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Introdução: O câncer é uma doença crônico-degenerativa, caracterizada por um crescimento 

anormal e desordenado de células do corpo; é de etiologia multifatorial e desencadeada por 

alterações genéticas, estilo de vida e fatores ambientais [1]. A idade acima de 60 anos é fator 

de risco para o câncer. Idosos possuem mais chances de desenvolver neoplasias que os adultos 

mais jovens. Estudos projetam que daqui a alguns anos, 60% dos novos casos de tumores e 

70% da mortalidade por essa doença serão de pessoas com mais de 65 anos [2]. Estimou-se a 

ocorrência de 600 mil casos novos de câncer no Brasil em 2018 e fazendo a mesma estimativa 

para 2019. Assim, torna-se relevante caracterizar o perfil deste público a fim de oportunizar 

protocolos e cuidados voltados para minimizar prejuízos e melhorar a qualidade de vida deste 

idoso [1,2]. Objetivos: Descrever as características sociodemográficas de idosos em pré-

operatório de cirurgia oncológica no hospital de referência em Oncologia Ophir Loyola, Pará 

Brasil Métodos: Trata-se de uma pesquisa transversal de natureza quantitativa com uma 

abordagem descritiva, realizada no período de abril a setembro de 2019, com idosos em pré-

operatório cirúrgico atendidos internados nas clínicas cirúrgicas do Hospital Ophir Loyola 

(HOL) em Belém, Estado do Pará. Como critérios de inclusão: indivíduos com diagnóstico de 

câncer em fase de pré-operatório, com idade igual ou superior a 60 anos de idade, de ambos 

os sexos e que aceitam voluntariamente participar da pesquisa. Como critérios de exclusão: 

indivíduos com idade inferior a 60 anos, pacientes em pós-operatório, pacientes com déficit 

cognitivo ou apresentando algum distúrbio mental que dificultaria o fornecimento de 

informações. O instrumento aplicado para traçar o perfil sociodemográfico dos participantes, 

abordou questões referentes a idade, sexo, escolaridade, estado civil, religião, procedência, 

raça, renda familiar e ocupação/profissão. As variáveis foram analisadas por meio da 

estatística descritiva (frequência absoluta e relativa, média, mediana e desvio padrão). O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Ophir Loyola, 

sob parecer de nº 3.244.884, seguindo a Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde. 

Obteve-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por escrito de todos os 

participantes do estudo. Resultados e Discussão: Dos 82 idosos participantes do estudo, eram 

do sexo masculino 44 (53,7%). De acordo com a distribuição por idade, predominou 40 

(41,8%) com faixa etária de 61 a 70 anos, 29 (35,4%), com idade de 71 a 80 anos, e somente 6 

(7,3%), possuíam idade maior ou igual a 81 anos. Com relação a localidade dos participantes, 

verificou-se que a maioria (51,2%) reside em Belém. Quanto à escolaridade, 72 (87,8%) 

tinham o Ensino Fundamental incompleto. Quanto ao estado civil, 49 (59,8%) foi observado 

que a maioria dos pacientes era casados. Sobre a religião, 61 (74,4%) declaram ser católicos. 

A cor parda correspondeu à 60 (73,2%) pacientes. De acordo com a renda familiar, de 61 

(74,4%) pacientes foi menor ou igual a um salário mínimo e apenas 6 (7,3%) tinham renda 

maior a três salários mínimos. Referente a ocupação/profissão dos participantes, a maior parte 

não estava trabalhando, declararam ser aposentados 49 (59,8%). Foram encontrados 2 (2,4%) 

desempregados. A caracterização sociodemográfica do grupo em estudo, demonstrou 

predominância de faixa etária entre 60 a 81 anos do sexo masculino, residentes na capital, 
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casados ou em união estável, aposentados, católicos e com baixa renda familiar e 

escolaridade. Segundo o Instituto Nacional do Câncer [2] o envelhecimento da população 

mundial vem ocorrendo em escala global a muitos anos, e em comparação à pacientes com 

idade inferior a 60 anos, o diagnóstico de câncer em idosos é encontrado de maneira mais 

frequente. Fato este, que estaria relacionado ao aumento da expectativa de vida. Em países 

desenvolvidos, a ocorrência do câncer tende a incidir de forma similar em ambos os sexos. A 

incidência de certos tipos de neoplasias como o câncer de mama e câncer do colo uterino são 

mais prevalentes no sexo feminino, onde são comprovados altos índices conforme esse gênero 

[2]. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais ocorre em homem, estando atrás 

dos tumores de pele não melanoma. É considerado um tipo de câncer da terceira idade, já que 

75% dos casos, ocorrem a partir dos 65 anos [2]. Com relação a região de procedência dos 

pacientes neste estudo, a maioria residia na capital de Belém-PA. As exposições aos agentes 

da poluição nas grandes cidades, estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de neoplasias 

malignas. Alterações ambientais, dietas e o estilo de vida adotados nessas regiões podem 

ocasionar a alta incidência de indivíduos com câncer nas regiões metropolitana [3]. Quanto ao 

nível de escolaridade, verificou-se que a maior concentração foi entre os que declararam ter o 

ensino fundamental incompleto. A baixa escolaridade, está associada a comportamentos 

adversos à saúde, piores padrões do cuidado, levando o indivíduo a uma pior qualidade de 

vida [4,5]. O grau de conhecimento do paciente está relacionado ao nível de escolaridade, 

quanto maior o nível de escolaridade, maior o grau de conhecimento, onde envolve educação 

na profilaxia e conscientização na prevenção do câncer [4]. Foi identificado que a maior parte 

dos participantes era casado, ou possuíam união estável. A família ou a presença do 

companheiro (a), colaboram positivamente no enfrentamento da doença, tratamentos e 

repercussões, o apoio familiar tem suporte emocional, psicológico e social para o indivíduo 

com câncer [4]. Dos pacientes analisados neste estudo, a maioria declarou ter algum tipo de 

religião. A religiosidade desempenha um papel importante no enfrentamento dos estágios da 

doença [4]. Quanto a renda e ocupação/profissão, a maioria são aposentados com renda menor 

ou igual a um salário mínimo, onde de acordo com a literatura considera-se uma população de 

baixo poder aquisitivo. O baixo poder aquisitivo interfere a qualidade de vida, alterando em 

todos os aspectos, biopsicossocial deste indivíduo [4]. Embora o idoso aposentado tenha 

autonomia financeira, nem sempre será suficiente para cobrir gastos como: alimentação, 

moradia, infraestrutura na terapia, transporte, deslocamento desse idoso e familiares para 

cidades vizinhas para realização do tratamento oncológico [4,5]. Conclusão/Considerações 

Finais: Conhecer o perfil deste grupo etário, possibilitou compreender melhor suas 

subjetividades, considerando suas fragilidades em saúde. Subsidia a melhoria de atenção da 

equipe multidisciplinar no planejamento e intervenção mais especializada, focada nas 

dimensões do idoso em pré-operatório de cirurgia oncológica. Como forma de produção do 

conhecimento, são necessárias outras pesquisas. A saúde do idoso é um vasto campo que 

contribui para assistência e ações de políticas públicas em saúde, promovendo qualidade de 

vida para essa população. 

 

Descritores: Câncer, Idosos em pré-operatório, Perfil sociodemográfico. 
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