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Introdução: O Câncer esta relacionado a um grupo de doenças que se caracteriza por 

apresentar um crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos e 

possuem múltiplas origens. Atualmente, representa um problema de saúde pública, visto 

que sua incidência cresce conforme o aumento da expectativa de vida da população. 

Objetivo: A pesquisa tem como objetivo analisar  pacientes oncológicos do hospital de 

referência em câncer Ophir Loyola, Belém-PA, visando destacar a prevalência do 

câncer em pacientes do sexo masculino e feminino, observando resultados do 

tratamento oncológico em três fatores (alta melhorada, alta curada e óbitos). 

Metodologia: A pesquisa quantitativa consiste na coleta de dados e informações para a 

comparação de fatores ou aspectos que serão analisados de acordo com seus objetivos. 

No presente estudo, utilizaram-se dados do Ministério da saúde/ Datasus, nos anos de 

2014 a 2018, os quais apresentaram um total de 7.016 pacientes com câncer, sendo 

3.886 do sexo feminino e 3.130 do sexo masculino. Tais dados, transformados em 

porcentagem, representam a incidência de câncer dos fatores avaliados: alta melhorada, 

alta curada e óbito, para ambos os sexos.  Resultado: Entre os anos de 2014 a 2018 

foram acompanhados 7.016 pacientes oncológicos. Nesse período, observou-se uma 

prevalência de 55.3% dos pacientes do sexo feminino, sobre 44.8% do sexo masculino. 

De acordo com tais números, 64,8% das mulheres receberam alta melhorada no 

tratamento, 34,6% foram a óbitos e 0,46% obtiveram cura. Dentre os homens, 61,6% 

receberam alta melhorada, 37,7% foram a óbitos, e 0,56% obtiveram cura.  Discussão: 

Nos anos de 2014 a 2018, no Hospital Ophir Loyola, houve uma prevalência de 

pacientes do sexo feminino, totalizando uma porcentagem superior ao sexo masculino. 

De acordo com os dados do inca (Instituto Nacional do Câncer), dentre os tipos de 

câncer que acometem os homens, o câncer de próstata é o mais incidente, assim como o 

câncer de mama é o de maior incidência nas mulheres, com exceção do câncer não 

melanoma, no qual prevalece em maior numero de casos em ambos os sexos.  Os 



fatores de risco, nas mulheres são: envelhecimento, vida reprodutiva, histórico familiar 

de câncer de mama, entre outros. Quanto aos homens, o único fator de risco 

estabelecido para o desenvolvimento de câncer é a idade, a maior parte dos casos 

diagnosticados no mundo ocorrem em homens a partir dos 65 anos, tornando assim a 

prevalência de casos no sexo feminino. 
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