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Obteve-se um total de 131.595 internações por câncer de próstata em pessoas idosas no

Brasil entre 2016 e 2020. Os anos em que mais ocorreram internações foram 2019

(29.481), 2018 (27.597) e 2017 (26.526). Em relação à distribuição regional, o Sudeste

foi a região que mais se destacou com 67.680 internações, seguida do Nordeste com

31.829, Sul com 20.655, Centro-Oeste com 7.768 e Norte com 3.663. Quanto à faixa-

etária da população de estudo, 60.734 possuem entre 60 e 69 anos;50.142 entre 70 e 79

anos e 20.719 possuem 80 anos ou mais. No quesito cor/raça, observou-se que 50.659

se auto declararam pardos; 49.588 brancos; 10.417 pretos; 1.717 amarelos e 34

indígenas.

Caracterizar o perfil de morbidade hospitalar por câncer de próstata na população idosa

no Brasil durante o período de 2016 a 2020.

Trata-se de um estudo ecológico, do tipo quantitativo e descritivo. Utilizou-se dados

obtidos a partir do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde,

referentes às internações por câncer de próstata na população geriátrica no Brasil, no

período de 2016 a 2020. Avaliou-se os dados de acordo com ano de atendimento,

distribuição regional, raça/cor e faixa etária.
Diante do exposto, constatou-se que o ano com maior taxa de internações foi 2019 e

que o Sudeste apresentou o maior número de casos analisados. Conclui-se que o perfil

epidemiológico abrange, sobretudo, homens entre 60 e 69 anos. Percebe-se, dessa

forma, a necessidade de atenção integral ao idoso visando a redução do número de

internações neste grupo.

O câncer de próstata é uma doença causada pelo crescimento exacerbado da glândula
prostática. No último triênio (2019/2021), tem-se que a média de casos dessa
enfermidade é de 37,77 casos em idosos a cada 100 mil homens, fato que gera
internações desses indivíduos nos hospitais brasileiros. Dessa forma, analisando a
incidência do câncer de próstata na população brasileira e considerando a principal
faixa etária atingida, o presente estudo tem como objetivo levantar dados sobre a
morbidade hospitalar por câncer de próstata na população idosa nos últimos 5 anos.

Gráfico 1- Distribuição de internações por
câncer de próstata no Brasil entre os anos
de 2016 á 2020 por regiões.
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Fonte: Autoria própria. 
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Gráfico 2 – Distribuição por idade das internações por Câncer de Próstata no Brasil 

entre os anos de 2016 e 2020

Fonte: Autoria própria, 2021
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