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1 RESUMO 

O câncer de próstata é considerado a principal neoplasia no sexo masculino e 

representa cerca de 6% do total de mortes por câncer no mundo. Se o diagnóstico 

não for realizado precocemente, devido a evolução silenciosa, a doença pode se 

tornar mais grave levando a sérias complicações e limitações, comprometendo a 

qualidade de vida (QV) do indivíduo. Desta forma, avaliar a QV desses pacientes 

contribui na identificação dos domínios afetados e no planejamento de intervenções 

para a reabilitação. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

QV relacionada à saúde em pacientes com diagnóstico de câncer de próstata 

tratados em um hospital público no município de Mogi Guaçu-SP. A coleta de dados 

foi realizada por meio de dois questionários, o primeiro avaliou os aspectos 

demográficos e socioeconômicos e o segundo analisou a QV relacionada à saúde 

por meio do questionário específico para pacientes com câncer - European 

Organization for Researchand Treatment of Cancer Qualityof Life Questionnaire 

“Core” 30 itens (EORTC QLQ-C30). A população estudada foi composta por 44 

homens, sendo a maioria com idade de 70 anos ou mais (68,2%) e estado civil 

casado (68,2%). Em relação aos indicadores de saúde, a maior parte era ex 

consumidor de álcool (38,6%) e tabaco (52,3%), sem histórico familiar de câncer de 

próstata (84,1%) e não portador de outras doenças (54,5%). No que se refere à QV 

relacionada à saúde, somente a variável consumo de álcool associou-se 

significativamente a escala saúde funcional do EORTC-QLQ-C30 (p<0,05).  

 

2 INTRODUÇÃO  

O câncer de próstata é considerado uma neoplasia maligna devido sua 

capacidade de metástase. Em sua fase inicial, tem uma evolução silenciosa. Por 

isso, muitos homens não apresentam sintomas. Na fase avançada, o câncer de 

próstata pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, 

infecção generalizada ou insuficiência renal (INCA, 2016). 

A maioria dos cânceres de próstata é diagnosticada em homens acima dos 65 

anos. Portanto, a partir dos 50 anos, é recomendado que todo homem procure 

anualmente um médico urologista para fazer uma avaliação clínica da próstata, 

associada a um exame de sangue para dosar o antígeno prostático específico (PSA, 

na sigla em inglês) (INCA, 2016). 



O sofrimento do homem portador de câncer de próstata afeta seu bem-estar 

físico e emocional, assim como a qualidade de vida (QV). Para um adequado 

tratamento profissional, inclusive quanto à aceitação da doença e como lidar com os 

sentimentos que surgem neste momento, é importante o diagnóstico médico 

associado ao exame psicodiagnóstico (SANTANA, 2015). Neste aspecto, a 

realização de pesquisas sobre QV relacionadas à saúde em pacientes com câncer é 

fundamental para levantar os domínios afetados e planejar as intervenções para a 

reabilitação desses pacientes. 

 

3 OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a QV relacionada à saúde de 

pacientes com diagnóstico de câncer de próstata em um hospital público no 

município de Mogi Guaçu-SP, segundo aspectos demográficos, socioeconômico e 

de saúde. 

 

4 METODOLOGIA 

Esse projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo comitê de 

ética pelo nº CAAE: 64981517.3.0000.5679. A coleta de dados ocorreu no mês de 

abril de 2017, por meio de dois questionários, o primeiro, composto por 14 questões, 

avaliou os aspectos demográficos e socioeconômicos e o segundo analisou a QV 

relacionada à saúde por meio do questionário específico para pacientes com câncer 

- European Organization for Researchand Treatment of Cancer Qualityof Life 

Questionnaire “Core” 30 itens (EORTC QLQ-C30). O instrumento EORTC QLQ-C30 

é validado para aplicação em estudos no Brasil, é composto por 30 questões com 

uma escala que varia de 0 a 100 (SCHROETER, 2011), sendo divido em três 

subescalas: Escala de Saúde Global (ESG) que considera os aspectos da saúde e 

qualidade de vida gerais; Escala Funcional (EF) que aborda os domínios físico, 

emocional, cognitivo, funcional e social e a Escala de Sintomas (ES) que engloba os 

sintomas de fadiga, dor, insônia, enjoo e outros sintomas (SCHROETER, 2011).  

Os escores são calculados separadamente para cada escala, todos variam de 

0 a 100. Nas escalas de saúde global e EF, quanto maior a pontuação, melhor a QV.  

Já na ES, quanto maior a pontuação, maior a quantidade de sintomas, e pior é a QV. 

Para o cálculo de cada escala é feita a média de pontuação para cada uma delas. 



Nesse caso, utiliza-se a fórmula padrão se pelo menos metade das questões for 

preenchida (SCHROETER, 2011).  

A análise das associações das médias dos escores da QV com as 

características dos indivíduos foi realizada a partir do teste t de student, sendo 

considerados significativos valores de p<0,05. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

O presente estudo refere-se a uma pesquisa descritiva e transversal. Foram 

coletados os dados demográficos, socioeconômicos e de QV relacionada à saúde de 

pacientes com diagnóstico de câncer de próstata atendidos e tratados em um 

hospital público situado no município de Mogi Guaçu-SP. Somente participaram da 

pesquisa aqueles que assinaram de forma voluntária o termo de consentimento livre 

e esclarecido.  

 

6 RESULTADOS  

A população estudada foi composta por 44 homens, sendo a maioria com idade de 

70 anos ou mais (68,2%), estado civil casado (68,2%), cor de pele branca (81,8%), 

com ensino fundamental (59,1%) e com renda familiar de até 2 salários mínimos 

(65,9%). Em relação aos indicadores de saúde, a maior parte era ex consumidor de 

álcool (38,6%) e tabaco (52,3%), sem histórico familiar de câncer de próstata 

(84,1%) e não portador de outras doenças (54,5%). No que se refere à QV 

relacionada à saúde, somente a variável consumo de álcool associou-se 

significativamente a escala saúde funcional do EORTC-QLQ-C30 (p<0,05).  
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