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RESUMO 

 

O câncer de próstata é a neoplasia maligna de maior incidência entre os homens no 

Brasil. No curso da doença, surgem diversas possibilidades clínicas, levando à 

necessidade de internações hospitalares. Caracterizar as internações por Câncer de 

Próstata (CAP) na 1º regional de saúde do Estado de Pernambuco, no período de 

2012 a 2016. Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo quantitativo descritivo 

de caráter transversal. Os dados são do tipo secundário, coletados a partir do 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH), através da interface de consulta 

Tabnet/Datasus e Tabnet/PE. A população estudada foram todos os homens que se 

internaram por CAP na 1º Regional de Saúde de Pernambuco, no período de 

estudo. Entre 2012 e 2016, ocorreram 3.985 internações por CAP. Homens pardos 

44,6%) e faixa etária de 50 a 79 anos (85%) foram os que mais internaram. A I 

regional de saúde foi responsável pela maior quantidade de internação (70,5%). A 

taxa de mortalidade no período foi de 8,5 (395 mortes). O valor total gasto foi de R$ 

8.569.339,80 e o valor médio de internação foi de R$2.175,51. O Hospital do Câncer 

de Pernambuco e o Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) são os 

estabelecimentos que mais internaram pacientes no período (54,2%) juntos. A 

quantidade de internação e de óbitos se encontram em tendência de crescimento, 

assim como os gastos anuais. A busca tardia pelo diagnóstico e pelo tratamento são 

possíveis causas dessa elevação e pode ainda mais agravar esses números, se não 

houver nenhuma intervenção maior e mais institucionalizada em relação a 

prevenção do câncer de próstata no Estado. 

 

Palavras-chave: Câncer de Próstata. Internações. Saúde do homem.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Prostate cancer is the most common malignant neoplasm among men in Brazil. 

During the course of the disease, several clinical possibilities arise, leading to the 

need for hospital admissions. To characterize the hospitalizations for Prostate 

Cancer (CAP) in the first health region of the State of Pernambuco, from 2012 to 

2016. An epidemiological study of the descriptive quantitative type of transversal 

character was carried out. The data are of the secondary type, collected from the 

Hospital Information System (SIH), through the Tabnet / Datasus and Tabnet / PE 

query interface. The studied population were all the men who were hospitalized for 

CAP at the first health center of Pernambuco, during the study period. Results: 

Between 2012 and 2016, there were 3,985 admissions per CAP. Brown men 44.6%) 

and age group of 50 to 79 years (85%) were the ones that most interned. The 

regional health I was responsible for the largest amount of hospitalization (70.5%). 

The mortality rate in the period was 8.5 (395 deaths). The total amount spent was R 

$ 8,569,339.80 and the average amount of hospitalization was R $ 2,175.51. The 

Pernambuco Cancer Hospital and the Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(IMIP) are the establishments that most interned patients in the period (54.2%) 

together. The number of hospitalizations and deaths are in a growing trend, as well 

as annual expenses. The delayed search for diagnosis and treatment are possible 

causes of this increase and may further aggravate these numbers if there is no major 

and more institutionalized intervention in relation to prostate cancer prevention in the 

State. 

Keywords: Prostate cancer. Hospitalizations. Men's Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento, os hábitos urbanos, as mudanças sociais e 

econômicas e a globalização em geral influenciaram bastante o modo de viver, 

de se alimentar e de trabalhar da população brasileira. Consequentemente, o 

país está num crescente aumento da prevalência de fatores como obesidade, 

estresse, sedentarismo, má-alimentação, etc., que podem levar ao surgimento 

de doenças crônicas.   

Nesse contexto, o perfil de morbimortalidade brasileiro vem nas últimas 

décadas mostrando um panorama onde as doenças crônicas não 

transmissíveis (DNCT) se apresentam com a principal causa de morte da 

população. Dentre as DNCT, o câncer e as doenças do aparelho circulatório 

são as mais prevalentes. Nos homens, as taxas de mortalidade por câncer de 

próstata e colorretal estarão a aumentar consideravelmente até 2022.  

O câncer de próstata é o mais incidente na população masculina. 

Estimasse que para o biênio 2016-2017, o Brasil terá mais 14.290 casos novos 

da doença. Aproximadamente, 62% dos casos no mundo acometem homens 

com 65 anos ou mais, sendo considerado o câncer da terceira idade. Devido ao 

seu bom prognóstico, a mortalidade por este tipo de câncer é relativamente 

baixa, e as taxas de sobrevida são de cinco anos para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil.  

 Os homens, em geral, são mais cometidos por doenças crônicas do que 

as mulheres, apesar do estilo de vida parecidos entre os sexos na atualidade. 

Porém, a pouca procura aos serviços de saúde pelos homens muitas vezes 

vinculada ao modelo hegemônico de masculinidade, vergonha da exposição do 

corpo, ou ao medo da descoberta de doenças graves, podem levar a no caso 

do câncer de próstata a um diagnóstico tardio e um mau prognóstico da 

doença, necessitando de atendimento a nível hospitalar.  

No Brasil, a Política de Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem 

(PNAISH) foi implantada pelo Ministério da Saúde no ano de 2009 com o 

objetivo de promover ações de promoção, prevenção de doenças na população 

masculina no âmbito do SUS desde atenção primária até o nível hospitalar. A 
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PNAISH também se propõe a contribuir para a compreensão pelos homens da 

realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e 

político-econômicos.  

Os exames que são relacionados à prevenção do câncer de próstata 

são: o PSA (Antígeno Prostático Específico) que é uma Glicoproteína 

encontrada na corrente sanguínea o seu elevado número mostra que tem algo 

errado.  A ultrassonografia de próstata e o procedimento do toque retal que é 

para analisar a parte estrutural da próstata chegando a ser uma barreira para 

muitos homens, fazendo com que se tenha essa resistência de procurar o 

serviço de saúde. O diagnóstico precoce é importante para a cura nos estágios 

iniciais, tendo mais efetividade no tratamento. 

Desta forma, esse estudo ao caracterizar os internamentos por câncer 

de próstata na 1º regional do Estado de Pernambuco pode contribui com o 

fornecimento de subsídios para estudos e pesquisas mais avançadas e para a 

idealização de projetos de políticas públicas de saúde mais eficazes e 

específicos para a população de homens do Estado e suas particularidades.   

Estratégias específicas precisam ser refirmadas visando à promoção e 

prevenção de agravos respeitando o indivíduo com a capacitação de 

profissionais ressaltando que a Política é um grande marco para suprir as 

lacunas de inferioridade promovendo uma assistência integral e equânime a 

toda população masculina que busquem o serviço de saúde. 

  Diante da contextualização do problema do estudo, surgiu a pergunta 

condutora do estudo: Quais as características das internações por câncer de 

próstata na 1º regional de saúde do Estado de Pernambuco? Portanto, a 

pesquisa teve como objetivo descrever a caracterização das internações por 

Câncer de Próstata (CAP) na 1º regional de saúde do Estado de Pernambuco, 

no período de 2012 a 2016.  
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Internações por câncer de próstata na 1º Regional de Saúde do Estado de 

Pernambuco 

Hospitalizations for prostate cancer in the 1st Region of Health of the 

State of Pernambuco 

Ângelo Sávio Ferreira dos Santos¹, Eliane Maria Medeiros Leal² Erlene Roberta 
Ribeiro dos Santos³, Joseilda Alves da Silva4  
 
 
1 
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Resumo 
 

Introdução: O câncer de próstata é a neoplasia maligna de maior incidência entre os 
homens no Brasil. No curso da doença, surgem diversas possibilidades clínicas, 
levando à necessidade de internações hospitalares. Objetivo: Caracterizar as 
internações por Câncer de Próstata (CAP) na 1º Regional de Saúde do Estado de 
Pernambuco, no período de 2012 a 2016. Metodologia: Foi realizado um estudo 
epidemiológico do tipo quantitativo descritivo de caráter transversal. Os dados são do 
tipo secundário, coletados a partir do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), através 
da interface de consulta Tabnet/Datasus e Tabnet/PE. A população estudada foram 
todos os homens que se internaram por CAP na 1º regional de saúde de Pernambuco, 
no período de estudo. Resultados: Entre 2012 e 2016, ocorreram 3.985 internações 
por CAP. Homens pardos 44,6%) e faixa etária de 50 a 79 anos (85%) foram os que 
mais internaram. A I regional de saúde foi responsável pela maior quantidade de 
internação (70,5%). A taxa de mortalidade no período foi de 8,5 (395 mortes). O valor 
total gasto foi de R$ 8.569.339,80 e o valor médio de internação foi de R$2.175,51. O 
Hospital do Câncer de Pernambuco e o Instituto Materno Infantil de Pernambuco 
(IMIP) são os estabelecimentos que mais internaram pacientes no período (54,2%) 
juntos. A quantidade de internação e de óbitos se encontram em tendência de 
crescimento, assim como os gastos anuais. Conclusão: A busca tardia pelo 
diagnóstico e pelo tratamento são possíveis causas dessa elevação e pode ainda mais 
agravar esses números, se não houver nenhuma intervenção maior e mais 
institucionalizada em relação à prevenção do câncer de próstata no Estado. 
Descritores: Câncer de Próstata. Internações. Saúde do homem.  
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Abstract  

Introduction: Prostate cancer is the most common malignant neoplasm among men in 
Brazil. During the course of the disease, several clinical possibilities arise, leading to 
the need for hospital admissions. Objective: To characterize the hospitalizations for 
Prostate Cancer (CAP) in the first health region of the State of Pernambuco, from 2012 
to 2016. Methodology: An epidemiological study of the descriptive quantitative type of 
transversal character was carried out. The data are of the secondary type, collected 
from the Hospital Information System (SIH), through the Tabnet / Datasus and Tabnet / 
PE query interface. The studied population were all the men who were hospitalized for 
CAP at the first health center of Pernambuco, during the study period. Results: 
Between 2012 and 2016, there were 3,985 admissions per CAP. Brown men 44.6%) 
and age group of 50 to 79 years (85%) were the ones that most interned. The regional 
health I was responsible for the largest amount of hospitalization (70.5%). The mortality 
rate in the period was 8.5 (395 deaths). The total amount spent was R $ 8,569,339.80 
and the average amount of hospitalization was R $ 2,175.51. The Pernambuco Cancer 
Hospital and the Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) are the 
establishments that most interned patients in the period (54.2%) together. The number 
of hospitalizations and deaths are in a growing trend, as well as annual expenses. 
Conclusion: The delayed search for diagnosis and treatment are possible causes of 
this increase and may further aggravate these numbers if there is no major and more 
institutionalized intervention in relation to prostate cancer prevention in the State. 

Keywords: Prostate cancer. Hospitalizations. Men's Health. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento, os hábitos urbanos, as mudanças sociais e 

econômicas e a globalização em geral influenciaram bastante o modo de viver, 

de se alimentar e de trabalhar da população brasileira. Consequentemente, o 

país está num crescente aumento da prevalência de fatores como obesidade, 

estresse, sedentarismo, má-alimentação, etc., que podem levar ao surgimento 

de doenças crônicas 1.   

Nesse contexto, o perfil de morbimortalidade brasileiro vem nas últimas 

décadas mostrando um panorama onde as doenças crônicas não 

transmissíveis (DNCT) se apresentam com a principal causa de morte da 

população2. Dentre as DNCT, o câncer e as doenças do aparelho circulatório 

são as mais prevalentes. Nos homens, as taxas de mortalidade por câncer de 

próstata e colorretal estarão a aumentar consideravelmente até 20223.  
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O câncer de próstata é o mais incidente na população masculina. 

Estimasse que para o biênio 2016-2017, o Brasil terá mais 14.290 casos novos 

da doença. Aproximadamente, 62% dos casos no mundo acometem homens 

com 65 anos ou mais, sendo considerado o câncer da terceira idade. Devido ao 

seu bom prognóstico, a mortalidade por este tipo de câncer é relativamente 

baixa, e as taxas de sobrevida são de cinco anos para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil4.  

 Os homens, em geral, são mais cometidos por doenças crônicas do que 

as mulheres, apesar do estilo de vida parecidos entre os sexos na atualidade. 

Porém, a pouca procura aos serviços de saúde pelos homens muitas vezes 

vinculada ao modelo hegemônico de masculinidade, vergonha da exposição do 

corpo, ou ao medo da descoberta de doenças graves5, podem levar a no caso 

do câncer de próstata a um diagnóstico tardio e um mau prognóstico da 

doença, necessitando de atendimento a nível hospitalar.  

No Brasil, a Política de Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem 

(PNAISH) foi implantada pelo Ministério da Saúde no ano de 2009 com o 

objetivo de promover ações de promoção, prevenção de doenças na população 

masculina no âmbito do SUS desde atenção primária até o nível hospitalar. A 

PNAISH também se propõe a contribuir para a compreensão pelos homens da 

realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e 

político-econômicos6.  

Os exames que são relacionados à prevenção do câncer de próstata 

são: o PSA (Antígeno Prostático Específico) que é uma Glicoproteína 

encontrada na corrente sanguínea o seu elevado número mostra que tem algo 

errado.  A ultrassonografia de próstata e o procedimento do toque retal que é 

para analisar a parte estrutural da próstata chegando a ser uma barreira para 

muitos homens, fazendo com que se tenha essa resistência de procurar o 

serviço de saúde. O diagnóstico precoce é importante para a cura nos estágios 

iniciais, tendo mais efetividade no tratamento5,7. 

Desta forma, esse estudo ao caracterizar os internamentos por câncer 

de próstata na 1º regional do Estado de Pernambuco pode contribui com o 

fornecimento de subsídios para estudos e pesquisas mais avançadas e para a 
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idealização de projetos de políticas públicas de saúde mais eficazes e 

específicos para a população de homens do Estado e suas particularidades.   

Estratégias específicas precisam ser refirmadas visando à promoção e 

prevenção de agravos respeitando o indivíduo com a capacitação de 

profissionais ressaltando que a Política é um grande marco para suprir as 

lacunas de inferioridade promovendo uma assistência integral e equânime a 

toda população masculina que busquem o serviço de saúde8. 

  Diante da contextualização do problema do estudo, surgiu a pergunta 

condutora do estudo: Quais as características das internações por câncer de 

próstata na 1º regional de saúde do Estado de Pernambuco? Portanto, a 

pesquisa teve como objetivo descrever a caracterização das internações por 

Câncer de Próstata (CAP) na 1º regional de saúde do Estado de Pernambuco, 

no período de 2012 a 2016.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo quantitativo descritivo de 

caráter transversal. Os dados sobre o CAP, que foram utilizados para elucidar 

o objetivo deste estudo, são do tipo secundário, ou seja, advindos de fonte de 

domínio público, especificamente, do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

(MS< 2016) no Estado de Pernambuco, através da interface de consulta 

Tabnet/PE. Foi estudada a população masculina que teve internação por CAP 

na 1º Regional de saúde em Pernambuco no período de 2012 a 2016. 

As variáveis utilizadas nesse estudo foram agrupadas em três grupos: 

1. Variáveis sociodemográficas: raça/cor, faixa etária; 

2. Variáveis relacionadas à internação: quantitativo de internações, 

caráter de atendimento, média de permanência, leito/especialidade, 

regional de saúde de residência, utilização de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), motivo da saída da internação, número de óbitos e taxa 

de mortalidade; 
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3. Variáveis administrativo-financeiras: valor total, valor médio da 

internação, regime do internamento (público/privado), tipo de 

estabelecimento; 

Para todas as pesquisas foram consideradas todas as Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) aprovadas pelo Ministério da Saúde.  

O cenário de estudo foi a estado de Pernambuco que é o sétimo estado 

mais populoso do Brasil, com 8.796.032 habitantes, o que corresponde a 

aproximadamente 4,6% da população brasileira, distribuídos em 185 

municípios9. 

O Plano Diretor de Regionalização (PDR) dividiu Pernambuco em 12 

regiões de saúde. Esse estudo tem como unidade de análise a 1º Regional de 

Saúde com sede em Recife. Ela é formada por 20 municípios (Abreu e Lima, 

Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de 

Alegria, Glória de Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, 

Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, 

Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão), totalizando uma 

população de 4.116.153 habitantes (PDR, 2011). A escolha se deu pelo fato 

dessa regional conter a grande maioria do complexo hospitalar do Estado (15 

hospitais) Secretaria Estadual de Saúde (SES, 2016) e ser normalmente 

referência para as outras regionais de saúde.  

O processo de análise dos dados se deu através do Microsoft Excel® 

2010 onde os dados foram expressos em tabelas e gráficos, considerando-se a 

estatística descritiva. As variáveis quantitativas foram descritas em frequência 

absoluta e relativa. O presente estudo foi realizado mediante a coleta de dados 

em um sistema público de informações de maneira secundária, não se fez 

necessário à apreciação do projeto de pesquisa por um comitê de ética 

estando assegurados desde o início todos os compromissos éticos da 

utilização desses. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 3.985 casos de internações no complexo hospitalar 

da I Regional de Saúde do Estado de Pernambuco com diagnóstico de 

neoplasia maligna de próstata, no período compreendido entre 2012 e 2016. 

Um estudo epidemiológico, realizado no período de 2008 a 2011em 

Pernambuco, apresentou 164 casos de internação pela mesma condição, 

evidenciando um grande aumento de casos de internações, pois este estudo 

apresenta os resultados encontrados de todo o Estado10. Estudos apontam que 

nos últimos anos a elevação de internações por neoplasia entre homens pode-

se atribuir ao aumento da incidência do câncer de próstata11. 

Em relação as variáveis sociodemográficas, observou-se que os 

indivíduos com idade entre 50 e 79 anos foram responsáveis por cerca de 85% 

das internações. Os homens internados são predominantemente da cor parda 

44,5%, seguido da cor branca (9,5%) e da cor preta (5,1%). Ressaltam-se os 

1591 homens (39,9%) sem informação da Raça/cor em sua AIH. A relação das 

duas variáveis está descrita na Tabela 1, onde percebe-se que a maioria das 

internações por câncer de próstata em Pernambuco, entre 2012 e 2016, 

aconteceu em homens pardos com idade a partir de 50 anos.  

Tabela 1. Internações (%) por câncer de próstata, segundo faixa etária e raça/cor. Pernambuco, PE, 

Brasil, 2012 a 2016. 

Faixa 
Etária 
(anos) Raça/cor 

 

Branca (%) Preta (%) Parda (%) Amarela (%) 
Sem 

informação 
(%) Total 

<1 a 19  0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 3 0,1% 4 

20 a 49 7 0,2% 6 0,2% 24 0,6% 0 0,0% 39 1,0% 76 

50 - 69  186 4,7% 113 2,8% 942 23,6% 22 0,6% 836 21,0% 2.099 

70 anos e 
mais  185 4,6% 84 2,1% 810 20,3% 14 0,4% 713 17,9% 1806 

Total 378 9,5% 203 5,1% 1.777 44,6% 36 0,9% 1.591 39,9% 3.985 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

 No estudo de Braga 2017, et al.12, 75% pacientes diagnosticados com 

câncer de próstata no início do tratamento ambulatorial tinham entre 60 a 79 
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anos e dentre o grupo de estudo, 60% foram diagnosticados em estágios 

avançados da doença e tiveram que ser internados para realizar a 

quimioterapia. No estudo de Silva, et al., 2013, a maioria das internações por 

câncer de próstata (36,9%) aconteceu na faixa etária entre 60 a 69 anos, assim 

como o de Zacchi, et al13 que 75% dos casos estudados foram dessa mesma 

faixa etária, corroborando com os achados desse estudo. Em relação a 

raça/cor último estudo evidencia que dos homens em tratamento 61% são de 

raça/cor não branca.   

Em relação as variáveis relacionadas a internação, observou-se que o 

quantitativo de internações teve tendência crescente entre 2012 a 2016, e que 

o caráter de atendimento mais prevalente foi o eletivo com 67,6%, porém ainda 

cerca de 32% das internações acontecem de urgência. A média de 

permanência de internação, nos cinco anos estudados, foi de 7,1 dias, 

principalmente ocupando-se leitos cirúrgicos (60,2%) e clínicos (33,1%), 

provavelmente na realização de cirurgias de próstata e de acompanhamento de 

tratamento quimioterápico, respectivamente. 

 Das 3.985 internações por câncer de próstata no período estudado, 

apenas 9,3% tiveram utilização de Unidade de Terapia Intensiva. Os principais 

motivos da saída da internação (alta) foram a melhora no estado geral do 

paciente (69,2), o óbito (7,7%) e apenas 0,8% foi pela cura da doença. Esses 

resultados têm apoio na literatura, pois em um estudo com 19.200 homens 

diagnosticados com câncer de próstata, 25% foram a óbito pelo câncer, porém 

a grande maioria dependendo, principalmente nos estágios I e II apresentaram 

uma maior possibilidade de sobrevida e melhora12. Outro fator importante é que 

pela prevalência e incidência da doença ser na idade avançada dos indivíduos, 

muitos convivem com outras doenças além do câncer e isso faz com que o 

percentual de cura diminua, impactando também no percentual de alta por 

cura.  A questão do motivo de saída do paciente da internação está relacionada 

com o perfil da população atendida, as instituições hospitalares e capacidade 

de produzirem resultados positivos para a doença14. Além de muitas dessas 

internações fazerem parte da sequência de tratamento quimioterápico da 

doença em si.  
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A taxa de mortalidade entre os 3.985 pacientes desse estudo foi de 8,5, 

correspondendo a 395 mortes por câncer de próstata. Analisando, anualmente, 

o período de 2012 a 2016, percebe-se uma tendência crescente no número de 

internamentos que possivelmente elevou o número de óbitos, conforme a 

Figura 1. 

 

Figura 1. Quantitativo anual de internações e óbitos por câncer de próstata. Pernambuco, PE, 

Brasil, 2012-2016.  

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

 Essa tendência de crescimento pode ser explicada pelo diagnóstico 

tardio, talvez em estágios mais avançados da doença, que leva a necessidade 

de internação para tratamento quimioterápico. O Estágio ao diagnóstico é um 

fator de prognóstico clássico do câncer na área de oncologia15. Esse perfil pode 

estar relacionado à existência de possíveis vazios assistenciais, 

principalmente, na Atenção Básica em relação a promoção da saúde e a 

prevenção da doença entre os homens. Mas, também a resistência cultural 

masculina em procurar um serviço médico para tratar de seus problemas de 

saúde. Segundo Cavalcante, et al.8, os homens não percebem sua 

vulnerabilidade, reprimem suas emoções e ignoram a importância da 

prevenção do cuidado, negando o serviço de saúde na maioria das vezes, 

tendo em si um modelo patriarcal que vem de um processo cultural. 
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Normalmente, os homens só procuram o sistema em casos de urgência 

e emergência. Portanto, é fato que o processo saúde-doença são vividos e 

diferenciados pela diversidade de gênero16. O gênero masculino passou a ter 

mais visibilidade no Brasil depois dos movimentos sociais Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBTT) que veio 

consolidar a mudança nos modelos familiares e os papeis dos homens dentro 

da sociedade e a garantia pela assistência à saúde16.  A literatura revela que 

mesmo ao passar do tempo o homem tem a representação de poder e força 17. 

Segundo Praun18, é necessário ampliar o conceito de gênero na 

organização das relações sociais, pois, interpretamos que o gênero, é um 

conjunto de normas modeladoras, e, portanto, construídas com frequência o 

que acaba por aguçar estereótipos do ser masculino provocando uma visão 

machista no contexto das relações humanas. Portanto nesse contexto, deve-se 

considerar que as relações de gênero intervêm na construção social do cuidar 

de si, sendo que a definição de fragilidade está ligada indiretamente ao 

feminino, levando os homens a não procurarem os serviços de saúde para se 

tratarem e/ou prevenirem de problemas que podem os acometer e em especial 

o câncer de próstata.  

Entender os determinantes do comportamento masculino em relação ao 

processo saúde/doença, requer identificar as questões do que é ser um ser 

masculino com os símbolos e atributos morais a eles atribuídos. Contudo o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), procura regular a detecção precoce do 

CAP, através do rastreamento oportunístico (case finding), que quer dizer a 

sensibilização de homens entre 50 e 70 anos que procuram o serviço de saúde 

para outros problemas e são sensibilizados e informados acerca dos perigos da 

doença19.  

Em relação a regional de saúde de residência da população masculina 

internada, 2811 (70,5%) são procedentes da própria 1º regional de saúde, ou 

seja, Região Metropolitana de Recife, seguido de 6,7% da 2º Regional (Figura 

2).  
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Figura 2. Internações (%) por câncer de próstata na 1º regional de saúde de Pernambuco, 

segundo regional de saúde de residência. Pernambuco, PE, Brasil, 2012-2016.      

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);  

 

Estudo realizado no Espírito Santo13, observou que a grande maioria dos 

homens em tratamento na capital do Estado é procedente da Região 

Metropolitana (67%), nessa mesma linha outro estudo realizado em 

Pernambuco10, corrobora evidenciando que entre 2008 e 2010, 58,6% das 

internações foram procedentes da 1º regional de saúde, principalmente do 

município de Recife (46,38%). Segundo esse estudo isso acontece devido a 

distribuição heterogênea de serviços de saúde no Estado, que apesar da 

organização territorial em regionais de saúde, os serviços de saúde ainda estão 

muito centralizados na 1º regional de saúde, levando uma dificuldade de 

acesso aos demais municípios, além do contingente populacional dessa região 

ser maior que nas outras. Podendo ainda ter questões culturais envolvidas 

como a população legitimar mais os médicos da capital em relação ao do 

interior, por exemplo.   

Um estudo expressa que o aumento das demandas por procedimentos 

de média e alta complexidades e, consequentemente, a dificuldade de acesso 

são justificadas com à reprodução do modelo hegemônico, baseado em 

procedimentos e em uma baixa resolutividade da atenção básica20. 
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Neste contexto, voltamos a 2009, quando o Ministério da Saúde (MS) 

instituiu, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 

com a finalidade de propor ações humanizadas e resolutivas, e de capacitar os 

profissionais de saúde para o atendimento ao homem, por meio da proposição 

de estratégias de promoção da equidade para distintos grupos sociais6.  

Desta forma, observamos uma fragilidade da Atenção Básica (AB) no 

tocante a Saúde do Homem, sendo justificado, pelos próprios dados 

encontrados. Pois, um alto número de internações por CAP, pode sugerir que a 

AB, não tem conseguido através das estratégias utilizadas, alcançar este 

público, sendo, no entanto, diagnosticados em estágios avançados, e 

submetendo-os a procedimentos mais invasivos, gerando assim mais custos 

para a saúde pública.  

Em relação as variáveis administrativos-financeiras, destaca-se o regime 

de internamento por câncer de próstata que se mostrou em sua maioria ser 

através do setor privado (68,7%). Não necessariamente isso se dar no setor 

suplementar, podendo ser uma forma complementar ao SUS, já que são 

tratamentos complexos que nem sempre o SUS dispõe oferta para todos. Em 

um estudo no Espírito Santo mais de 80% dos internamentos também não 

foram em regime público pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os 

estabelecimentos que mais internaram por câncer de próstata na 1º regional de 

saúde, estão descritos na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Internações por câncer de próstata, segundo os estabelecimentos de saúde na 1º 

Regional de Saúde de Pernambuco. Pernambuco, PE, Brasil, 2012 a 2016. 

Estabelecimento de Saúde  Internações  

HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO 1144 

IMIP  1016 

HOSPITAL GETULIO VARGAS 608 

HOSPITAL OSWALDO CRUZ 502 

HOSPITAL DAS CLINICAS 394 

HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS 63 
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IMIP HOSPITALAR 56 

HOSPITAL CENTRAL DE PAULISTA 53 

HOSPITAL MARIA LUCINDA 52 

HOSPITAL BARAO DE LUCENA 36 

HOSPITAL MIGUEL ARRAES 35 

HOSPITAL DOM HELDER CAMARA 8 

HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO 7 

HOSPITAL GERAL DE AREIAS 4 

HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES 2 

HOSPITAL MENDO SAMPAIO 1 

REAL HOSPITAL PORTUGUES 1 

HOSPITAL JOAO MURILO E POLICLINICA DE VITORIA 1 

HOSPITAL SANTO AMARO 1 

HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO 1 

Total  3985 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);  

 

Dos cincos primeiros hospitais da Tabela 2, os dois primeiros são de 

caráter filantrópico, que funcionam de forma complementar ao SUS, e os três 

seguintes são públicos e referência em tratamentos oncológicos.  

Nos anos em que foi realizado o estudo, foram investidos um valor total 

de R$ 8.569.339,80 (oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos 

e trinta e nove reais e oitenta centavos) em internações por câncer de próstata 

na 1º Regional de Saúde de Pernambuco. O valor médio de cada internação foi 

de R$ 2.175, 51 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos). O valor de investimento anual teve tendência de aumento, devido ao 

aumento de número de internações, conforme mostra a (Figura 3).   
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Figura 3. Valores em reais das internações por câncer de próstata na 1º regional de saúde de 

Pernambuco, por ano. Pernambuco, PE, Brasil, 2012-2016.  

 

  

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

 Os investimentos nas internações por câncer de próstata na busca da 

cura dos pacientes são onerosos ao sistema de saúde brasileiro, tendo em 

vista que essa doença é sensível a prevenção na Atenção Básica, ou seja, com 

ações mais efetivas nesse nível de atenção, os homens poderão prevenir ou 

chegar a buscar um serviço hospitalar com estágios mais brandos da doença, 

possibilitando menos tempo de internação, maior possibilidade de 

cura/sobrevida e menos gastos ao SUS. Podendo gerar mais investimentos no 

combate aos fatores de risco da doença.  

Ações como o Novembro Azul, que estimula a informação sobre o 

câncer de próstata de forma mais incisiva, são importantes, porém ainda 

pontuais pensando a necessidade e o aumento de internações nos últimos 

anos evidenciado nesse estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os internamentos por câncer de próstata a 1º regional de saúde de 

Pernambuco ainda apresentam alta prevalência gerando elevados custos 

clínicos assistenciais para o Estado. Homens pardos com idade mais avançada 

(maior de 60 anos) tiveram maior quantidade de internamentos pela doença no 

período estudado.  

A quantidade de internação e de óbitos se encontram em tendência de 

crescimento, assim como os gastos anuais. A busca tardia pelo diagnóstico e 

pelo tratamento são possíveis causas dessa elevação e pode ainda mais 

agravar esses números, se não houver nenhuma intervenção maior e mais 

institucionalizada em relação a prevenção do câncer de próstata no Estado.     
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ANEXO A 

 

Normas para submissão de artigos científicos da revista de Cadernos de 

Saúde Coletiva - UFRJ - (ISSN 1414-462-x) 

 

1.Categorias 

Os Cadernos Saúde Coletiva (CSC) publicam trabalhos inéditos considerados 

relevantes para a área de Saúde Coletiva. 

Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções: 

Artigos originais: artigos resultantes de pesquisa de natureza empírica, 

experimental ou conceitual, ou ensaios teóricos; máximo de 4.000 palavras. 

Revisão: revisão sistemática crítica sobre um tema específico; máximo de 

4.000 palavras. 

Debate: artigo teórico acompanhado de opiniões proferidas por autores de 

diferentes instituições, a convite do Editor; máximo de 6.000 palavras 

Notas: relato de resultados preliminares ou parciais de pesquisas em 

andamento; máximo de 1.200 palavras. 

Opiniões: opiniões sobre temas ligados à área da Saúde Coletiva, de 

responsabilidade dos autores, não necessariamente refletindo a opinião dos 

editores; máximo 1.800 palavras. 

Ensaios clínicos: Artigos que apresentem resultados de ensaios clínicos 

devem obrigatoriamente ser acompanhados do número de registro do ensaio. 

Essa exigência está de acordo com a recomendação da BIREME/OPAS/OMS 

sobre o Registro de Ensaios Clínicos a serem publicados a partir de 

orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS, do International 

Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) e do Workshop ICTPR. 

As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do 

ICMJE são: 

Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR)  

ClinicalTrials.gov  

International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN)  

Nederlands Trial Register (NTR) 
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UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 

WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

 

2. Informações gerais  

 

Folha de rosto: 

A folha de rosto deve conter o título do trabalho, nome, titulação e o vínculo 

profissional de cada um dos autores, e o endereço, telefone e e-mail do autor 

principal. 

Conflito de interesses: 

Todos os autores do manuscrito devem declarar as situações que podem 

influenciar de forma inadequada o desenvolvimento ou as conclusões do 

trabalho. Essas situações podem ser de origem financeira, política, acadêmica 

ou comercial. 

Questões éticas: 

Todos os artigos resultantes de pesquisas envolvendo seres humanos estão 

condicionados ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração de 

Helsinki (1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000), da World 

Medical Association. 

O artigo deverá conter o número do processo e o nome do Comitê de Ética ao 

qual foi submetido e declarar, quando for o caso, e informar que os sujeitos da 

pesquisa assinaram o termo de consentimento informado. O Conselho Editorial 

de CSC poderá solicitar informações sobre os procedimentos éticos 

executados na pesquisa, se achar necessário. 

Autoria: 

Todos os autores do manuscrito devem estar dentro dos critérios de autoria do 

International Commitee of Medical Journal Editors: (1) Contribuí 

substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e interpretação 

dos dados; (2) Contribuí significativamente na elaboração do rascunho ou na 

revisão crítica do conteúdo; e (3) Participei da aprovação da versão final do 

manuscrito. 



32 

 

 

 

A contribuição de cada um dos autores deve ser explicitada no Documento de 

responsabilidade pela autoria. 

Agradecimentos: 

Todos que prestaram alguma contribuição ao trabalho sem, entretanto, 

preencher os critérios de autoria devem ser mencionados nos Agradecimentos. 

O autor responsável pelo artigo deverá assinar o Documento de 

responsabilidade pelos agradecimentos. 

Processo de julgamento: 

Os artigos submetidos, que atenderem às Instruções aos colaboradores e 

estiverem de acordo com a política editorial da revista serão encaminhados 

para avaliação. 

Pré-análise: a primeira análise é feita pelos Editores Associados com base na 

originalidade, pertinência, qualidade acadêmica e relevância do manuscrito 

para a saúde pública. 

Avaliação por pares: os artigos selecionados na pré-análise são enviados para 

avaliação por especialistas na temática abordada. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. 

3. Apresentação dos Manuscritos 

Serão aceitos trabalhos em português, espanhol e inglês. A folha de 

rosto deve conter o título do trabalho, nome, titulação e o vínculo profissional 

de cada um dos autores, e o endereço, telefone e e-mail do autor principal.  

O artigo deve conter título do trabalho em português, título em inglês, 

resumo e abstract, com palavras-chave e key words. As informações 

constantes na folha de rosto não devem aparecer no artigo. Sugere-se que o 

artigo seja dividido em subitens. Os artigos serão submetidos a no mínimo dois 

pareceristas, membros do Conselho Científico dos Cadernos ou a pareceristas 

ad hoc. O Conselho Editorial do CSC enviará uma carta resposta informando 

da aceitação ou não do trabalho.  

A aprovação dos textos implica na cessão imediata e sem ônus dos 

direitos autorais de publicação nesta Revista, a qual terá exclusividade de 

publicá-los em primeira mão. O autor continuará a deter os direitos autorais 

para publicações posteriores.  
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Formatação: Os trabalhos devem estar formatados em folha A4, espaço duplo, 

fonte Arial 12, com margens: esq. 3,0 cm, dir. 2,0 cm, sup. e inf. 2,5 cm. O título 

deve vir em negrito; palavras estrangeiras, e o que se quiser destacar, devem 

vir em itálico; as citações literais, com menos de 3 linhas, deverão vir entre 

aspas dentro do corpo do texto; as citações literais mais longas deverão vir em 

outro parágrafo, com recuo de margem de 3cm à esquerda e espaço simples. 

Todas as citações deverão vir seguidas das respectivas referências. Todas as 

páginas devem estar numeradas. 

Ilustrações: o número de quadros, tabelas e/ou figuras (gráficos, mapas etc.) 

deverá ser mínimo (em um máximo de 5 por artigo, salvo exceções, que 

deverão ser justificadas por escrito em anexo à folha de rosto). 

Tabelas: Devem ser apresentadas separadas do texto, numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas 

no texto. A cada uma deve-se atribuir um título breve, não se utilizando traços 

internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no 

rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. 

Figuras: As fotografias, desenhos, gráficos, mapas, etc. devem ser citados 

como figuras. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos 

arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. As legendas devem ser 

apresentadas ao final da figura; as ilustrações devem ser suficientemente 

claras para permitir sua reprodução, com resolução mínima de 300 dpi. 

As equações deverão vir centralizadas e numeradas sequencialmente, com os 

números entre parênteses, alinhados à direita.  

 

Resumo: todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter 

resumo na língua principal (de 100 a 200 palavras) e sua tradução em inglês 

(Abstract); O resumo deve ser estruturado (Introdução, Métodos, Resultados, 

Conclusão), e deverá apresentar de forma concisa a questão central da 

pesquisa, os métodos utilizados, os resultados e a resposta à questão central 

do trabalho. Deverão também trazer um mínimo de 3 e um máximo de 5 

palavras-chave, traduzidas em cada língua (key words, palabras clave), dando-
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se preferência aos Descritores para as Ciências da Saúde, DeCS (a serem 

obtidos na página http://decs.bvs.br/). 

Agradecimentos: As pessoas que prestaram alguma ao trabalho, mas que 

não preenchem os critérios de autoria, assim como instituições que apoiaram o 

trabalho podem ser mencionados, desde que deem permissão expressa para 

isto (Documento de responsabilidade pelos agradecimentos). 

 

4. Referências Bibliográficas   

A revista Cadernos Saúde Coletiva adota as “Normas para apresentação 

de artigos propostos para publicação em revistas médicas”, da Comissão 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), cuja versão 

para o português encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 1997, 14:159-

174. O documento está disponível em vários sites na WWW, como por 

exemplo:  

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/  

http://www.icmje.org/ 

Recomendamos aos autores a sua leitura atenta. 

Modus operandi: 

 

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a 

ordem em que forem sendo citadas no texto. No caso de mais de dois autores, 

no corpo do texto, deve ser citado apenas o nome do primeiro autor seguido da 

expressão et al. Nas referências, devem ser informados todos os autores do 

artigo. 

2. As referências citadas ao longo do texto devem ser identificadas por 

números arábicos sobrescritos, conforme exemplos abaixo: ex. 1: ... “A 

pesquisa em saúde pública incorpora todas as linhas vinculadas à saúde 

coletiva”11; ex. 2: ... Como afirma Maria Cecília Minayo4, a pesquisa 

qualitativa... As referências citadas somente nos quadros e figuras devem ser 

numeradas a partir do número da última referência citada no texto.  

3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem 

numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos uniformes para 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/
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manuscritos apresentados a periódicos biomédicos (http://www.icmje.org).  

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado 

no Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/). 

5. O nome de pessoas, cidades e países devem ser citados na língua original 

da publicação. 

Exemplos de como citar referências 

Artigos em periódicos 

Artigo padrão (inclua todos os autores) 

Hegarty JD, Baldessarini RJ, Tohen M, Waternauz C, Oepen G. One hundred 

years of schizophrenia: a meta-analysis of the outcome literature. Am J 

Psychiatry. 1994;151(10):1409-16. 

Instituição como autor 

World Health Organization. Obesity: preventing and manging the global 

epidemic. Geneva; 2000. (WHO technical report series, 894) 

Sem indicação de autoria 

Development of community – and state-based immunization registries. CDC 

response to a report from the National Vaccine Advisory Committee. MMWR 

Morb Mortal Wkly Rep. 2001;50(RR-17):1-17. 

Número com suplemento 

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e 

utilização de serviços de saúde. Cad Saude Publica. 2004; 20 (Supl.2):S190-8.  

Livros e outras monografias 

Indivíduo como autor 

Moraes IHS. Informações em saúde: da prática fragmentada ao exercício da 

cidadania. São Paulo: Hucitec; 1994. 

Organizador ou compilador como autor 

Guimarães ASA, Huntley L. Tirando a máscara: ensaios sobre o racismo no 

Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

Instituição como autor 

Center for Disease Control and Prevention. Notice to readers: Immunization 

registry standards of excellence in support of core immunization program 

strategies. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2003;52(38):921. 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/
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Capítulo de livro 

Ângelo M. O contexto domiciliar. In: Duarte Y, Diogo M, editors. Atendimento 

domicilar: um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu; 2005. p.27-31. 

Resumo em anais de congressos 

Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Recent advances in clinical 

neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and 

Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 

1996. 

Trabalhos completos publicados em eventos científicos 

Holland, CD. Chemical hormesis: bebeficial effects at low exposures adverse 

effects at high exposures. In: Proceedings of the International Symposium on 

Environmental Engineering and Health Sciences: a joint effort for the XXI 

century; 1998; Cholulua, Puebla, México. p. 13-18. 

Dissertação e tese 

Medronho RA. Soroprevalência de anticorpos contra o vírus da Hepatite A: uma 

análise espacial em área carente do Estado do Rio de Janeiro [tese]. Rio de 

Janeiro (RJ): Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública; 

1999. 

Outros trabalhos publicados 

Artigo de jornal 

Novas técnicas de reprodução assistida possibilitam a maternidade após os 40 

anos. Jornal do Brasil 2004; 31 jan. p. 12. 

Material audiovisual 

Cançado J. Práticas chinesas de auto cura: Do in, Tao Yin, Chi 

kun [videocassette]. Rio de Janeiro (RJ): Novo Mundo; 1999. 

Documentos legais 

Brasil. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário 

Oficial da União 1990; 19 set. 

Material no prelo ou não publicado 

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 
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1996. 

Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, Oliveira ACM, Maestrini HA, Calixto 

N. Trabeculectomia com mitomicina C em pacientes com glaucoma congênito 

refratário. Arq Bras. Oftalmol. No prelo 2004. 

Artigo em formato eletrônico 

Camargo KR, Coeli CM. Reclink 3: nova versão do programa que implementa a 

técnica de associação probabilística de registros (probabilistic record linkage) 

[Internet]. Cad. Saúde Coletiva. 2006 [citado 2009 mar 19]; 14(2):399-404. 

Disponível em: http://www.iesc.ufrj.br/cs c/2006_2/resumos/nota1.pdf 

Monografia em formato eletrônico  

CDI, clinical dermatology illustrated [CDROM]. Reeves JRT, Maibach H. MEA 

Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

 

Programa de computador 

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. 

Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational. 

http://www.iesc.ufrj.br/cs%20c/2006_2/resumos/nota1.pdf



