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 RESUMO 

 

GOBATTO, Carolina Schmidt; VOLPATO, Cesar Augusto. Incidência de 

Câncer de Próstata Baseado em Laudos Histopatológicos na 7ª Regional de 

Saúde do Paraná entre os Anos de 2014 a 2019. 2021. 35 f. Trabalho de 

conclusão de curso – Bacharelado em Medicina, Centro Universitário de Pato 

Branco. Pato Branco, 2021. 

 

O câncer de próstata é o segundo mais prevalente em homens e também 

é a neoplasia maligna que mais cresce a incidência no Brasil. Com este 

trabalho foram obtidos dados epidemiológicos de câncer de próstata, de 

biópsias analisadas entre os anos de 2014 até 2019 no laboratório de patologia 

de Pato Branco, que avalia toda a 7ª Regional de saúde do Paraná, a fim de 

realizar um levantamento epidemiológico dessa região e comparar os 

resultados com os dados disponibilizados pelo portal do INCA. Conforme a 

metodologia utilizada, foram selecionados laudos com diagnóstico positivo para 

neoplasia prostática, de onde foi possível separar os casos por faixa etária e 

por sistema de saúde (público x privado), excluindo possíveis duplicatas e 

mantendo as informações pessoais dos pacientes em sigilo. Os resultados 

obtidos apontaram uma elevada incidência de CA de próstata nas maiores 

faixas etárias pelos laudos via SUS, enquanto via sistema de saúde particular, 

as maiores taxas de diagnóstico ocorrem na faixa de 40 a 55 anos. Foi possível 

concluir com esse estudo que, mesmo com os dados nacionais e estudais 

sobre câncer de próstata disponibilizados pelo Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), é imperativo a necessidade de se obter números concretos de 

incidência desta patologia regionalmente, pois um país de proporções 

continentais como o Brasil apresenta uma diversidade étnica e cultural muito 

grande. 
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ABSTRACT 

 

GOBATTO, Carolina Schmidt; VOLPATO, Cesar Augusto. Incidence of 

Prostate Cancer Based on Histopathological Reports in the 7th Regional Health 

of Paraná between the Years 2014 to 2019. 2021. 35 f. Trabalho de conclusão 

de curso – Bacharelado em Medicina, Centro Universitário de Pato Branco. 

Pato Branco, 2021. 

 

Prostate cancer is the second most prevalent in men and is also the 

malignant neoplasm with the fastest growing incidence in Brazil. With this work, 

epidemiological data on prostate cancer were obtained from biopsies analyzed 

between the years 2014 to 2019 in the Pato Branco pathology laboratory, which 

assesses the entire 7th regional health region of state of Paraná, in order to 

conduct an epidemiological survey of this region and compare the results with 

the data made available by the INCA portal. According to the methodology 

used, reports with a positive diagnosis for prostate cancer were selected, from 

which it was possible to separate the cases by age group and by health system 

(public vs. private), excluding possible duplicates and keeping the personal 

information of patients confidential. The results obtained showed a high 

incidence of prostate AC in older age groups according to reports via SUS, 

while via private health system, the highest rates of diagnosis occur in the range 

of 40 to 55 years. It was possible to conclude with this study that, even with 

national and state data on prostate cancer provided by the National Cancer 

Institute (INCA), it is imperative to obtain concrete numbers of incidence of this 

pathology regionally, as a country of continental proportions how Brazil has a 

great ethnic and cultural diversity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido a sua frequência em toda a população mundial o câncer de 

próstata é uma patologia de grande importância à saúde pública internacional e 

nacional (1,2). Os dados observados no INCA (Instituto Nacional do Câncer) e 

no GLOBOCAN (Global Cancer Observatory) demonstram quão importante é 

esta doença para a saúde pública (3,4). 

O câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente em homens, 

ficando atrás somente do câncer de pele, considerando toda a população 

masculina e feminina, ele é o quinto mais prevalente no mundo (5). O INCA 

estima que no Brasil houve em 2018 um total de 68.220 novos casos de câncer 

de próstata e em 2017, 15.391 morreram devido a esta neoplasia (3). 

 Em alguns países estes números tomam uma importância ainda maior, 

como nos Estados Unidos, onde o câncer de próstata é a neoplasia de maior 

incidência nos homens, e a segunda maior causa de mortes por câncer (6).  

 O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais frequente e que mais 

aumenta a incidência no Brasil (52 novos casos a cada 100 mil habitantes), e 

estimativas indicam que nos próximos anos poderemos chegar a 140 mil novos 

casos por ano (6,7). Um dos fatores para esse aumento é devido ao uso 

generalizado do antígeno prostático especifico (PSA), o que está ajudando no 

diagnóstico precoce da doença, e reduzindo a sua mortalidade (5,8). 

 Entre os principais fatores de risco para se desenvolver o CA de próstata 

podemos citar a idade, etnia, histórico familiar, fatores hormonais, tabagismo, 

obesidade, dieta, genética, estresse oxidativo, álcool e inflamações (1,2,13–

17,5–12). 

 Todos estes dados evidenciam a importância de se traçar um perfil 

epidemiológico do câncer de próstata com o maior nível de detalhamento 

possível e como a 7ª Regional de Saúde do Paraná, que fica localizada no 

sudoeste do Paraná e engloba os municípios de Bom Sucesso do Sul, 

Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Honório 

Serpa, Itapejara D’Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, São 

João, Saudade do Iguaçu, Sulina e Vitorino, não possui nenhum trabalho sobre 

este assunto, é reiterado a importância de um estudo acerca deste tema (18). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

Obter dados que possibilitem calcular a incidência de câncer de próstata 

baseado em laudos histopatológicos do laboratório de patologia da cidade de 

Pato Branco, que avalia toda a 7ª Regional de Saúde do Paraná. 

 

2.2. Específicos  

• Analisar os laudos histológicos de biópsias de próstata no laboratório de 

patologia da cidade de Pato Branco entre os anos de 2014 a 2019; 

• Avaliar a incidência de neoplasias malignas; 

• Correlacionar os laudos de câncer de próstata da 7ª Regional com os 

dados publicados pelo INCA; 

• Analisar e comparar os dados por faixa etária, laudos provenientes do 

sistema público e privado, número de casos por ano. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1. EPIDEMIOLOGIA 

O câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente em homens, 

ficando atrás somente do câncer de pele, considerando toda a população 

masculina e feminina, ele é o quinto mais prevalente no mundo (5). O Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) estima que no Brasil houve em 2018 um total de 

68.220 novos casos de câncer de próstata e em 2017, 15.391 morreram devido 

a esta neoplasia (3). Em dados mais recentes, o INCA aponta que entre 2020 e 

2022 cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata irão surgir por ano 

(19).  

O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais frequente e que mais 

aumenta a incidência no Brasil e estimativas indicam que nos próximos anos 

poderemos chegar a 140 mil novos casos por ano (3,6,7). No estado do 

Paraná, estima-se que em 2020 ocorreram 3.560 novos casos de câncer de 

próstata (19). 

Os tipos de câncer mais frequentes em homens, à exceção do câncer 

de pele não melanoma, serão próstata (29,2%), cólon e reto (9,1%), pulmão 

(7,9%), estômago (5,9%) e cavidade oral (5,0%) (19). 

O câncer de próstata ocupa a primeira posição em incidência no país 

em todas as regiões brasileiras (se não considerarmos câncer de pele não 

melanoma), com um risco estimado em 72,35/100 mil na Região Nordeste; de 

65,29/100 mil na Região Centro-Oeste; de 63,94/100 mil na Região Sudeste; 

de 62,00/100 mil na Região Sul; e de 29,39/100 mil na Região Norte (19).  

A estimativa para o ano de 2020, como falado anteriormente, seria de 

65.840 novos casos no Brasil, com uma taxa bruta de 62,95 e ajustada de 

50,78 a cada 100.000 habitantes (19). A região Sul teria uma taxa bruta de 62 e 

ajustada de 46,28 a cada 100.000 habitantes, já o Paraná teria uma taxa bruta 

de 62,62 e ajustada de 46,85 a cada 100.000 habitantes, totalizando 3.560 

novos casos estimados para o ano de 2020 (19). 

Segundo a American Cancer Society, mais de 17% dos homens norte-

americanos com mais de 50 anos, desenvolverão câncer de próstata se forem 

acompanhados até o final de suas vidas. As regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

segundo o INCA, apresentam frequência três vezes maior que as regiões Norte 
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e Nordeste. Comparando com os Estados Unidos, esses números são mais de 

3 vezes menores, porém o INCA ressalta que é provável que essas estimativas 

estejam subdimensionadas (3,5,6,20). 

O CA de próstata apresenta duas características marcantes, sua 

ocorrência aumenta com a idade (cerca de 50% dos homens com 80 anos e 

praticamente 100% dos homens com 100 anos) e também é encontrado em 

diversos indivíduos sem que lhes esteja causando algum mal. Um exemplo 

disso é que em cerca de 24% de pacientes com 61 a 70 anos que faleceram 

sem doença prostática aparente, foram identificados focos neoplásicos 

prostáticos. Em vida, cerca de 11% de indivíduos nessa faixa etária 

apresentam sintomas clínicos. Podemos definir com esses dados que 13% de 

indivíduos na faixa etária de 61 a 70 anos terá câncer, porém não apresentará 

nenhuma manifestação clinica dessa doença prostática, sendo assintomáticos 

e falecendo devido a outros motivos (3,5,6,8,13,20). 

Existem diferenças regionais e étnicas na incidência de CA de próstata, 

países do Extremo Oriente, como China, Índia e Japão, têm uma taxa de 6 a 

25% menor em comparação com países como EUA, Canadá e Noruega 

(2,5,8,11,13,20). 

Homens negros têm uma maior chance de desenvolver o câncer, 

seguido de brancos, latinos, asiáticos e por último, indígenas. Os homens 

negros apresentam 1,6 vezes mais chance de desenvolver o câncer em 

comparação com homens brancos e 2,4 vezes mais chance de morrer devido a 

essa patologia (2,5,20). 

 

3.2.  MORTALIDADE 

 A mortalidade por câncer teve um aumento significativo nos últimos 

anos, tornando-o a segunda causa de morte no mundo, com projeções para as 

próximas décadas de que o mesmo ocupará o primeiro lugar em todas as 

regiões do mundo (21). Na Europa, Estados Unidos e em outros países 

desenvolvidos, a incidência de neoplasias é maior do que na América Latina, 

cuja taxa de mortalidade é predominantemente mais elevada. Essa disparidade 

está relacionada ao diagnóstico da doença em estágios mais avançados e à 

dificuldade de acesso ao tratamento (22). 
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 Em 2012, os dados da GLOBOCAN apontaram um total de 8,2 milhões 

de mortes por câncer no mundo, das quais 4,7 milhões foram de homens e 3,5 

milhões de mulheres.  Já no Brasil, em 2015 foram registrados 209.780 óbitos 

por neoplasias, sendo que 68,4% dessas mortes ocorreram em pessoas com 

60 anos ou mais. Esse fato evidencia a idade como fator importante na 

mortalidade por câncer e expõe uma tendência de aumento nas taxas, em 

detrimento do envelhecimento populacional (21). 

 O câncer de próstata é considerado a principal causa de morte em 

homens com mais de 70 anos e ocupa o segundo lugar no ranking de 

mortalidade em homens adultos no Brasil, ultrapassando apenas o câncer de 

pulmão (1,21). Segundo o INCA, essa neoplasia foi responsável por 13.772 

mortes em 2013, revelando um aumento significativo, já que em 2003 foram 

registrados 8.977 óbitos de acordo com o Sistema de Informações de 

Mortalidade (1,5). No território brasileiro, o câncer de próstata destaca-se com 

as mais altas taxas de mortalidade na maioria dos estados, a exceção dos 

estados do Amapá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (22). 

 Ao analisar a região Sul, o câncer de próstata tem uma alta incidência, 

porém as taxas de mortalidade são relativamente baixas se comparadas a 

outros tipos de neoplasias. Entretanto, nota-se que a partir de 60 anos, a 

mortalidade nessa região aumenta expressivamente, totalizando quase 200 

casos em 100 mil habitantes para a faixa etária de 70 a 79 anos e 538,54 

casos por 100 mil habitantes na faixa etária acima de 80 anos. Ao comparar 

com o câncer de brônquios e pulmão, nessa mesma faixa etária (acima de 80 

anos), a taxa de mortalidade em homens não chega a 290 casos por 100 mil 

habitantes (23).  

 Em relação ao estado do Paraná, de 2001 a 2012, somou-se 8.863 

óbitos por câncer de próstata, um número expressivo visto que em Santa 

Catarina foram registradas 4.051 mortes pela mesma doença na mesma faixa 

de tempo (23). 

 

3.3.  FATORES DE RISCO 

O CA de próstata não possui uma etiologia definida, porém vários são 

os fatores de risco associados ao desenvolvimento dessa patologia. Os 
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principais fatores que podem ser citados são: raça, dieta, história familiar e 

idade (1,2,16,17,20,24,3,5,6,9–11,13,15).  

Contudo, também podem ser citados como fatores de risco o álcool, 

fumo, fatores ambientais (aminas aromáticas, arsênio, produtos derivados do 

petróleo, motor de escape de veículos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 

fuligem e dioxinas), processo inflamatório crônico, estresse oxidativo, 

hormônios andrógenos e estrógenos, aumento dos níveis do IGF-1, doenças 

sexualmente transmissíveis, obesidade e vasectomia  (1,2,16,17,20,24,3,5,6,9–

11,13,15).  

 

3.4.  DIAGNÓSTICO 

 A investigação do câncer de próstata possui vários métodos clínicos, 

entretanto, apenas dois são suficientes para detectar a presença de neoplasia 

prostática: o Antígeno Prostático Específico (PSA) e o toque retal (2). Para 

tanto, o rastreamento deve ser realizado a fim de diagnosticar o câncer em fase 

precoce e otimizar o prognóstico do paciente (5). 

 

3.5. RASTREAMENTO 

 Com o objetivo de detectar precocemente o câncer de próstata, e não de 

prevenir o mesmo, o rastreamento em homens com sintomas pode ser 

vantajoso, visto que é possível impedir a evolução da neoplasia para formas 

malignas e evitar metástases, além de poder iniciar o tratamento o quanto 

antes e melhorar a sobrevida desses pacientes. Porém, o rastreamento em 

indivíduos assintomáticos é bastante discutido em muitas pesquisas, gerando 

controvérsias em relação a essa prática (25,26).  

 Enquanto alguns estudos são favoráveis ao rastreamento, outros são 

expressamente contrários, alegando que os riscos são maiores que os 

benefícios. Entre os riscos, é citado o lead-time, que é o tempo de ganho, 

considerado como uma sobrevida ilusória, pois o diagnóstico precoce pode 

diminuir a qualidade de vida do paciente ao gerar ansiedade e sequelas do 

tratamento. Outros conceitos utilizados para estigmatizar o rastreio do câncer 

de próstata são o sobretatamento e o sobrediagnóstico, sendo o primeiro um 

termo utilizado para os procedimentos terapêuticos que seriam desnecessários 

ou que causam uma alta morbidade. Já o segundo conceito, também 



17 

 

conhecido como overdiagnosis, compreende o diagnóstico de lesões 

neoplásicas que não apresentariam manifestações clínicas, tampouco iriam ser 

detectadas durante a vida do indivíduo (25).  

 Com base nesses estudos, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) se 

posiciona contra o rastreamento do câncer de próstata em homens 

assintomáticos, recomendando que a população masculina com idade superior 

a 50 anos e sem sintomas, converse com um médico de confiança para 

esclarecer dúvidas a respeito dos exames de detecção precoce. Para homens 

com fatores de risco, como etnia afrodescendente, obesidade e histórico 

familiar de neoplasia de próstata, é aconselhado iniciar o acompanhamento aos 

45 anos. A SBU também apoia essa avaliação em homens com 75 anos ou 

mais, se houver perspectiva de vida maior que 10 anos (25). 

 

3.5.1 MARCADORES TUMORAIS 

 Os marcadores tumorais são macromoléculas que podem ser 

produzidas por formações neoplásicas ou pelo organismo em resposta às 

células cancerígenas. A detecção dessas substâncias pode indicar a presença 

de um tumor, que deve ser investigado quando forem encontrados valores 

acima dos níveis de referência (27). 

 O principal marcador tumoral do câncer de próstata é o PSA, cuja função 

é detectar a presença de neoplasia e monitorar a progressão da doença 

durante o tratamento (25). Desde a implantação desse teste, que ocorreu na 

década de 1980, a incidência dessa neoplasia aumentou vertiginosamente, 

causando um grande impacto na saúde pública brasileira (5,25).  

 O antígeno prostático específico é uma glicoproteína que circula na 

corrente sanguínea ligado a proteínas, como a alfa-1-antiquimotripsina e a alfa-

2-macroglobulina, e é destinado à divisão de proteínas para evitar a formação 

de coágulos no sêmen. Sendo um elemento praticamente exclusivo das células 

epiteliais da próstata, o PSA pode ser encontrado no fluído prostático em altas 

concentrações, e na corrente sanguínea em quantidades menores. Valores 

acima 4 ng/ml podem indicar um processo neoplásico como também podem 

ocorrer em detrimento de outras doenças, como prostatite, hiperplasia 

prostática benigna, cistite e cirurgias recentes do trato urinário (2). Logo, é um 
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exame com alta sensibilidade, mas baixa especificidade para o câncer de 

próstata (26). 

 Existem várias formas de analisar o PSA, porém o percentual total é 

mais confiável quando comparado às suas frações (5). Quando o valor do PSA 

total se mantem entre 4 e 10ng/ml, é indicada a realização de outros exames, 

como a porcentagem livre de PSA, densidade e velocidade do PSA. A relação 

PSA livre / PSA total pode aumentar a especificidade do diagnóstico, 

principalmente quando o valor é inferior a 15% (2,26). Já a densidade do PSA, 

cujo cálculo baseia-se na divisão do PSA total pelo volume da próstata em cm³, 

e a velocidade do PSA, que estima o aumento ou a diminuição do valor ao 

longo do tempo, podem ser altamente sugestivos de câncer de acordo com 

seus resultados. São preditivos de neoplasia valores acima de 0,15ng/ml/cm³ e 

0,75ng/ml/ano respectivamente (2).  

 Além desses, existem outros marcadores tumorais que podem ser 

utilizados para a investigação do câncer de próstata, porém não são muito 

conhecidos e alguns ainda estão em fase de pesquisa. Dentre eles, podemos 

citar o PSA inativo, PSA isoformas, o Fator de Crescimento semelhante à 

Insulina tipo 1 (IGF-1), a Calicreína Glandular Humana tipo 2 (hK2) e o 

Antígeno de Câncer de Próstata 3 (PCA3) (5). 

 

3.5.2 TOQUE RETAL 

 O toque retal faz parte da investigação diagnóstica do câncer de 

próstata, devendo ser realizado em conjunto com a dosagem do PSA (26). 

Apesar de ser um exame simples, é recomendado que seja realizado por 

médico urologista ou profissional experiente. Durante o exame, alguns 

aspectos devem ser identificados, como o tamanho, a forma, a consistência, as 

características da superfície e quanto à sensibilidade à palpação da próstata 

(5). 

 

3.5.3 BIÓPSIA 

 A biópsia guiada pelo ultrassom transretal é o exame padrão-ouro para a 

confirmação do câncer de próstata, sendo indicado quando os níveis de PSA 

estiverem acima de 4 ng/ml e na presença de alterações da próstata 

detectadas pelo toque retal (2,5).  
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 Previamente ao início do procedimento, os pacientes devem ser 

orientados sobre os possíveis riscos e complicações, como também devem ser 

preparados com antibioticoprofilaxia e anestesia (28). O exame é realizado pela 

análise de 6 amostras de cada lóbulo, coletadas da periferia da glândula, 

devendo ser analisadas por médico patologista e laudadas conforme o 

resultado encontrado. Se o resultado for negativo para malignidade, mas o PSA 

permanecer elevado, é indicada a realização da biópsia de saturação, que 

consiste no mesmo procedimento, com a diferença de que são retirados mais 

de 10 fragmentos por lóbulo (2).  

 Em resultados positivos para neoplasia, é utilizada a Graduação 

Histológica do Sistema de Gleason no laudo diagnóstico (5). Para cada área da 

próstata avaliada, é designado um número de 1 a 5, onde 1 equivale a um 

padrão bem diferenciado, ou seja, menos agressivo e 5 corresponde a pouco 

diferenciado, portanto, mais agressivo. A soma dos números mais frequentes é 

o resultado do escore de Gleason, que pode variar de 2 a 10. Quanto maior for 

o escore, maior é a chance de metástase, podendo afetar a sobrevida do 

paciente (5,29). 

 

3.6. EXAMES DE IMAGEM 

 O estadiamento do câncer de próstata deve ser realizado antes de 

estabelecer uma conduta para o paciente. Para isso, os exames de imagem 

são imprescindíveis, principalmente no período pré-operatório. A primeira 

escolha para avaliar a próstata é o ultrassom abdominal, podendo-se também 

utilizar a ultrassonografia transretal no momento da biópsia (2,5). Outros 

exames, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética 

(RM) são empregados para avaliar as extensões do câncer prostático.  

 Apesar da baixa sensibilidade, a TC abdominal pode ser utilizada para a 

pesquisa de invasão nodal através da mensuração do diâmetro dos linfonodos. 

Em imagens com achados positivos, a punção aspirativa com agulha fina dos 

nódulos acometidos pode ser aplicada como método adjuvante, contudo, 

também possui sensibilidade reduzida, além de apresentar um índice de 40% 

de falsos negativos (2). Portanto, a tomografia só deve ser indicada para 

pacientes com escore de Gleason maior que 8, PSA maior que 50 ng/ml ou 

para forte probabilidade de envolvimento linfonodal (30).  
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 Assim como a TC, a ressonância magnética de próstata e pelve tem 

baixa sensibilidade para detectar invasão extraprostática, porém possui 

elevada especificidade, principalmente no envolvimento das vesículas 

seminais. Essa sensibilidade reduzida se deve à dificuldade destes exames em 

captar extensões tumorais microscópicas, e por isso, a RM não é recomendada 

para pacientes com baixo risco. Preconiza-se a realização da ressonância 

prostática com imagem ponderada em T2 e com uso de cateter endorretal para 

a obtenção de melhores resultados (2). 

 Para a avaliação de metástases ósseas, a tomografia por emissão de 

pósitrons (PET/CT) com colina 11C ou 18F é o exame com maior sensibilidade 

e especificidade, em comparação com a tomografia óssea e a cintilografia (2). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho é um estudo descritivo transversal, que utilizou laudos 

histopatológicos de indivíduos masculinos que fizeram biopsia no laboratório 

PHD, localizado no município de Pato Branco, para determinar a presença ou 

não de neoplasia prostática. Este laboratório é o único em toda a 7ª regional de 

saúde do Paraná, que consta com uma população total estimada em 2020 de 

268.563, na qual, segundo o Censo de 2010, 49% são de homens e destes, 

cerca de 20% têm idade acima de 50 anos  (31,32). 

Os parâmetros para selecionar os laudos presentes neste trabalho foram 

conter as palavras próstata, prostático, prostática ou gleason, totalizando 2.211 

laudos no período de 2014 a 2019 contendo as informações de nascimento, 

data do laudo, procedente do sistema de saúde público ou privado e a 

conclusão baseada na imuno-histoquímica ou anatomopatológico. Após esta 

seleção, todos os laudos foram verificados individualmente a respeito de conter 

diagnóstico final de neoplasia prostática, seja pelo laudo de anatomopatológico 

ou o de imuno-histoquímica. 

Após esta verificação onde restaram somente os casos com neoplasias 

prostáticas, foram avaliados os laudos com a mesma data de nascimento e as 

mesmas iniciais, caracterizando uma possível duplicidade. Assim sendo, foram 

mantidos somente um laudo por paciente, excluindo duplicatas onde 

caracterizaria neste estudo um novo indivíduo com diagnóstico desta 

neoplasia. Foi efetuada esta mesma verificação de duplicatas nos laudos onde 

não foi diagnosticado câncer de próstata. 

Foram excluídos do trabalho todos os laudos que continham neoplasia 

prostática metastática, ou seja, que a neoplasia primária é em outro órgão, 

como a bexiga. Cerca de 59 laudos apresentavam possíveis erros de cadastro, 

como idade errada (nascidos em data futura), também foram excluídos deste 

estudo, e após todas as exclusões foram mantidos 1.684 laudos.  
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Fluxograma 1 – Processo de seleção dos dados deste trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores 

 

Dando sequência na avaliação dos dados obtidos nestes laudos, foram 

selecionadas as informações de total por ano do diagnóstico de CA; idade no 

ano de diagnóstico de CA; casos de CA por faixa etária por ano de diagnóstico 

(Faixas etárias avaliadas 30-34; 35-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-79; 80-

84; >85); total de diagnóstico de CA derivados do sistema público e do sistema 

privado e incidência de CA por faixa etária e derivado do sistema público e 

privado (Faixas etárias avaliadas: 40-50; 51-55; 56-60; 61-65; 66-70; 71-75; 76-

80; >81). 

Com os dados obtidos deste estudo foram comparados aos dados 

disponíveis pelo INCA no site do IntegradorRHC. A pesquisa realizada neste 

site foi feita com os seguintes parâmetros: Tabnet do estado do Paraná; 

Informações do Registro Hospitalar de Câncer - Tabulador Hospitalar Base do 

Estado: PR - linha por “faixa etária”; coluna por “ano de diagnóstico”; no 

período disponível de “2014-2019”; contendo as seguintes seleções 

disponíveis: tipo do caso “analítico e não analítico”; munícipio da unidade 

hospitalar foram selecionados “todos os da 7ª Regional de Saúde do PR”; sexo 

“masculino”; faixa etária “todas as categorias”; ano do diagnóstico “2014-2019”;  

localização primária “C61 PRÓSTATA”; procedência, raça/cor, escolaridade, 

histórico familiar de câncer, origem do encaminhamento, clínica e todos os 
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outros itens foi selecionado a opção “todas as categorias ou todas as 

informações” (33). 

Toda a pesquisa seguiu a resolução CNS 466/2012 e foi realizada após a 

aprovação pelo comitê de ética, com o Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) de número 37133220.6.0000.9727.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este trabalho apontou que entre os anos de 2014 a 2019 houve 1.684 

laudos avaliando a presença ou não de câncer de próstata, cerca de 65% dos 

pacientes não apresentaram diagnóstico de câncer de próstata e 

aproximadamente 35% foram positivos em relação a presença de neoplasia 

prostática (tabela 1).  

 

Tabela 1 - Incidência de câncer de próstata entre os anos de 2014 a 2019 em laudos avaliados 
da 7ª regional de saúde do Paraná 

Laudos COM ou SEM CA de Próstata No de laudos avaliados 

Sem câncer de próstata 1095 
Com câncer de próstata 589 
TOTAL 1684 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores 

 

A faixa etária de maior incidência foi a de 65 a 69 anos com 21,05% do 

total, e a segunda de 70 a 74 anos com 20,54%. Dentre os anos avaliados 

neste estudo, o ano de 2015 foi o que apresentou o maior número de casos, 

128% acima da média anual obtida no estudo (98,16 casos/ano) (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número de laudos positivos para câncer de próstata por faixa etária entre os anos 
de 2014 a 2019 em laudos avaliados da 7ª regional de saúde do Paraná. 

Faixa etária 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

30-34 0 0 0 0 0 0 0 

35-44 0 0 0 0 1 0 1 

45-49 1 0 0 0 0 2 3 

50-54 9 6 6 3 7 4 35 

55-59 10 19 6 7 10 4 56 

60-64 20 13 13 19 16 16 97 

65-69 21 19 23 21 21 19 124 

70-74 22 38 11 18 19 13 121 

75-79 19 17 18 12 12 11 89 

80-84 13 12 8 7 3 8 51 

85+ 0 2 4 2 2 2 12 

TOTAL 115 126 89 89 91 79 589 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores 

 

Avaliando o número de laudos avaliados, 391 foram via Sistema Único de 

Saúde e 198 via sistemas de saúde particulares, podemos observar que os 
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maiores percentuais de diagnóstico via particular ocorrem na faixa etária de 40 

a 55 anos, enquanto via SUS ocorre entre 71 a 75 anos e acima dos 81 anos. 

Além destes dados, observamos que dos 1095 laudos sem CA, 532 eram 

particulares e 563 foram via sus, e dos com CA, 198 são via particulares e 391 

via SUS (tabela 3 e gráficos 1 e 2). 

 

 Tabela 3 - Número de laudos positivos para câncer de próstata por faixa etária, nos sistemas 
público e privado entre os anos de 2014 a 2019 em laudos avaliados da 7ª regional de saúde 

do Paraná. 

Faixa Etária Público Privado Total 

 N % N % N % 

40 a 50 anos 6 54,5% 5 45,5% 11 1,9% 

51 a 55 anos 24 57,1% 18 42,9% 42 7,1% 

56 a 60 anos 38 61,3% 24 38,7% 62 10,5% 

61 a 65 anos 67 70,5% 28 29,5% 95 16,1% 

66 a 70 anos 81 59,6% 55 40,4% 136 23,1% 

71 a 75 anos 81 71,7% 32 28,3% 113 19,2% 

76 a 80 anos 54 70,1% 23 29,9% 77 13,1% 

Acima de 81 anos 40 75,5% 13 24,5% 53 9,0% 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores 

 

 A figura a seguir (Gráfico 1) demonstra o percentual de laudos com e 

sem câncer de próstata, separados por sistema público e privado de saúde, 

baseado no total de laudos (1684 laudos) avaliados. Os resultados deste 

gráfico foram obtidos analisando primeiro os laudos com ou sem câncer de 

próstata, e separando estes laudos por sistema privado e público. 

 

Gráfico 1 - Percentual de laudos com ou sem câncer de próstata, via sistema público e privado 
entre os anos de 2014 a 2019, em laudos avaliados da 7ª regional de saúde do Paraná. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos próprios autores 
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O gráfico a seguir (Gráfico 2) mostra o percentual de laudos com câncer 

de próstata, por faixa etária, onde foram analisados individualmente o sistema 

público e privado de saúde. Para obter estes resultados primeiro analisamos o 

total de laudos positivos para câncer por sistema de saúde e a seguir 

separamos este valor por faixa etária, chegando no percentual que 

demonstramos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2 - Percentual de Diagnósticos de Câncer entre pacientes setor público e privado, por faixa 
etária, de 2014 a 2019 em laudos avaliados da 7ª regional de saúde do Paraná. 

 
Fonte: Elaborado pelos próprios autores 

 

Comparando os resultados obtidos aos que são disponibilizados pelos 

hospitais no portal IntegradorRHC, que é um sistema Web desenvolvido pelo 

INCA para consolidação de dados hospitalares provenientes dos Registros 

Hospitalares de Câncer (RHC) de todo o Brasil, os quais são públicos, houve 

uma quantidade maior de diagnósticos nos laudos verificados por este trabalho 

(gráficos 3 e 4) (33). 
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Gráfico 3. Número de laudos positivos para câncer de próstata entre os anos de 2014 a 2019 
em laudos avaliados da 7ª regional de saúde do Paraná em comparação aos disponibilizados 

pelo INCA para 7ª regional de saúde do Paraná. 

 
Fonte: Dados dos próprios autores; INCA (2019) 

 

O gráfico abaixo (Gráfico 4) demonstra o número de laudos com câncer 

de próstata, separado por faixa etária, baseado nos dados obtidos por este 

trabalho e também pelos números disponibilizados pelo INCA.  

 

Gráfico 4. Número de laudos positivos para câncer de próstata por faixa etária entre os anos de 
2014 a 2019 em laudos avaliados da 7ª regional de saúde do Paraná em comparação aos 

disponibilizados pelo INCA para 7ª regional de saúde do Paraná. 

 
Fonte: Dados dos próprios autores; INCA (2019) 
 

 Com os dados obtidos podemos avaliar a incidência de novos casos de 

câncer de próstata na 7ª Regional de Saúde, para isto devemos observar a 

média de novos casos de 2014 a 2019 pelos dados do INCA e os dados 

obtidos por este trabalho. Por fim, comparar com a população total de homens 

em questão, que segundo o IBGE é previsto para o ano de 2020 um total de 

123.060 habitantes masculinos nos municípios que abrangem esta regional de 

saúde. Sendo assim, a incidência obtida com os dados do INCA é de 49,84 
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novos casos a cada 100 mil homens, e por este estudo 79,77 novos casos a 

cada 100 mil homens, cerca de 30 novos casos a mais que os dados obtidos 

no INCA.  

 

5.1. DISCUSSÃO 

 

A análise dos 1.684 laudos obtidos do laboratório PhD, responsável 

pelas análises das biópsias na 7ª Regional do Paraná, nos anos de 2014 a 

2019, confirma a necessidade de estudos epidemiológicos regionais, já que 

foram encontradas discrepâncias entre os dados fornecidos pelo portal 

IntegradorRHC e os números da pesquisa. Segundo as informações do portal, 

nos anos analisados, houve um total de 368 diagnósticos de CA de próstata, 

enquanto o estudo resultou em 589 biópsias positivas, ou seja, foram 

contabilizados 221 casos a mais na pesquisa (156% a mais). Contudo, deve-se 

levar em conta que nos dados do portal, no ano de 2019 não foram 

computados casos de neoplasia prostática, o que pode explicar a divergência. 

Entretanto se avaliarmos o ano de 2019 pela média dos anos 2014 a 2018, 

cuja soma é de 73 casos, ainda assim teríamos 148 casos a mais na pesquisa, 

(130% a mais).   

Os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) devem enviar anualmente os dados do Registro Hospitalar de 

Câncer (RHC) da unidade, após isso, esta base é submetida à análise para 

eliminar a multiplicidade de casos. A Coordenação Estadual da Vigilância do 

Câncer realiza o processo em nível estadual; no nível nacional, esta operação 

é realizada por responsáveis técnicos do INCA. Os dados são disponibilizados 

no tabulador público após a equipe técnica do INCA finalizar a consolidação da 

base de dados nacionais, o que pode explicar a inexistência dos dados de 

2019, além disso na consolidação nacional são incluídas apenas as bases de 

dados que foram encaminhadas ao IntegradorRHC no prazo estipulado pelo 

INCA (33). 

Também foi possível constatar que em todos os anos do estudo, houve 

um número maior de casos pelos dados coletados do laboratório quando 

comparado à informação disponibilizada no site do IntegradorRHC, o que pode 

ser explicado pela origem dos dados, que segundo o site é derivado 
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principalmente de prontuários médicos, diferente do modelo implementado 

pelos pesquisadores que avaliou diretamente os laudos histopatológicos (33).  

Em relação as faixas etárias, as idades com maior incidência de 

neoplasia prostática da pesquisa são compatíveis com as idades que possuem 

um número elevado de casos do portal. Além disso, a quantidade de casos 

também foi preponderante em quase todas as faixas etárias do estudo, se 

comparado com os dados do portal IntegradorRHC. 

 Sendo a idade avançada um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de próstata, foi possível observar que nos laudos 

emitidos via SUS, as maiores taxas de diagnóstico ocorreram nas faixas etárias 

de 71 a 75 anos e acima de 81 anos, dado que corrobora com o levantamento 

epidemiológico do INCA. Já nos laudos provenientes do sistema de saúde 

privado, a faixa etária com maior percentual de incidência de neoplasia 

prostática foi a de 40 a 55 anos, o qual gerou uma discordância com o que era 

esperado no estudo. A partir desse dado foi possível levantar a hipótese de que 

na rede de saúde particular, os homens iniciam o rastreamento do câncer de 

próstata mais cedo, o que pode explicar o número elevado de pacientes mais 

jovens com diagnóstico positivo para essa patologia. Outra suposição 

levantada no estudo, que também pode justificar esse alto índice de pacientes 

jovens com CA de próstata, é de que esses indivíduos foram diagnosticados na 

fase inicial de desenvolvimento da doença, ou seja, a maioria dos diagnósticos 

ocorrem em homens de faixas etárias mais elevadas e, portanto, em estágios 

mais avançados da neoplasia. Mais estudos avaliando e comparando o 

estadiamento dos pacientes no momento do diagnóstico devem ser realizados 

para comprovar esta tese. 

 De acordo com Steffen et. al. (2018) o rastreamento do câncer de 

próstata pode gerar mais riscos do que benefícios aos pacientes, a exemplo de 

biópsias indicadas sem necessidade. No estudo, as biópsias com diagnóstico 

negativo para a neoplasia de próstata foram prevalentes, dado que reforça a 

tese de Steffen et. al. (2018) como também evidencia a necessidade de uma 

avaliação mais precisa por parte dos profissionais de saúde sobre as 

indicações de biópsia prostática (25). 

 Ao avaliar a incidência de casos de CA de próstata no Brasil, no ano de 

2020 a estimativa prevista era de 65.840 novos casos, com uma taxa bruta de 
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62,95 e ajustada (mediana) de 50,78 a cada 100.000 habitantes. 

Regionalmente, o Sul apresentou uma taxa bruta de 62, ajustada de 46,28 a 

cada 100.000 habitantes e no estado do Paraná, foi estipulada uma taxa bruta 

de 62,62, ajustada de 46,85 a cada 100.000 habitantes, totalizando assim 

3.560 novos casos estimados para o ano de 2020 (19). 

 Este estudo obteve uma incidência de 98,17 novos casos a cada 100 mil 

homens, comparando com a taxa ajustada tanto do Brasil, da região Sul quanto 

do Paraná, temos uma incidência muito maior do que a observada nas esferas 

nacional (50,78), regional (46,28) e estadual (46,85), o que demonstra a 

importância de se obter dados concretos e regionalizados, como feito por este 

trabalho, estes dados são demonstrados a seguir no Gráfico 5. 

Como falado anteriormente, ainda não existem dados de 2019, o que 

certamente aumenta ainda mais a diferença entre os dados do INCA e este 

trabalho, mas utilizando novamente a média dos anos de 2014 a 2018 para o 

ano de 2019, ainda assim temos uma incidência muito menor do que a obtida 

por este trabalho, 59,81 novos casos a cada 100 mil homens, cerca de 20 a 

menos. 

 

Gráfico 5 – Incidência de novos casos de câncer de próstata a cada 100 mil homens, no Brasil, 

no Sul, no PR e também baseado nos dados obtidos por este trabalho para a 7ª regional de 

saúde do PR. 

 

Fonte: Dados dos próprios autores; INCA (2019) 
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6. CONCLUSÕES  

 

Considerando os resultados obtidos no estudo, foi possível concluir que 

pesquisas regionais, principalmente levantamentos epidemiológicos, são de 

extrema importância para que se possa avaliar com maior precisão a incidência 

de patologias específicas, assim como comparar com os dados fornecidos 

pelos institutos governamentais. No caso do câncer de próstata, cuja elevada 

incidência no país implica custos significativos ao sistema de saúde público, um 

levantamento do perfil epidemiológico regional pode contribuir para que 

campanhas de prevenção e rastreamento, além de exames de rotina sejam 

remodelados para as faixas etárias que mais são acometidas por essa 

neoplasia.  

 Logo, na 7ª Regional de Saúde do Paraná, foi possível verificar que 

houve uma elevada incidência de CA de próstata nas faixas etárias de 71 a 75 

anos e acima de 81 anos nos laudos emitidos via SUS, o que sugere um 

reforço nas campanhas de rastreamento para homens a partir dos 70 anos. Ao 

comparar esses dados com os resultados via o sistema de saúde privado, onde 

as maiores taxas de diagnóstico ocorreram na faixa etária de 40 a 55 anos, é 

possível inferir que a faixa etária de direcionamento para rastreamento e 

prevenção do câncer de próstata deve ser mais ampla do que as campanhas 

públicas atuais preconizam. 

 Além disso, também é possível deduzir desses resultados que o número 

de biópsias negativas para neoplasia prostática foi prevalente. Essa informação 

salienta a necessidade de uma avaliação meticulosa por parte dos profissionais 

de saúde nas indicações de biópsia prostática, como também é fomentada uma 

capacitação dos mesmos para que o toque retal seja mais fidedigno. Outro 

dado importante presente no estudo é a diferença na incidência apresentada 

pelo INCA e a incidência calculada baseada pelos dados desta pesquisa, na 

qual houve um aumento de 60% nos novos casos / 100 mil habitantes 

masculinos e uma diferença de 36,84 na média de casos nos anos de 2014 a 

2019.  

 Embora esta pesquisa possa contribuir com essas informações, 

especialmente os dados epidemiológicos de faixa etária, ainda são necessários 

mais estudos que avaliem outros aspectos fundamentais, como o tipo 



32 

 

histológico, o estadiamento, a raça/cor e os casos com recidivas pós-

tratamento. Tais dados podem complementar o perfil epidemiológico da região, 

assim como auxiliar em novas campanhas de prevenção e rastreamento.
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