) 3- Negro 

(   ) 4- Índio 

(   ) 5- Sem informação 

 

4. Data de Admissão:  

(    ) 1- 2008 

(    ) 2- 2009 

(    ) 3- 2010 

(    ) 4- 2011 

(    ) 5- 2012 

(    ) 6- 2013 

 

5. Profissão 

(    ) 1- Agricultor 

(    ) 2- Administrador   

(    ) 3- Advogado  

(    ) 4- Agente de Saúde 

(    ) 5- Aposentado  

(    ) 6- Carteiro  

(    ) 7- Empresário 

(    ) 8- Engenheiro Civil    

(    ) 9- Engenheiro Elétrico 

(    ) 10- Engenheiro Mecânico  

(    ) 11- Engenheiro Têxtil   

(    ) 12- Enfermeiro   

(    ) 13- Estudante 

(    ) 14- Farmacêutico 

(    ) 15- Guarda de Trânsito 

(    ) 16- Mecânico    

(    ) 17- Médico 

(    ) 18- Motorista 

(    ) 19- Químico                                

(    ) 20- Pedreiro 

(    ) 21- Pescador 

(    ) 22- Pintor 

(    ) 23- Professor 

(    ) 24- Salineiro 
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(  ) 25- Técnico de 

Enfermagem 

(  ) 26- Técnico em Informática 

(   ) 27- Trabalhadores do 

Petróleo 

(   ) 28- Trabalhadores de 

Fábrica 

(   ) 29- Vendedor 

(   ) 30 – Auxiliar de 

enfermagem 

(   ) 31 – Benefício 

(   ) 32 – Cabeleireiro 

(   ) 33- Operador de Máquinas 

(   ) 34 – Artesão 

(   ) 35 – Esmerilhador 

(   ) 36 – Militar 

(   ) 37 – Oficial de Justiça 

(   ) 38 – Funcionário Público 

(  ) 39 – Outros 

(   ) 40 – Marceneiro 

(   ) 41 – Segurança 

(   ) 42 – Metalúrgico 

(   ) 43 – Comerciante 

(   ) 44 – Desempregado 

(   ) 45 – Autônomo 

(   ) 46 – Técnico de 

Laboratório 

(   ) 47 – Auxiliar de Dentista 

(   ) 48 – Carpinteiro 

(   ) 49 – Auditor Fiscal 

(   ) 50 - Juiz 

(  ) 50- Gerente 

(   ) 51 – Educador Físico 

(   ) 52- Engenheiro Agrônomo 

 

 

6. Procedência: 

(    ) 1- Cidade Local 

(    ) 2- Cidades Circunvizinhas 

 

 

 

 

 

7. Se cidades circunvizinhas, qual: 

(   ) 1- Apodi 
(   ) 2- Caraúbas 
(   ) 3- Patu 

(   ) 4- Almino Afonso 

(   ) 5- Paraú 

(   ) 6- Baraúna 

(   ) 7- Carnaubais 

(   ) 8- Grossos 

(   ) 9- Assú 

(   ) 10- Pau dos Ferros 

(   ) 11- Janduís 

(   ) 12- Lucrécia 

(   ) 13- Felipe Guerra 

(   ) 14- Triunfo Potiguar 

(   ) 15- Upanema 

(   ) 16- Olho D’agua dos 

Borges 

(   ) 17- Portalegre 

(   ) 18- Areia Branca 

(   ) 19- São Francisco do 

Oeste 

(   ) 20- Rafael Godeiro 

(   ) 21- Tenente Ananias 

(   ) 22- Severiano Melo 

(   ) 23- Gov. Dix Sept Rosado 

(   ) 24- Campo Grande 

(   ) 25- Porto do Mangue 

(   ) 26- Água Nova 

(   ) 27- Major Sales 

(   ) 28- Ipanguaçu 

(   ) 29- Umarizal 

(   ) 30- Icapuí - CE 

(   ) 31- São Miguel 

(   ) 32- Serra do Mel 

(   ) 33- Frutuoso Gomes 

(   ) 34- Tibau 

(   ) 35- Antônio Martins 

(   ) 36- Encanto 

(   ) 37- Afonso Bezerra 

(   ) 38- Aracati 

(   ) 39- Marcelino Vieira 

(   ) 40- Fernando Pedrosa 

(   ) 41- Itajá 

(   ) 42- Itaú 

(   ) 43- Martins 

 

8. Localização do Tumor (Topografia):  

 

(    ) 0- não sabe 

(   ) 1- Cérebro 

(   ) 2- Pele Não-Melanoma 

(   ) 3- Pele Melanoma 

(   ) 4- Olho 
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(   ) 5- Ouvido 

(   ) 6- Nariz 

(   ) 7- Laringe 

(   ) 8- Faringe 

(   ) 9- Boca 

(   ) 10- Linfoma de Hodgkin 

(   ) 11- Linfoma Não-Hodgkin 

(   ) 12- Membros Superiores 

(   ) 13- Pulmão 

(   ) 14- Mediastino 

(   ) 15- Esôfago 

(   ) 16- Estômago 

(   ) 17- Fígado 

(   ) 18- Pâncreas 

(   ) 19- Baço 

(   ) 20- Medula Óssea 

(   ) 21- Intestino  

(   ) 22- Reto 

(   ) 23- Próstata 

(   ) 24- Bexiga 

(   ) 25- Pênis 

(   ) 26- Membros Inferiores 

(   ) 27 – Sarcoma 

(   ) 28 – Parótida 

(   ) 29 – Vias Biliares 

(   ) 30 – Mama 

(   ) 31 - Rim  

(   ) 32 – Língua 

(    ) 33- Mieloma Múltiplo 

(   ) 34 – Apêndice 

(   ) 35- Tireóide 

(   ) 36- Amígdala 

(   ) 37 – Timo 

(    ) 38 – Testículo 

(   ) 39- Coluna 

 

9. Estadiamento T: 

(   ) 0- 0 

(   ) 1- I 

(   ) 2- II 

(   ) 3- III 

(   ) 4- IV 

(   ) 5- x 

 

10. Estadiamento N: 

(   ) 0 - 0 

(   ) 1- I 

(   ) 2- II 

(   ) 3- III 

(   ) 4 – x 

 

11. Estadiamento M: 

(   ) 0 - x 

(   ) 1- 0 

(   ) 2- I 

 

12. Se houver metástase, qual a localização: 

(    ) 1- Peritônio 

(    ) 2- Estômago 

(    ) 3- Suprarrenal 

(    ) 4- Óssea 

(    ) 5- Fígado 

(    ) 6- Pleura 

(    ) 7- Fundo de Saco de 

Doulas 

(    ) 8- Pulmão 

(    ) 9- Sistema Nervoso 

Central 

(    ) 10- Glândula Adrenal 

(    ) 11- Parede Abdominal 

(    ) 12- Linfonodo 

(    ) 13- Coluna Vertebral 

(    ) 14- Pâncreas 

 

13. Fatores de risco associados:  
 

(    ) 0- Nenhum 
(    ) 1- Tabagismo     

(    ) 2- Etilismo   
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(    ) 3- Antecedentes  
Familiares 

( ) 4- Hábitos Alimentares 
Inadequados 
(    ) 5- Hábitos Sexuais 

Inadequados 
( ) 6- Medicamentos de uso 
prolongado 

(    ) 7- Fatores Ocupacionais 
(    ) 8- Exposição Solar 
(    ) 9- Radiações 
(   ) 10- Sedentarismo 
(    ) 11- Antecedentes 

Pessoais 
(    ) 12-  Sem informação

 
 
14. Dados do exame físico na admissão: 

Sinais Vitais: PA: _________; P: ________; R: ________; T: ________ 

 

15. Queixas principais na admissão:  

(   ) 1- Perda de peso 

(   ) 2- Inapetência 

(   ) 3- Episódios de vômito 

(   ) 4- Dispneia 

(   ) 5- Diarreia 

(   ) 6- Sangramento 

(   ) 7- Dor 

(   ) 8- Palidez cutânea 

(   ) 9- Disúria  

(   ) 10- Lesões cutâneas 

(   ) 11- Nódulos 

(   ) 12 – Adenomegalias 

(   ) 13- Febre 

(   ) 14 – Distensão abdominal 

(    ) 15 – Hiporexia 

(   ) 16 – Edema 

(   ) 17 – Fraturas no fêmur 

(   ) 18 – Tenesmo 

(   ) 19 – Parestesia 

(   ) 20 – Disfagia 

(   ) 21 – Sensação de 

plenitude 

(   ) 22- Disfonia 

(   ) 23 – Icterícia 

(   ) 24- Astenia 

(   ) 25- Petéquias 

(   ) 26- Prurido 

(   ) 27 – Constipação 

(   ) 28 – Tosse Seca 

(   ) 29 – Rouquidão 

(   ) 30 – Convulsão 

(   ) 31 – Confusão mental 

(   ) 32- Perda da força  

(   ) 33- Perda da visão 

(   ) 34 – Ascite 

(   ) 35- Rebaixamento de nível 

de consciência 

(   ) 37- Hemiplegia 

(   ) 38 – Incontinência urinária 

(   ) 39- Desmaio 

(   ) 40- Outros

 

 

16. Exames utilizados para o diagnóstico:

(   ) 0- Nenhum
(    ) 1- Exames Laboratoriais 
(    ) 2- CEA 
(    ) 3- CA 125 

(    ) 4- USG Pélvica 

(    ) 5- USG Abdominal 

(    ) 6- Tomografia 

(    ) 7- Ressonância 

(    ) 8- Raio-X 

(    ) 9- Anatomopatológico 

(Biópsia) 

(   ) 10- Cintilografia Óssea 

(    ) 11- Mielograma 

(   ) 12- Imunohistoquímica 

(   ) 15 – USG de Pescoço 

(   ) 16 – Ecocardiograma 

(   ) 17 – Endoscopia 

(   ) 18 – Colonoscopia 

(   ) 19 – Imunofenotipagem 

(   ) 20 – USG de joelho 

(    ) 21 – Retossigmoidoscopia 

(   ) 22– Mamografia 

(   ) 23 – USG de vias urinárias 

(   ) 24- Laringoscopia 

(   ) 25 – Eletrocardiograma 

(   ) 26 –USG da coxa 

(   ) 13- Broncoscopia 
(   ) 14- USG de tireóide 
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17. Terapêutica implementada: 

(    ) 0- Nenhum 

(    ) 1- Cirurgia 

(    ) 2- Radioterapia 

(    ) 3- Quimioterapia 

(    ) 4-  Hormonioterapia 

(    ) 5- Transplante de Medula Óssea 

 

 

18.  Desfecho: 

(   ) 1- Óbito 

(   ) 2- Em tratamento 

(   ) 3- Alta 

(   ) 4- Transferência 

(   ) 5- Abandono 

(   ) 6- Alta em  manutenção 
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO 
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