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RESUMO 

Introdução: O câncer será a principal causa de mortalidade em todo o mundo nas próximas 

décadas. Objetivo: objetivo descrever o perfil clínico e epidemiológico de pacientes 

oncológicos assistidos em um Centro de Alta Complexidade em Tratamento de Câncer. 

Método: estudo transversal, com abordagem quantitativa, descritiva. A população foi 

selecionada por conveniência no período de julho a dezembro de 2012. Resultados: Foram 

incluídos no estudo 268 pacientes, sendo 64,2% do sexo feminino, com predominância da 

faixa etária entre 61 e 70 anos (24,6%), casados (61,6%), ensino fundamental incompleto 

(53,7%), renda baixa (59,3%). Características clínicas: tumor primário (71,6%), com presença 

de recidiva em 83,6% e com localização do tumor predominante em mama (43,7%) e próstata 

(14,6%). Características do tratamento: realizou cirurgia (77,6%) com finalidade diagnóstica e 

curativa (40,9%) e quimioterapia adjuvante (70,5%). Conclusão: os dados permitiram 

caracterizar o perfil clinico e epidemiológico do câncer na região estudada, servindo como 

base de dados para estudos epidemiológicos futuros e como subsídio para a implementação de 

políticas públicas preventivas para a população desta Região. Palavras-chaves: Neoplasias; 

Epidemiologia; Fatores de Risco. 
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INTRODUÇÃO 

         Atualmente o câncer, é considerado um problema de saúde pública mundial, estando 

entre as principais causas de óbitos em adultos. No ano de 2008, foi responsável pela morte de 

aproximadamente 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se para o ano de 2030 a 

incidência de 23 de milhões de casos e a ocorrência de 17 milhões de mortes, sendo a grande 

maioria destes casos em países que estão em desenvolvimento (WHO, 2013).  

         Entre os principais tipos de câncer que acometem a população mundial masculina estão 

o câncer de pulmão, próstata, cólon retal, estômago e fígado, já entre as mulheres está o 

câncer de mama, cólon retal, colo do útero, pulmão e estômago. (WHO, 2008).  

         Quanto ao Brasil, o câncer representa a segunda causa de morte no país, com um 

percentual de 16%, antecedida apenas das doenças cardiovasculares (WHO, 2011). Projetou-

se para o ano de 2014-2015 a ocorrência de aproximadamente 576.000 novos casos. Sem 

considerar os casos de câncer de pele não melanoma, estimam-se 395 mil casos novos de 

câncer, 204 mil para o sexo masculino e 190 mil para sexo feminino. Em homens, os tipos 

mais incidentes serão os cânceres de próstata, pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral; 

e, nas mulheres, os de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e glândula tireoide (BRASIL 

2014). 

        Na região Sul do Brasil, estimou-se para o mesmo período, 66.540 novos casos em 

homens, com maior prevalência de câncer de próstata e traquéia, brônquio e pulmão e 49.790 

novos casos em mulheres, com maior prevalência de câncer de mama e colo do útero. Já para 

o Rio Grande do Sul (RS) as estimativas apontam a ocorrência de 29.020 novos casos em 

homens e 22.390 novos casos na população feminina (BRASIL, 2014). 

        Estudos demonstram que existe um conjunto de fatores que podem estar relacionados ao 

desenvolvimento das neoplasias, fatores estes de natureza intrínseca ou extrínseca. A idade, 

gênero, etnia e herança genética estão entre os fatores intrínsecos, já hábitos alimentares 

inadequados, consumo de álcool e tabaco, sedentarismo, poluição ambiental, exposição a 

agentes infecciosos e situação econômica são exemplos de fatores extrínsecos (BRASIL, 

2008). Muitos destes fatores são considerados modificáveis, pois dependem do 

comportamento do indivíduo para reduzir o seu risco de desenvolver a doença. 

        A assistência aos pacientes oncológicos é considerada dispendiosa, pois o número de 

casos vem crescendo e há gastos com procedimentos diagnósticos, medicamentos e 

tratamentos, mas também custos indiretos relacionados ao paciente, sua incapacidade 

produtiva e comorbidades devido ao tratamento (BITTENCOURT, SCALETZKY, BOEHL, 

2004). Para que a situação atual do câncer mude, é necessário que ocorra a busca precisa e 

com qualidade de informações acerca da incidência e prevalência da doença nas populações e 

que a mesma seja detectada o mais precocemente possível para diminuir a morbimortalidade e 

às despesas públicas com os tratamentos. 

        Diante disto, este estudo tem como objetivo descrever o perfil clínico e epidemiológico 

de pacientes oncológicos assistidos em um Centro de Alta Complexidade em Tratamento para 

o Câncer (CACON) da Região Sul do Brasil buscando caracterizar a população desta região. 

 

 



 

 

 

MÉTODO 

 Estudo transversal, com abordagem quantitativa, descritiva. A população foi 

selecionada por conveniência no período de julho a dezembro de 2012. Os dados foram 

coletados no ambulatório do Centro de Alta Complexidade para o Tratamento do Câncer 

(CACON) de um Hospital Geral, localizado na região noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ter diagnóstico médico de câncer, estar 

em tratamento há pelo menos três meses, ter condições auto e alo psíquicas de responder ao 

instrumento (atestadas no prontuário do paciente), e residir no município de Ijuí, Rio Grande 

do Sul/Brasil. Foram excluídos do estudo: pacientes menores de 18 anos de idade. 

 A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário elaborado para obtenção 

das condições das características sociodemográficas, clínicas e tratamentos realizados e 

também, através de revisão dos prontuários. Para a descrição das características demográficas 

e epidemiológicas foram elencadas as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, raça/cor da pele 

referida (branca, preta, parda, indígena), escolaridade (sem instrução, ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, 

superior incompleto, superior, pós-graduação), estado conjugal atual (casado ou com 

companheiro, solteiro ou sem companheiro), renda familiar (sem salário, até 1 salário 

mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 3 salários, de 3 a 4 salários, de 5 a 10 salários) 

quantas pessoas residem na casa (sozinho, duas a 4 pessoas, 5 a 9 pessoas), número de 

pessoas dependentes da mesma renda (1 a 3 pessoas, 4 a 6 pessoas, 7 a 9 pessoas), história 

familiar de câncer (sim ou não), quem da família com história familiar de câncer ( mãe, pai, 

tios maternos, outros.). 

 Foram coletadas as seguintes características clinicas e tratamentos realizados: tipo do 

tumor (primário, secundário), localização do tumor (mama, próstata, cólon, cabeça e pescoço, 

pele melanoma, anal, pulmão, leucemia mielóide crônica, colo uterino, estômago, outros), 

presença de recidiva (sim ou não), estadiamento clínico (0, I, II, III, IV), tratamentos 

realizados (cirurgia, radioterapia, quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia adjuvante) e 

finalidade da cirurgia (diagnóstica, curativa, diagnóstica/curativa, 

diagnóstica/curativa/preventiva,diagnóstica/curativa/preventiva/paliativa,diagnóstica/curativa/

paliativa, diagnóstica e paliativa e curativa e preventiva). 

 Os dados foram organizados no programa Epi-Info® 6.04, com dupla digitação 

independente. Após correções de erros e inconsistências a análise estatística foi realizada no 

programa® (Statistical Package for the Social Sciences – SPSS) 18.0 for windows). 

            O referido estudo obteve aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) sob CAAE: 0361712.8.0000.5505, e garantiu a privacidade dos 

participantes após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS  

     Foram incluídos no estudo 268 pacientes em tratamento há pelo menos 3 meses. A tabela 1 

apresenta as características demográficas e epidemiológicas da população em estudo. Foi 

observado que a maioria era do sexo feminino (64,2%), com predominância da faixa etária 

entre 61 e 70 anos (24,6%), casados ou com companheiro (61,6%), com escolaridade de 

ensino fundamental incompleto (53,7%) e renda de até 1 salário mínimo (59,3%). 

Tabela 1: Características demográficas e epidemiológicas de pacientes oncológicos 

assistidos em um Centro de Alta Complexidade para o Tratamento do Câncer de um 

Hospital da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul  entre julho a dezembro 

de 2012. (N=268). 

Características demográficas e epidemiológicas 

Sexo                                                                                  N*                          % 

     Feminino                                                                      172                        64,2 

     Masculino                                                                      96                         35,8  

Faixa etária (anos) 
(18 – 30 anos)                                                                0,7                          2,6 

(31 - 40 anos)                                                                 12                           4,5 

(41 - 50 anos)                                                                 45                         16,8 

(51 – 60 anos)                                                                60                         22,4 

(61 – 70 anos)                                                                66                         24,6 

(71 – 80 anos)                                                                53                         19,8 

(81 – 106 anos)                                                              25                           9,3 

Raça/Cor da pele 

Branca                                                                       217                            81 

Preta                                                                             6                            2,2 

Parda                                                                           41                         15,3 

Indígena                                                                        4                           1,5 

Escolaridade 

Sem instrução                                                             13                            4,9                                                     

Fundamental incompleto                                           144                         53,7 

Fundamental completo                                                27                         10,1 

Médio incompleto                                                        13                           4,9 

Médio completo                                                           40                         14,9 

Superior incompleto                                                      9                            3,4 

Superior                                                                       15                           5,6 

Pós-graduação                                                              7                           2,6 

Estado conjugal atual 

Casado ou com companheiro                                    165                         61,1 

Solteiro ou sem companheiro                                    103                         38,4 

Renda familiar (salários mínimos) 
Sem salário                                                                     3                            1,1 

Até 1 salário mínimo                                                     159                        59,3 

de 1 a 02 salários mínimos                                             68                        25,4 



 

 

 

De 02 a 03 salários                                                  18                                 6,7 

De 03 a 04 salários                                                  13                                 4,9 

De 05 a 10 salários                                                   7                                  2,6 

Nº pessoas dependentes da mesma renda 

1 a 3 pessoas                                                       215                              80,2  

4 a 6 pessoas                                                         50                              18,7 

7 a 9 pessoas                                                          3                                 1,1 

História familiar do câncer 

Sim                                                                       103                              38,4                                      

Não                                                                       165                              61,6 

Quem 

Mãe                                                                       25                                24,3              

Pai                                                                         20                               19,4 

Tios maternos                                                       17                                16,5  

Outros                                                                   41                                39,8   

 Observou-se que a maioria dos casos apresentava tumor primário (71,6%), 
com presença de recidiva em 83,6% e com localização do tumor predominante 
em mama (43,7%) e próstata (14,6%). Considerando-se as características 
referentes ao tratamento a maioria realizou cirurgia (77,6%) com finalidade 
diagnóstica e curativa (40,9%) e quimioterapia adjuvante (70,5%) (tabela 2). 

 
 

Tabela 2. Características clínicas e tratamentos realizados por pacientes 
oncológicos assistidos em um Centro de Alta Complexidade para o 
Tratamento do Câncer de um Hospital da Região Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul entre julho a dezembro de 2012. (N=268). 

 
Características Clínicas dos Pacientes             N*         % 

Tipo do tumor 
  Primário 192 71,6 

Secundário 76 28,4 

Localização do Tumor 
  Mama 117 43,7 

Próstata 39 14,6 

Colon 20 7,5 

Cabeça e pescoço 13 4,9 

Pele melanoma 8 3 

Anal 8 3 

Pulmão 8 3 

Leucemia Mielóide Crônica 7 2,6 

Colo uterino 6 2,2 

Estômago 6 2,2 

Outros 36 13,3 
 
 

  



 

 

 

Presença de recidiva 

Sim 224 83,6 

Não 44 16,4 

Tratamentos realizados 
   

       Cirurgia     208 77,6 

       Quimioterapia adjuvante 189 70,5 

Radioterapia 129 48,1 

Quimioterapia neoadjuvante 89 33,2 

   

Finalidade da cirurgia 
  Diagnóstica/Curativa 85 40,9 

Curativa 47 22,6 

Diagnóstica 30 14,4 

Diagnóstica/Curativa/Preventiva 24 11,5 

Diagnóstica/Curativa/Paliativa 11 5,3 

Paliativa 4 1,9 

Diagnóstica/Curativa/Preventiva/Paliativa 4 1,9 

Diagnóstica e palittiva 2 1 

Curativa e preventiva 1 0,5 

 

           Em relação ao estadiamento clínico, o diagnóstico ocorreu, de forma predominante no 

estádio II com 75 casos (28%), seguido do estádio IV com 73 casos (27,2%).  (figura 1). 

 

Figura 1. Estadiamento clínico de pacientes oncológicos assistidos em um CACON (n= 268). 

 

 

 

 



 

 

 

DISCUSSÃO 

         Neste estudo, que abrange uma amostra de 268 pacientes em tratamento oncológico, 

constatou-se a predominância da ocorrência do câncer em mulheres, com um total de 64,2% 

dos entrevistados. Um estudo de Bittencourt (2004), que traçou o perfil epidemiológico dos 

pacientes oncológicos tratados pelo sistema único de saúde na capital gaúcha, Porto Alegre, 

corrobora com estes achados. Este estudo demonstrou que nos meses de junho a dezembro de 

2000 e janeiro a dezembro de 2001 foi registrado uma média global mensal de 55% dos 

pacientes tratados do sexo feminino. 

          Em outro estudo epidemiológico realizado no interior do Estado do São Paulo que 

pesquisou 105 fichas cadastrais de pacientes atendidos pelo SUS no município, obteve 

resultados ainda mais próximos, com um total de 60,2% do sexo feminino e 39,8% do sexo 

masculino (RODRIGUES E FERREIRA, 2010). Nos países em desenvolvimento a incidência 

de câncer entre os sexos é considerada semelhante, porém nos países em desenvolvimento, 

alguns estudos demonstram uma maior prevalência no sexo feminino de até 25% 

(RODRIGUES E FERREIRA, 2010). 

         O estudo em questão vai ao encontro dos dados mundiais e nacionais relacionados à 

incidência do câncer de mama.  Esta neoplasia representou um percentual de 43,7% do total 

da população pesquisada. Mundialmente as neoplasias da mama representam 23% de todos os 

tipos de câncer e no Brasil está também entre o mais freqüente nas mulheres em todas as 

regiões do país, exceto na região Norte. (BRASIL, 2011). No Sul, estima-se 65 casos para 

cada 100 mil mulheres, atrás apenas da Região Sudeste do país. (BRASIL, 2011). No estudo 

de Bittencourt (2004) a neoplasia que apareceu com maior frequência foi a de mama, 

atingindo o percentual de 24% dos pesquisados, compatível também com estes dados está o 

estudo de RODRIGUES E FERREIRA (2010) que demonstrou ser o câncer de mama o mais 

incidente, correspondendo a 32,5% da sua amostra. A realidade desta população estudada 

reflete a magnitude do problema de saúde pública mundial que é o câncer de mama. 

       Com relação à incidência das neoplasias em homens, a de próstata ocupa o primeiro lugar 

neste gênero, concentrando um total de 39 casos com um percentual de 14,6%. Este tipo de 

câncer, mundialmente é o segundo mais freqüente na população masculina e no Brasil está 

entre um dos mais incidentes em homens, com um risco estimado de 62 casos novos a cada 

100 mil homens (BRASIL, 2011). Os resultados de Rodrigues e Ferreira (2010) reiteram este 

achado, em tal estudo o câncer de próstata foi o mais incidente (27,4%). Este tipo de câncer 

ter uma maior incidência pode ser explicada pelo aumento da expectativa de vida da 

população, pois o câncer de próstata é um dos tipos considerados como câncer da terceira 

idade, muitas campanhas para rastreamento da doença que tem sido realizadas e também as  

influências ambientais e alimentares, em que há um maior consumo de carnes vermelhas, 

leites e gorduras (PAIVA, MOTTA E GRIEPE, 2010; NASCIMENTO, FLORINDO, 

CHUBACI, 2010). 

        Um fator de risco que tem sido considerado para diversos tipos de câncer é a idade, como 

por exemplo, para o câncer de próstata, de cólon e reto, de esôfago e linfoma não Hodgkin. 

(BRASIL, 2011). Na presente pesquisa a faixa etária mais prevalente foi de 61 a 70 anos 

(24,6%) seguida das faixas de 51 a 60 anos (22,4%) e de 71 a 80 anos (19,8%). Juntas, estas 

faixas, que compreendem de 51 a 80 anos, correspondem a 66,8% do total de pacientes 

entrevistados.  Este predomínio de pacientes com idade superior a 50 anos é observado 

também em outros estudos epidemiológicos. No estudo de Soares et al, (2012) que descreve 



 

 

 

as características de  mulheres com câncer de mama do Norte de Minas, das 288 mulheres 

pesquisadas, 54,5% delas tinham idade acima de 50 anos. No perfil epidemiológico de casos 

incidentes de câncer de boca e faringe do município de Juíz de Fora, descrito por Melo et al 

(2010), a idade mediana dos pacientes foi de 56,5 anos. 

       Verificou-se no estudo que os pacientes com Ensino Fundamental Incompleto 

representam mais de 50% do total da população estudada e que a maioria dos pesquisados tem 

renda familiar média de até um salário mínimo (59,3%). O nível de escolaridade e classe 

social tem sido associados para a ocorrência de alguns tipos de câncer. Por exemplo, alguns 

estudos revelam que mulheres com baixo grau de instrução podem ter um risco maior de 

desenvolver o câncer de colo de útero e que a incidência deste câncer, é maior em mulheres 

de classes sociais baixas. (MASCARELLO et al, 2012). 

       Com relação ao estadiamento clínico, o mesmo é definido a partir do sistema TNM 

elaborado pela União Internacional Contra o Câncer. Este sistema estabelece que T se refere 

ao tamanho do tumor, N ao número de linfonodos comprometidos e M a presença ou não de 

metástases, após estas categorias serem definidas, elas podem ser agrupadas em estádios. 

Estádio 0 é categorizado como carcinoma in situ, os estádios I e II, de forma geral, se referem 

aos tumores localizados no órgão de origem. Os tumores com disseminação local extensa para 

linfonodos regionais são classificados no estádio III, já os tumores com presença de 

metástases a distância são classificados em estádio IV. (BRASIL, 2004). No estudo em 

questão, o estadiamento inicial mais comum foi o II, representando 28% do total, entretanto é 

seguido pelo estadiamento IV, com uma diferença apenas de 0,7%. 

          Em relação a antecedentes familiares com câncer 61,6% dos entrevistados referiram 

não ter casos na família. Segundo o INCA (2011), a história familiar aumenta em duas a três 

vezes o risco de desenvolver câncer de mama. Entre as participantes da pesquisa foi 

observado que apenas 5,6% tinham algum caso de câncer de mama familiar. 

       Um inquérito populacional realizado no Paraná com 439 mulheres, com objetivo de 

descrever fatores de risco para câncer de mama, foi evidenciado que 2,3% possuem mãe com 

história de câncer de mama, 3,9% com irmã acometida e 0,2% cuja filha apresentava a 

doença. A taxa para outro tipo de parentesco foi de 8% (Matos et al., 2010). 

       Paz et.al (2013) discutem em seu artigo que em relação ao câncer de próstata o histórico 

familiar de câncer de próstata apresenta significância representando um potencial fator de 

risco. Diversas linhas de evidências indicam que a tumorigênese humana é um processo que 

envolve várias etapas e estas se refletem em alterações genéticas que levam à transformação 

progressiva de células humanas. Os resultados encontrados nos estudos citados corroboram 

com os dados de nossa pesquisa, evidenciando que o histórico familiar, associados a outros 

fatores de risco exercem influencias significativas na predisposição as neoplasias. 

       A escolha do tratamento depende do tipo de câncer. Tem-se a cirurgia com a finalidade 

de remover o tumor ou tecido que o circunde; a radioterapia utiliza radiação ionizante e que 

deveria ter ação local, porém, pode acabar por atingir as células saudáveis e que se localizem 

ao longo do trajeto da radiação. Outra alternativa é o tratamento com quimioterapia apontada 

como bem sucedida no que diz respeito às altas taxas de sobrevivência. Na população em 

estudo, em relação ao tratamento, 77,6% dos entrevistados foram submetidos à cirurgia com 

finalidade diagnóstico/curativa. Dados estes que corroboram com os resultados do estudo de 



 

 

 

Araújo et.al (2011) em pacientes com câncer gástrico, onde 61,2% dos pacientes foram 

submetidos a cirurgia com proposta curativa e 36,7% a proposta paliativa. 

        Em contrapartida, o estudo de Rodrigues e Ferreira (2010) caracterizando o perfil 

epidemiológico dos pacientes com câncer, assistidos pelo sistema público no interior de São 

Paulo, mostrou a baixa utilização do tratamento cirúrgico. Enfatiza-se que antes do advento 

dos tratamentos não cirúrgicos oncológicos, a cirurgia era a única possibilidade de terapia 

para o câncer. Atualmente, a cirurgia e a radioterapia são indicadas para câncer localizado 

e/ou estágio inicial, podendo também ser útil na redução dos sintomas nos estágios 

avançados. 

  

Conclusão 

        Nesta pesquisa observou-se o perfil clinico e epidemiológico de pacientes em tratamento 

em um Centro de Alta Complexidade em Tratamento para o Câncer (CACON) da Região Sul 

do Brasil, permitindo estabelecer semelhanças com estudos realizados em outras regiões do 

País. 

        Esta amostra demonstrou uma prevalência de mulheres (64,2%), sendo que destas 43,7% 

apresentam diagnóstico de câncer de mama, seguido de câncer de próstata em 14,6% dos 

homens. A maioria dos casos apresentava tumor primário (71,6%), com presença de recidiva 

em 83,6%. Quanto ao estadiamento clínico, o diagnóstico ocorreu, de forma predominante no 

estádio II com 75 casos (28%), seguido do estádio IV com 73 casos (27,2%).  

      Os resultados encontrados evidenciam a necessidade de investimentos na detecção 

precoce e adoção de medidas educativas no sentido de promover ações que conscientizam a 

população quanto à importância do autocuidado com a saúde. A promoção e a prevenção em 

saúde podem ser melhores efetivados se a população encontra-se devidamente informada e 

com capacidade de compreensão sobre os riscos e os métodos de prevenção acerca das 

doenças. 
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