
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB1051 
 

PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE IDOSOS POR NEOPLASIA DE 
PRÓSTATA 

 
 
 

DAYANE MAYARA BENEDITO 
JULIANE RODRIGUES 

ALESSANDRA DA SILVA PIRES 
GISLAINE DE FELIPE 

MARLUCE AUXILIADORA BORGES GLAUS LEÃO 
dayane-hagatona@hotmail.com 

ENFERMAGEM INTEGRAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ELIANA FATIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Introdução: a próstata é uma glândula particular do homem, um órgão muito pequeno, em 
forma de maçã, localizado no abdômen, abaixo da bexiga e à frente do reto. No Brasil, o câncer 
de próstata é o segundo mais comum entre os homens e com prevalência na faixa etária acima 
dos 65 anos, em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais frequente 
em homens, sendo responsável por cerca de 10% do total de cânceres. Sua taxa de incidência 
é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos em relação aos países que ainda estão 
em desenvolvimento. Descrição do problema: o processo de envelhecimento ocorre de forma 
natural para todos que alcançam essa fase e se torna uma realidade mundial. Dessa forma é 
possível constatar o aumento de incidência de patologias crônicas, entre as quais se destaca o 
câncer em decorrência de todas as modificações no organismo provenientes do 
envelhecimento. Relevância da pesquisa: o câncer de próstata acomete os idosos do sexo 
masculino e ainda apresenta um alto índice de mortalidade devido à falta e ao estigma da 
manutenção da saúde. Benefícios aos sujeitos estudados: a detecção e a avaliação da 
proporção dos óbitos em idosos pelo câncer de próstata se fazem importantes para a criação 
de novas estratégias que visem melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Objetivo: 
identificar a proporção de óbito em idosos do sexo masculino por câncer de próstata no Brasil, 
no Estado de São Paulo e no município de Taubaté. Metodologia: trata-se de uma pesquisa 
documental realizada na base de dados do Sistema de Indicadores de Saúde e 
Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP), no que se refere à proporção de óbitos por 
neoplasia de próstata em idosos do sexo masculino no Brasil, no Estado de São Paulo e no 
Município de Taubaté, referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011. Resultados: segundo os 
dados disponíveis pelo SISAP, no Brasil, em 2009 e 2010, as proporções eram de 3,39% e, em 
2011, houve uma diminuição para 3,36%. No Estado de São Paulo, houve um aumento em 
2009 para 3,09% e, depois, ocorreu uma queda para 2,90%, respectivamente nos anos de 
2010 e 2011. Já em relação ao município de Taubaté, em 2009, esse valor era de 2,75%, 
depois ocorreu uma queda para 2,55%, no ano de 2010, e por fim houve um aumento, no ano 
de 2011, para 2,82%. Conclusão: podemos concluir que a neoplasia de próstata está 
fortemente relacionada com o fator da idade e ainda com a falta de preocupação e com o medo 
dos homens em procurar um acompanhamento para manutenção e possível detecção precoce 
dessa e de qualquer outra moléstia. Assim, deve-se investir na capacitação dos profissionais 
para que sejam capazes de promover educação em saúde de qualidade destinada a essa 
população afetada e, dessa forma, seja possível adotar uma política maior de prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoce, o que iria colaborar cada vez mais com a diminuição nos 
índices de mortalidade. 


