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países em deseAs neoplasias penianas são 
raras dentro do espectro de neoplasias 
urológicas, porém apresentam incidência 
considerável em países em desenvolvimento 
chegando a 5,7 casos por 100.000 habitantes 

[1,2]no Brasil . Atinge homens principalmente 
a partir da sexta década de vida, mas não é 

[3]
incomum ocorrer antes dos 50 anos . Os 
principais fatores de risco incluem baixa 
condições sócio-econômicas, má higiene, 

[2]tabagismo e infecção pelo HPV . Possui altas 
chances de cura quando o tratamento é 
instituído precocemente, porém por questões 
diversas que incluem aspectos psicológicos 
do próprio paciente, estes se apresentam 
tardiamente ao serviço médico com lesões 
avançadas levando a um pior resultado 

[ 4 ]
terapêutico . Este estudo objetivou 
conhecer o perfil epidemiológico de pacientes 
diagnosticados com câncer de pênis tratados 
no Hospital Ophir Loyola, no período de 
janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

Esta pesquisa foi realizada no Hospital 
Ophir Loyola (HOL). Foram analisados 
prontuários de pacientes submetidos à 
penectomia parcial ou total no HOL, entre 
janeiro de 2015 a dezembro de 2018. As 
informações foram armazenadas através do 
Microsoft® Office Excel® 2016. A estatística 
analítica foi utilizada para avaliar os 
resultados das variáveis da amostra através 
dos Teste G e Qui-Quadrado Aderência.

O Câncer de Pênis (CPe) possui incidência e 
morbidade considerável em países em 

[2]desenvolvimento . Corresponde a uma 
doença do homem idoso, porém não é 

[3,4]
incomum em homens mais jovens . O 
câncer está relacionado às condições 

 [2]socioeconômicas mais baixas . O tempo 
para a procura do serviço de saúde 
influencia diretamente no estadiamento e 

[4]prognóstico do paciente . 95% dos tumores 
correspondem a carcinomas escamosos. Os 
CPe podem advir de qualquer região do 

[3,5]pênis, sendo mais comum na glande . A 
maior parte dos paciente é diagnosticada em 
estágio T1b ou maior e o tratamento mais 

[6,7]realizado é a penectomia parcial .

O estudo mostra concordância com dados da 
literatura mundial e brasileira. Tais achados 
indicam que a doença acomete homens mais 
velhos. A procura pelo médico se dá de forma 
tardia, quando os tumores já têm um 
estadiamento maior, piorando o prognóstico.
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