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RESUMO
Kfouri Sakaguti SA. Tipos de tabaco e bebidas alcoólicas e câncer de cabeça e pescoço [Tese de
doutorado] São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP, 2018.
Introdução. Fatores de risco para agravos à saúde se alteram no tempo e no espaço. No que diz
respeito ao câncer de cabeça e pescoço (CCP), as associações com tabagismo e consumo de
bebidas alcoólicas estão bem estabelecidas. Dados da literatura sugerem que os tipos mais
prevalentes de tabaco e álcool numa população estão associados a riscos mais elevados de
câncer. No Brasil, poucos estudos epidemiológicos investigaram o efeito de distintos tipos de
tabaco e álcool no CCP. Objetivo. Mensurar a razão probabilística de risco para CCP por tipos
de tabaco e álcool no consumo não exclusivo (uso de mais de um tipo de tabaco ou bebida
alcoólica) e consumo exclusivo (uso de apenas um tipo de tabaco ou bebida alcoólica).
Métodos. O presente estudo têm origem em três projetos multicêntricos: Latino-Americano,
conduzido de 03/1999 a 12/2001; Genoma Clínico do Câncer realizado de 07/2000 a 08/2011; e
o Temático Marcadores de Agressividade em Tumores de Cabeça e Pescoço (GENCAPO),
conduzido de 07/2011 a 06/2015. Assim, constituiu-se um estudo caso-controle com dados
provenientes de hospitais do Estado de São Paulo. Os casos foram diagnosticados com
carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, confirmados histologicamente. Os controles,
pacientes com outras doenças que não câncer, foram selecionados em alguns dos hospitais de
procedência dos casos. Tanto os casos quanto os controles foram entrevistados por meio de
questionários com informações sobre características e hábitos, bem como dados sobre educação
e história ocupacional. As associações entre as variáveis tipo de tabaco e tipo de bebidas
alcoólicas com CCP, foram estimadas pelo odds ratio (OR) e respectivo intervalo de 95% de
confiança (IC 95%) via regressão logística não-condicional, ajustados pelas variáveis de
confusão: sexo (feminino, masculino), idade (< 50 anos, 50-59 anos e ≥ 60 anos), escolaridade
(superior, intermediário, analfabeto), ocupação (manual qualificado, manual não qualificado e
outros), estudos multicêntricos (Latino-Americano, Genoma Clínico do Câncer e GENCAPO),
tabagismo (maços-anos total: Nunca fumaram, <20 maços-ano, ≥ 20 e < 40 maços-anos e ≥ 40
maços-anos, para ajuste do efeito do álcool) e consumo de etanol total (Nunca beberam, ≤ 100
Kg, > 100 e ≤ 900 e > 900 kg, para ajuste do efeito do tabaco). Resultados. Os riscos
decorrentes do tabagismo foram mais expressivos para hipofaringe particularmente, no padrão
não-exclusivo e consumo ≥ 40 maços-ano OR 36,1 (IC95%11,1-117,6); para orofaringe, laringe
e cavidade oral, os riscos foram, respectivamente: OR 16,1 (IC95%10,4-24,9); OR 14,2 (IC95%
9,6-21,0); OR 7,4 (IC95% 5,6-10,0). Na condição de consumo exclusivo, para a mesma
categoria ≥ 40 maços-ano para cigarro industrializado, os riscos foram discretamente menos
intensos: OR 31,9 (IC95% 9,7-104,3); OR 15,4 (IC95% 9,9-24,0); OR 13,1 (IC95% 8,8-19,5)
OR 7,1 (IC95% 5,3-9,6), respectivamente, para hipofaringe, orofaringe, laringe e cavidade oral.
No consumo de álcool, foram observadas maiores associações de CCP com as bebidas
destiladas. Na condição de consumo exclusivo, para orofaringe o nível de consumo de
destilados ≥ 2000 Kg induziu OR 39,1 (IC 95% 12,7-121,8) em comparação aos que nunca
beberam. O uso simultâneo de tabaco e álcool fez aumentar sensivelmente o risco de CCP: OR
10,5 (IC95% 8,5-13,0). Conclusões. Entre os tabagistas com o padrão não-exclusivo de
consumo, os maiores riscos foram observados para hipofaringe. Entre os consumidores de
bebidas alcoólicas, os destilados conferiram maiores riscos nos dois padrões de consumo. No
consumo de cerveja e vinho, as diferenças na intensidade das associações com CCP tornaram-se
evidentes apenas nas categorias de maior consumo.

Descritores - Câncer de cabeça e pescoço, tipos de tabaco, tipos de bebidas alcoólicas.
estudo caso-controle

ABSTRACT
Kfouri Sakaguti SA. Types of tobacco and alcoholic beverages and head and neck cancer
[Thesis] São Paulo: School of Public Health (USP), 2018.
Introduction. Risk factors for health problems change over time and space. With regard to head
and neck cancer (HNC), associations with smoking and alcohol consumption are well
established. Literature data suggest that the most prevalent types of tobacco and alcohol in a
population are associated with higher risks of cancer. In Brazil, few epidemiological studies
have investigated the effect of different types of tobacco and alcohol on HNC. Objectives.
Measure the probabilistic risks for HNC by tobacco and alcohol types in non-exclusive
consumption (use of more than one type of tobacco or alcoholic beverage) and exclusive
consumption (use of only one type of tobacco or alcoholic beverage). Methods. The present
study has origin from three multicentric projects: Latin American, conducted from 03/1999 to
12/2001; Clinical Genome of Cancer performed from 07/2000 to 08/2011; and the Thematic
Markers of Aggression in Head and Neck Tumors (GENCAPO), conducted from 07/2011 to
06/2015. Thus, it is a case-control study with data from hospitals in the State of São Paulo. The
cases were diagnosed with squamous cell carcinoma of the head and neck, histologically
confirmed. The controls, patients with diseases other than cancer, were selected in some of the
hospitals where the cases originated. Both cases and controls were interviewed through
questionnaires with information on characteristics and habits, as well as data on education and
occupational history. Associations between the variables tobacco type and type of alcoholic
beverages with HNC were estimated by the odds ratio (OR) and respective 95% confidence
interval (CI 95%) through non-conditional logistic regression adjusted for confounding
variables: sex (female, male), age (<50 years, 50-59 years and ≥ 60 years), schooling (upper,
intermediate and illiterate), occupation (qualified manual, unqualified manual and others),
multicenter studies, smoking (Never smoked, <20 pack-years, ≥ 20 and <40 pack-years and ≥
40 pack-years, to adjust the effect of alcohol) and total ethanol (Never drank, ≤ 100 kg,> 100
and ≤ 900 and > 900 kg, to adjust the effect of tobacco). Results. The risks due to smoking were
more significant for the hypopharynx, particularly, in the non-exclusive pattern and
consumption ≥ 40 packs per year OR 36,1 (95% CI 11,1-117,6); for oropharynx, larynx and oral
cavity, the risks were: OR 16,1 (95% CI, 10,4-24,9); OR 14,2 (95% CI 9,6-21,0); OR 7,4 (95%
CI 5,6-10,0). In the exclusive consumption condition, for the same category ≥ 40 packets per
year for industrialized cigarettes, the risks were slightly less intense: OR 31,9 (95% CI 9,7104,3); OR 15,4 (95% CI 9,9-24,0); OR 13,1 (IC95% 8,8-19,5); OR 7,1 (IC95% 5,3-9,6),
respectively, for hypopharynx, oropharynx, larynx and oral cavity. In alcohol consumption,
higher associations of HNC with distilled beverages were observed. In the exclusive
consumption condition, consumption level of distilled ≥ 2000 kg induced OR 39,1 (95% CI:
12,7-121,8) for oropharynx. Simultaneous use of tobacco and alcohol increased the risk of
HNC: OR 10,5 (95% CI 8,5-13,0). Conclusions. Among smokers with the non-exclusive
pattern of consumption, the greatest risks were observed for the hypopharynx. Among the
consumers of alcoholic beverages, the distilled conferred greater risks in the two patterns of
consumption. In beer and wine consumption, differences in intensity of associations with HNC
became evident only in the higher consumption categories.

Descriptors - head and neck cancer, types of tobacco, types of alcoholic beverages, casecontrol study
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1 INTRODUÇÃO
O câncer de cabeça e pescoço (CCP) inclui localizações anatômicas distintas
como cavidade oral, faringe e laringe (MEHANNA et al., 2011) e, no conjunto,
constitui uma das dez neoplasias mais frequentes no mundo (CURADO e HASHIBE,
2009). O CCP apresenta incidência heterogênea no mundo, com aproximadamente
600.000 casos novos anuais (FERLAY et al., 2010). As variações geográficas na
ocorrência do CCP podem ser observadas na décima edição do Cancer Incidence in
Five Continents (FORMAN et al., 2014). Entre os homens, Bhopal na Índia apresentou
um coeficiente de incidência de 9,6 casos por 100.000 de tumores de boca e, entre as
mulheres, o coeficiente foi de 5,2 casos por 100.000. Em contraste, em Maley,
Singapura, o coeficiente de incidência para o câncer de boca foi de 0,7 casos por
100.000 homens e 0,2 casos por 100.000 mulheres. Em Portugal (Açores), o coeficiente
de incidência para o câncer da laringe foi de 14,9 casos por 100.000, entre os homens e
0,4 casos por 100.000 entre as mulheres (FORMAN et al., 2014).
Em São Paulo, de acordo com a última edição do Cancer Incidence in Five
Continents, o coeficiente de incidência para o câncer de boca foi de 6,3 casos por
100.000 entre os homens e 1,9 casos por 100.000 entre as mulheres. Na laringe, o
coeficiente de incidência de câncer foi de 10,6 casos por 100.000 entre os homens e 1,5
casos por 100.000 entre as mulheres (FORMAN et al., 2014).
Diferenças socioeconômicas repercutem no perfil epidemiológico do câncer no
que diz respeito à incidência, mortalidade, sobrevida e qualidade de vida após o
diagnóstico. A ocorrência de CCP é maior proporcionalmente, em indivíduos com
piores condições socioeconômicas caracterizadas por apresentarem menor renda, baixo
nível educacional, e exercendo ocupações precárias (BOING e ANTUNES, 2011).
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O tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas são considerados os principais
fatores etiológicos para o desenvolvimento de CCP (FRANCESHI et al.,1990;
CASTELLSAGUÉ et al., 2004; LUBIN et al., 2009; HASHIBE et al., 2009;
SZYMANSKA et al., 2011) e, conjuntamente, determinam 75 a 90% dos casos (KIM
et al., 2010). Mudanças de estilos de vida e fatores de exposição são constantes, no
tempo e espaço, e geram riscos diferenciados de câncer (MUWONGE et al., 2008;
GOLDSTEIN et al., 2010).
BOSCH e CARDIS (1991) observaram que variações podem ocorrer na
distribuição da incidência e mortalidade por câncer relacionado ao estilo de vida,
especialmente em países onde diferentes tipos de tabaco ou álcool são consumidos.
Como exemplo, citaram a variação no consumo de álcool entre o norte e sul da Europa e
a ocorrência de câncer da orofaringe e laringe.
Aspectos culturais no consumo de bebidas alcoólicas também acarretam
padrões, igualmente, distintos.

Em alguns países da Europa, próximos à região

mediterrânea, o consumo de vinho integra atividades diárias na vida da população, é
amplamente acessível e as taxas de abstinência são baixas. Diferentemente, em países
da Escandinávia, nos USA e no Canadá, o consumo de bebidas alcoólicas em atividades
diárias não é tão frequente e o acesso ao álcool é mais restrito. Nestas populações, o
vinho é menos consumido e o padrão “binge” de consumo é mais frequente e,
consequentemente, as intoxicações (BLOOMFIELD et al, 2003).
A associação de distintas formas de apresentação de tabaco e bebidas
alcoólicas na ocorrência de CCP foi relatada na literatura pertinente.
Para o tabagismo, de modo geral, os riscos aumentaram, significantemente,
com o número de unidades fumadas por dia e com a duração da exposição (FRANCO et
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al. 1989; FRANCESCHI et al. 1990; CASTELLSAGUÉ et al., 2004; HASHIBE et al.,
2007; MUWONGE et al., 2008).
Embora, mundialmente, o cigarro industrializado seja a forma de tabaco mais
consumida (IARC, 2004 a), os estudos epidemiológicos relataram maiores magnitudes
no risco para o consumo de cigarro enrolado, cachimbo e charuto, comumente menos
frequentes entre os consumidores (FRANCO et al. 1989; FRANCESCHI et al. 1990;
DE STEFANI et al., 1992; WYSS et al., 2013).

Entre os fumantes no Brasil é

observada, também, uma predominância do cigarro manufaturado. No entanto, SZKLO
et al. (2011) ressaltaram a igual importância dos outros produtos derivados do tabaco,
uma vez que este subgrupo de fumantes é estimado em cerca de 600 mil usuários.
Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, diferentes dimensões do padrão de
consumo foram analisadas nos estudos epidemiológicos.
Resultados de algumas pesquisas sugeriram efeito mais intenso para o
consumo de destilados quando comparados ao consumo de cerveja ou vinho para câncer
da cavidade oral, faringe, laringe e esôfago (FRANCO et al, 1989; SCHLECHT et al.,
2001; SZYMANSKA et al., 2011). Em baixas doses ingeridas, o risco de câncer
relacionado ao consumo de álcool aumentou em órgãos diretamente expostos à bebida
(BAGNARDI et al., 2013).
Aspectos como a natureza, volume, concentração da bebida alcoólica, assim
como o alimento ingerido e fatores genéticos foram igualmente importantes, pois
influenciam fortemente a absorção e o acúmulo do álcool nos tecidos (WILKINSON,
1980; HOLT, 1981; DUBOWSKI, 1985; ZAKHARI, 2006; MITCHELL JR et al,
2014).
No Brasil, a variação da prevalência do tabagismo e consumo de bebidas
alcoólicas por regiões pode ser constatada na pesquisa realizada para vigilância de
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fatores de risco e proteção de doenças crônicas não transmissíveis por inquérito
telefônico (VIGITEL, 2016) na qual a frequência de adultos com 18 anos ou mais de
idade que informaram fumar variou entre 5,1% em Salvador a 14,0% em Curitiba. Em
São Paulo este percentual foi de 13,2, sendo 14,6% nos homens e 12,1% nas mulheres.
No conjunto da população adulta das 27 cidades brasileiras estudadas, a frequência de
fumantes foi de 10,2%, sendo 12,7% nos homens e 8,0% nas mulheres. Quanto à
escolaridade, a frequência do hábito de fumar foi mais alta entre homens e mulheres
com até oito anos de escolaridade, 17,5% e 11,5%, respectivamente (VIGITEL, 2016).
Na mesma pesquisa, em relação ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, a
frequência global foi de 19,1%. Observou-se uma correlação positiva do consumo com
o nível de escolaridade. Os homens apresentaram prevalência duas vezes e meia maior
(27,3%) de consumo abusivo quando comparado com as mulheres (12,1%). São Paulo
(22,7%), juntamente com Porto Alegre (19,2%) e Rio Branco (22,4%), apresentaram as
menores frequências do consumo abusivo de bebidas alcoólicas no sexo masculino
(VIGITEL, 2016).
Políticas de saúde pública para o controle do tabagismo vêm sendo implantadas
desde 1986 pelo Ministério da Saúde, com diminuição deste hábito na população
brasileira (SZKLO et al., 2012). No entanto, novas formas de exposição ao tabaco estão
sendo incorporadas na vigilância ao tabagismo, visto que em faixas etárias mais jovens,
a experimentação e/ou iniciação a estes produtos é mais frequente, a exemplo do
narguilé, espécie de cachimbo de água (SZKLO et al.2011; BARRETO et al. 2014).
Os padrões de consumo de bebidas alcoólicas na população brasileira, por sua
vez, apenas recentemente, têm sido compreendidos (LARANJEIRA et al. 2010) e foram
poucos os estudos que investigaram a associação do consumo de álcool e a ocorrência
de câncer (MENEZES et al., 2015).
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O consumo de bebidas alcoólicas está aumentando, em especial junto à
população mais jovem (MOURA e MALTA, 2011) e no consumo de drinques à base de
vodca, rum ou tequila e de cerveja (COUTINHO et al., 2016).
Os dados para este projeto de doutorado derivam dos estudos multicêntricos:
a) Estudo multicêntrico internacional intitulado “Estudo Multicêntrico LatinoAmericano de Fatores Ambientais, Vírus e Câncer da Cavidade Oral e da Laringe”
coordenado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) da Organização
Mundial da Saúde (OMS) conduzido no período de 03/1999 a 12/2001 (BOFFETTA et
al., 1998)
b) Projeto Genoma Clínico do Câncer com recrutamento de casos de 07/2000 a
08/2011 (WÜNSCH FILHO et al., 2006)
c) E o Projeto Temático FAPESP- Marcadores de agressividade em tumores de
cabeça e pescoço, Projeto Genoma de Cabeça e Pescoço (GENCAPO), realizado no
período de 07/2011 a 06/2015.
Esta pesquisa de doutorado tem por objetivo avaliar as razões probabilísticas
de riscos de câncer de cabeça e pescoço de acordo com os tipos de tabaco e bebidas
alcoólicas.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DO CCP

Altas incidências de CCP são encontradas no subcontinente indiano, Austrália,
França, Brasil e sul da África. Na América do Sul, a região compreendida pela
Argentina, sul do Brasil e Uruguai apresentam as maiores incidências de câncer da boca
e faringe (WUNSCH FILHO e CAMARGO, 2001). Tumores de nasofaringe
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concentram-se mais na região sul da China (MEHANNA et al., 2011). Na Europa e
Estados Unidos, a língua é a localização mais comum de CCP, correspondendo a cerca
de 40-50% dos casos (WARNAKULASURIYA, 2009).
Considerando a ocorrência por localização anatômica, aproximadamente 40%
dos CCP ocorrem na cavidade oral, 25% na laringe, 15% na faringe e o restante em
outras localizações (glândulas salivares e tireoide) (DOBROSSY, 2005).
O CCP acomete mais homens que mulheres, em relações que variam de 2:1 a
4:1 (CAMPANA e GOIATO, 2013). O risco da ocorrência de CCP aumenta com a
idade,

sendo

mais

incidente

na

população

com

50

anos

ou

mais

(WARNAKULASURIYA, 2009). Nas pessoas com menos de 45 anos têm-se
observado aumento da incidência de tumores de amídalas e base da língua, atribuídos ao
aumento da prevalência da infecção pelo Papilomavirus humano (HPV) (CURADO e
HASHIBE, 2009).
A maioria (90%) dos CCP é do tipo histológico carcinoma espinocelular
(CAMPANA e GOIATO, 2013). No Brasil, aproximadamente, 50% dos tumores de
cavidade oral e faringe são diagnosticados no estadio IV da doença e apenas 8,6% no
estadio I (WUNSCH FILHO, 2002). A sobrevida em 5 anos para CCP é de 50%,
entretanto, o estadio no momento ao diagnóstico influencia este percentual. Tumores na
língua com estadio I podem apresentar sobrevida de 80%, porém, em estadios mais
avançados (IV) da doença, esta sobrevida cai para 15% (WARNAKULASURIYA,
2009). A incidência de recidiva, em até três anos após o tratamento, é elevada no CCP,
em especial, as recidivas locais e regionais (PRIANTE et al, 2010).
De acordo com dados do Global Cancer (GLOBOCAN), para o ano de 2012, a
incidência e mortalidade por localização anatômica nos CCP é desigual:
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- Câncer de lábio e cavidade oral: foram contabilizados 300.000 casos (2,1%
do total) e 145.000 mortes (1,8% do total) no mundo, das quais 77% em regiões menos
desenvolvidas.
- Câncer da faringe, exceto nasofaringe: dados de 2012 mostraram 142.000
casos novos, mais comuns entre homens que em mulheres, na razão de 4:1. O número
de mortes foi de 97.000 (1,2% do total).
- Câncer da laringe: 157.000 casos novos em 2012, 1,1% dos novos casos de
câncer (razão de 7:1 entre os sexos). Responsável por 83.000 mortes em 2012, das quais
73.000 ocorreram em homens.

2.2 FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE CABEÇA E
PESCOÇO
Vários fatores de risco são associados aos CCP, como estrato socioeconômico,
dieta, higiene oral, exposições ocupacionais a agentes cancerígenos, história familiar,
infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) (MARQUES et al., 2005; ANDREOTTI
et al., 2006; SARTOR et al., 2007; NEGRI et al., 2009; MAXWELL et al., 2010;
BOING e ANTUNES, 2011). Entretanto, os mais relevantes são o tabagismo e o
consumo abusivo de álcool.

2.2.1. Principais Fatores de Risco
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2.2.1.1 Tabagismo

O tabaco é originado de uma planta da família das solanáceas, na qual a
espécie mais usada é a Nicotiana tabacum, cujas folhas, uma vez dessecadas,
constituem o fumo ou tabaco (MEDEIROS, 2010).
Embora consista apenas 5% do peso total das folhas secas do tabaco, a nicotina
é seu principal alcaloide psicoativo. De natureza estimulante, é a responsável pela
dependência química (PETTI, 2009).
A utilização do tabaco teve início em torno do ano 1.000 a.C nas sociedades
indígenas da América Central, tendo chegado ao Brasil possivelmente pela migração de
tribos tupi-guarani (OBID, 2017). Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de
tabaco em folha após a China, o que representa cerca de 14 % da produção mundial. O
estado do Rio Grande do Sul é responsável por metade da produção nacional
(WÜNSCH FILHO et al., 2010).
De acordo com a OMS, o hábito de fumar atinge, pelo menos, 1,3 bilhões de
pessoas no mundo (GLYNN et al. , 2010). Embora o cigarro manufaturado seja o
principal tipo de tabaco consumido mundialmente, as formas de apresentação do tabaco
são distintas e sua utilização pode ser feita de várias maneiras, seja inalado (cigarro,
cachimbo, charuto e cigarrilha), aspirado (rapé) ou mascado (fumo de rolo) (BRASIL,
2004; O’CONNOR, 2012).
O tipo de derivado do tabaco, a intensidade e a forma de consumo variam entre
as populações. Na Índia, por exemplo, o Bidi1 representa 60% e o cigarro 20% da
preferência entre os fumantes (IARC, 2004 a; RAY e GUPTA, 2009).
1

Bidis são cigarros rolados à mão comumente fumados no sul da Ásia e são comercializados
para as populações ocidentais como uma alternativa mais segura aos cigarros convencionais
(PEDNEKAR et al., 2011).
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Essas diferenças no modo de utilização são importantes, uma vez que podem se
refletir no processo da carcinogênese.
Nas formas inaladas, ocorre a queima do tabaco e a fumaça produzida pode ser
mantida na boca ou inalada, sendo que, em algumas regiões, têm-se o hábito do “fumar
invertido” (O’CONNOR, 2012).
O cigarro é composto pelo tabaco em forma ácida, havendo a necessidade de
tragar para que a nicotina seja absorvida pelos pulmões (OBID, 2017). As
características do cigarro comumente consideradas são: a presença de filtro, o tipo de
tabaco, o conteúdo de alcatrão2 e se o produto é industrializado ou enrolado à mão
(IARC, 2012).
O charuto e o cachimbo por serem constituídos pelo tabaco em sua forma
alcalina facilitam a dissolução da fumaça na saliva e a absorção da nicotina pela mucosa
oral, sem a necessidade de tragar (VIEGAS, 2008; OBID, 2017). O tabaco do charuto é
envelhecido e submetido a um processo de fermentação que compreende vários passos,
durando vários meses. Esse processo é, em grande parte, responsável pela característica
sabor e aroma (BURNS, 1998).
Comparado ao cigarro industrializado, o charuto apresenta muito mais nicotina
em sua composição (1-2 mg e 100-400 mg, respectivamente). A fumaça secundária
proveniente da queima do tabaco no charuto, também exibe quantidades de alcatrão,
monóxido de carbono e amônia maiores que na fumaça do cigarro (VIEGAS, 2008).
Nos cachimbos, por sua vez, o tabaco utilizado pode ser aromatizado (O’CONNOR,
2012).

Alcatrão: Resíduo negro e viscoso composto por substâncias químicas como hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos, aminas aromáticas e compostos inorgânicos. FOGAÇA, JRV “Alcatrão”, Brasil
escola. Disponível: https://brasilescola.uol.com.br/química/alcatrão.htm. Acesso:17/02/17.
2

31
Outra forma de tabaco utilizada e muito presente na cultura brasileira, é o
cigarro “enrolado” de palha ou de papel: confeccionados de forma artesanal, distinguese tanto pelo conteúdo quanto pelo material que o envolve, pois enquanto o “enrolado”
de palha é comumente encontrado em regiões rurais onde é preservado o costume de
montar o cigarro com fumo de corda, o “enrolado” de papel é mais frequente em áreas
urbanas e é montado com fumo industrializado (INCA, 2010).
Ambas as formas, por não possuírem filtros, são consideradas mais nocivas que
o cigarro industrializado, em especial nos “enroladinhos” de palha, uma vez que a
passagem do ar de dentro para fora do cigarro não ocorre pelas características do
próprio material, tornando as tragadas mais intensas e concentradas.
Seja qual for o derivado do tabaco, todos são nocivos à saúde, uma vez que em
sua

composição

química

encontramos

cerca

de

7000

substâncias

tóxicas

(hidrocarbonetos, fenóis, ácidos graxos, isopropenos, ésteres e minerais inorgânicos)
(PONTES, 2008; SOBUS e WARREN, 2014) e, aproximadamente, 70 substâncias com
suficiente evidência de carcinogenicidade (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, Nnitrosaminas, aminas aromáticas), tanto em animais de laboratório quanto em humanos
(IARC, 2004a).
Os malefícios da fumaça do cigarro atingem, além do fumante propriamente
dito, aqueles que com ele convivem. A fumaça denominada “Passiva” ou “Involuntária”
é formada pela fumaça exalada pelo fumante de cigarro (mainstream smoke) ou do
cigarro fumegante (sidestream smoke) (NRC, 1986). Na atmosfera, esta fumaça é
diluída e difundida e pode se juntar a novos componentes, adquirindo outras
características. A composição complexa formada constitui a exposição ambiental à
fumaça do tabaco (NCI, 1999).
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Na exposição involuntária, a mensuração pode ser feita verificando o status de
tabagismo do cônjuge, pela estimativa do número de horas que a pessoa fica exposta
(em casa, no trabalho ou em outro lugar) ou analisando a presença de biomarcadores.
Isso justifica que a nicotina, cotinina3, monóxido de carbono e outros produtos
químicos relacionados ao fumo sejam encontrados nos fluidos corporais de não
fumantes expostos ao fumo passivo e são considerados biomarcadores de exposição
(NCI, 1999).
Desde 1950, quando Doll e Hill mostraram a associação entre o tabagismo e o
câncer de pulmão (DOLL e HILL, 1950), muitos outros estudos têm corroborado a
associação do tabagismo com outros tumores. Atualmente, existem evidências
suficientes do mecanismo da carcinogênese do tabaco em humanos na etiologia do
câncer de pulmão, de cabeça e pescoço, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, ureter, rim
(corpo e pélvis), bexiga urinária, colo do útero e leucemia mieloide (IARC, 2012).
O processo de metabolização das substâncias encontradas no cigarro é similar ao
de outras substâncias farmacológicas: numa primeira etapa, de biotransformação, os
constituintes do cigarro são metabolizados em sua forma hidrossolúvel e, geralmente, na
etapa subsequente, de desintoxicação, resultam na eliminação destas substâncias pela
excreção.
Entretanto, durante estas etapas, pode ocorrer a formação de componentes
intermediários reativos que, por ligação covalente ao DNA, constituirão o ponto crucial
na carcinogênese (GUENGERICH, 2001; JALAS et al, 2005; XUE et al., 2014). Estas
mutações podem afetar regiões críticas no DNA alterando, por exemplo, a expressão de
genes supressores os quais atuam controlando o crescimento celular.

3

um subproduto da degradação da nicotina (NCI, 1999).
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Como consequência, podem ocorrer erros no mecanismo normal de reparação
celular, instabilidade genômica e câncer (IARC, 2012).
Portanto, o risco individual depende do nível de exposição aos carcinógenos do
tabaco, mas também, de fatores determinados geneticamente, que conferem diferenças
individuais no metabolismo e excreção destes carcinógenos (LACKO et al., 2009).
Na comparação do consumo de cigarro enrolado com cigarro manufaturado,
em estudo realizado em Montevidéu, DE STEFANI et al.(1992), notaram que, tanto
para o câncer da cavidade oral como para o câncer da laringe, os fumantes de cigarro
enrolado apresentaram riscos maiores: Odds ratio (OR) de 2,5 e intervalo com 95% de
confiança (IC95%) de (1,2 - 5,2) e OR= 2,7 (IC95% 1,3 - 5,7), respectivamente, para
cigarro manufaturado e enrolado.
Em estudo multicêntrico de base hospitalar conduzido na Espanha, com 375
casos e 375 controles, para avaliar o impacto do tipo de tabaco na carcinogênese do
câncer oral, fumantes do tipo de tabaco “Black”4 tiveram OR = 7,7 (IC95% 3,8-15,5)
quando comparados com o tipo de tabaco “Blond”5 OR= 2,3 (IC95% 1,1-4,6)
(CASTELLSAGUÉ et al., 2004).
HASHIBE et al. (2007) em estudo caso-controle verificaram aumento de risco
de câncer de cabeça e pescoço para fumantes que nunca beberam OR= 2,1 (IC95% 1,5 2,9) com nítida relação dose-resposta para frequência, duração e número de maços-ano.

4

Black tabaco (air-cured) 5Blond tabaco (flue-cured): tradicionalmente usados na América Latina e em
países da Europa, incluindo os países do Mediterrâneo; (BOSCH e CARDIS, 1991).
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Em outro estudo caso-controle com o objetivo de caracterizar o risco para
câncer de cabeça e pescoço por diferentes tipos de tabaco fumado (cigarro, charuto e
cachimbo), WYSS et al. (2013), observaram riscos maiores para fumantes exclusivos de
charuto ou cachimbo: OR= 3,49 (IC95% 2,58 - 4,73) e OR= 3,71 (IC95% 2,59 - 5,33),
respectivamente.
Na avaliação dos diferentes níveis de consumo de tabaco com o risco de CCP,
pesquisadores realizaram um estudo de metanálise para o período de 1957-2013 e
observaram que intensidades maiores de consumo de tabaco conferiram maiores riscos
CCP: para baixa intensidade OR= 2,33 (IC95% 1,84 - 2,95), para moderada OR= 4,97
(IC95% 3,67 - 6,71); para alta OR= 6,77 (IC95% 4,81 - 9,53) (ZHANG et al., 2015).
Uma forte associação do tabaco com tumores da hipofaringe e laringe foi
observada em estudo multicêntrico latino-americano (OR= 11,1 (IC95% 7,7 - 16,1),
com a participação do Brasil, Argentina e Cuba. Os autores verificaram, ainda, que o
tabagismo mostrou associação menor com câncer da cavidade oral/orofaringe (OR= 5,5
(IC95% 4,1 - 7,4) e de esôfago (OR= 3,1 (IC95% 1,7 - 5,7) (SZYMANSKA et al.,
2011).
A baixa frequência no uso de cigarros, considerada como sendo o consumo de
menos de 10 unidades/por dia, e a associação com CCP foi verificada em estudo
realizado pelo Consórcio Internacional INHANCE (International Head and Neck
Cancer Epidemiology Consortium). De modo geral, para 0- 3 cigarros/dia foi observada
OR = 1,5 (IC95% 1,2 - 1,9). Entretanto, na análise por topografia anatômica, para a
mesma categoria de consumo, associações mais intensas foram observadas para
hipofaringe (OR= 2,4 (IC95% 1,2 - 4,8) e laringe (OR= 2,7 (IC95% 1,8 - 3,9)
(BERTHILLER et al, 2016).
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MARRON et al. (2010) em estudo caso-controle para avaliar a redução do
risco para CCP em ex-fumantes verificaram que, com até quatro anos de abandono do
hábito e comparados com fumantes atuais, a diminuição do risco foi na ordem de OR=
0,70 (IC95% 0,6 - 0,8). Para interrupções iguais ou maiores que 20 anos, a equivalência
de risco foi igual ao de não fumantes em termos de associação.

2.2.1.2 Consumo de Bebidas Alcoólicas

O etanol (CH3CH2OH) é o mais comum dos alcoóis6 e, juntamente com a água,
constitui a composição comum às bebidas alcoólicas.
Pode ser produzido tanto por fermentação como pela destilação de vegetais,
frutas e grãos (OBID, 2007).
O processo bioquímico da fermentação alcoólica de carboidratos, como os
presentes no suco de uva ou suco de cevada, se dá pela digestão destes açúcares pelo
microrganismo Saccharomyces cerevisiae, reação que pode ser representada de acordo
com SAFFIOTI (1968) por:

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

Glicose

Etanol

Gás carbônico

A fermentação é um processo muito antigo, utilizado há cerca de 10 mil anos
por alguns povos, como os egípcios, os germanos e os israelitas, para a produção dos
vinhos e da cerveja (WIKIPEDIA, 2017).

6

Compostos que apresentam em sua estrutura o grupo hidroxilo (OH) ligado a átomos de carbono;
Wikipédia, Disponível: https://www.wikipedia.org/ ; Acesso: 31/01/17.
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A destilação das bebidas alcoólicas também é um processo antigo. Foram os
árabes que, durante a Idade Média, trouxeram para a Europa a forma de destilar bebidas
(OBID, 2017). Portanto, o consumo de bebidas alcoólicas é milenar e permeia a história
e a cultura das populações.
A colonização dos povos também trouxe suas influências nos hábitos das
populações locais no consumo de bebidas alcoólicas, pois os colonizadores
introduziram não apenas o uso de certos tipos de bebidas, mas, também, atitudes e
padrões de consumo. Quando em 1500 os portugueses chegaram pela primeira vez ao
Brasil, muitas tribos nativas já consumiam o Cauim, bebida produzida do milho, ou da
mandioca. A saliva adicionada à goma na mastigação ajudava na fermentação e, depois,
a bebida era fervida e utilizada nos rituais. Posteriormente, com o conhecimento do
processo de destilação pelos índios, o Cauim destilado deu origem a Tiquira7
(CARLINI- COTRIM, 1999).
Os portugueses, por sua vez, trouxeram o vinho (Vinho do Porto) e a
Bagaceira, bebida destilada a partir de uvas (CARLINI- COTRIM, 1999). Antigamente,
a cerveja e o vinho eram as bebidas comumente consumidas e casos de indivíduos com
consumo abusivo e intoxicação pelo consumo de álcool eram eventos raros. Este hábito
era traduzido em prazer e certos benefícios à saúde (PETTI, 2009).
A partir do século XVI, o aumento substancial na produção de bebidas
alcoólicas e as facilidades de acesso ao consumo, promoveram mudanças no conceito
deste hábito (PETTI, 2009).

7

Bebida alcoólica artesanal típica de alguns estados do nordeste brasileiro (Maranhão, Piauí e Ceará). De
forte teor alcoólico e geralmente de cor roxa, é obtida através da destilação artesanal da mandioca
fermentada (não industrializada), sendo encontrada comumente nos mercados de produtos regionais
(SANTOS et al, Química Nova,2005; 28 (4): 583-86).
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Atualmente, o consumo de álcool está aumentando em diversos países, tanto
em função do número de consumidores quanto da quantidade consumida (BOFFETTA
e HASHIBE, 2006).
Em 2012, o seu uso de forma prejudicial, foi responsável por 5,9% de todas as
mortes no mundo, cerca de 3,3 milhões de indivíduos (OMS, 2014). Na Europa, a
Organização Mundial da Saúde indica consumo abusivo de álcool por 20,0% dos
adultos, a prevalência mais alta do mundo (OMS, 2010). No Brasil, este percentual
chega a 19,1 % dos adultos (VIGITEL, 2016).
Globalmente, quase dois bilhões de adultos consomem bebidas alcoólicas com
regularidade, numa média diária de consumo de 13g de etanol (uma dose,
aproximadamente) (IARC, 2012).
Mas existe uma variabilidade no volume de álcool consumido pelas populações
e os indicadores mais utilizados para medir o nível de álcool consumido são o consumo
per capita em litros de puro álcool por ano e o consumo de álcool em gramas de puro
álcool por pessoa por dia (OMS, 2014). De acordo com a literatura, os maiores níveis de
consumo de álcool são encontrados na Europa (12,2 L de puro álcool per capita) e na
America (8,7 L de puro álcool per capita) (OMS, 2014; IARC, 2012).
Diferenças também ocorrem no tipo de bebida mais consumido em cada região.
Assim, 50,1% do total de bebida consumida no mundo são de destilados. O consumo de
destilados ocorre com maior intensidade nas regiões do Sudeste da Ásia e Pacifico
Oeste (OMS, 2014).
A cerveja é o segundo tipo de bebida mais consumido mundialmente (34,8%).
Na região das Américas, é o tipo de bebida mais prevalente (55,3%). O vinho participa
em apenas 8% do consumo das bebidas consumidas no mundo (OMS, 2014).
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A quantidade de etanol contida em uma dose de bebida alcoólica pode ser
assumida como sendo igual a uma “dose-padrão” ou calculada multiplicando-se o
volume de bebida alcoólica pelo teor alcoólico da mesma (fator de conversão do etanol)
(OMS, 2000; BMJ, 2001).
Para o “European Code Agaisnt Cancer” (2014), por exemplo, uma bebidapadrão contém 10-12g de puro álcool, quantidade presente em 280-330 mL de cerveja,
150-180 mL de champanhe, 30-40 mL de uísque, 60-80 mL de licor e 100-120 mL de
vinho tinto. O teor alcoólico varia segundo o tipo de bebida considerada, sendo expresso
em porcentagem de etanol por volume.
A partir dos parâmetros, volume ingerido e teor alcoólico, é possível calcular a
quantidade de etanol contida em uma dose, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 1- Apresentação do cálculo da quantidade de etanol contida em uma dose de bebida
alcoólica (vinho, cerveja e destilado).
Bebida
mL1
T.A.2
Volume3
(mL) g4
Dose
Vinho tinto
150
0,12
18
14,4
1
Cerveja (lata)
350
0,05
18
14
1
Destilado
40
0,45
18
14,4
1
Notas:
1
mL= volume de bebida
2
TA = o teor alcoólico,
3
Volume etanol= mL x TA;
4
g de etanol = 0,79 ou, aproximadamente, 0,80 g/mL (densidade de etanol) x volume de etanol
(Densidade=massa/volume).

Assim, uma dose = 18 mL de etanol = 14,4 g de puro etanol (CASTELLSAGUÉ
et al.,2004; GOLDSTEIN et al., 2010) .
A OMS (2014) considera o consumo intenso de bebida alcoólica (em inglês,
Heavy Episodic Drinking) o ato de beber 60g ou mais de puro álcool em uma única
ocasião. O consumo intenso é um indicador do padrão de consumo.
O consumo abusivo de álcool tem impacto na ocorrência de dependência
química, violência e acidentes de trânsito, bem como está relacionado às doenças
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crônicas, tais como: gastrite, pancreatite, hipertensão, acidente vascular cerebral
hemorrágico, cirrose, depressão e câncer (BOFFETTA e HASHIBE, 2006).
De acordo com a IARC, existem evidências suficientes dos efeitos
carcinogênicos do álcool para os humanos. O consumo de álcool está associado ao
câncer na cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, colorretal, fígado (carcinoma
hepatocelular) e tumores malignos de mama feminina (IARC, 2012). O papel do
consumo excessivo de álcool no mecanismo de carcinogênese não é bem conhecido
(BOFFETTA e HASHIBE, 2006). A plausibilidade biológica a favor do caráter
carcinogênico do álcool é fundamentada tanto via reação físico-química, pois o etanol
sendo um solvente teria papel de facilitador da penetração de substâncias carcinogênicas
pela membrana celular, quanto por efeitos metabólicos (LA VECCHIA et al. 1997;
FRANCO et al. 2001).
Para a compreensão da substância no organismo humano quatro etapas devem
ser consideradas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção (WILKINSON, 1980).
Influências, tanto genéticas (polimorfismos genéticos, sexo), quanto ambientais (padrão
de consumo, uso concomitante de medicamentos), podem estar presentes neste processo
(ZAKHARI, 2006).
O etanol é uma molécula pequena e a absorção pelo trato gastrointestinal se dá
por simples difusão, com pequena proporção (20%) no estômago (WILKINSON, 1980)
e a maior parte no intestino delgado (70 a 80 %) (BEER, et al. [sd] ). Órgãos como o
cérebro e os pulmões, ricos em suprimento sanguíneo, atingem as maiores
concentrações alcoólicas (DUBOWSKI, 1985).
Após a ingestão, a taxa de absorção alcoólica é fortemente influenciada pela
natureza, volume e concentração da bebida alcoólica, bem como depende do alimento
ingerido (DUBOWSKI, 1985). A absorção do etanol é menor na cerveja e no vinho, que
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apresentam concentrações alcoólicas mais baixas (5% e 14%, respectivamente) que em
bebidas destiladas, cujo teor alcoólico é maior (aproximadamente 40%) (IARC, 1988).
O acúmulo de álcool nos tecidos e no sangue se dá quando as taxas consumidas e
absorvidas excedem as taxas de eliminação de etanol (DUBOWSKI, 1985).
A absorção é, também, maior durante o jejum do que quando há ingestão de
alimentos simultaneamente. HOLT (1981), estudando a relação entre a absorção
alcoólica e o esvaziamento gástrico, observou que o etanol é absorvido lentamente pelo
estômago e rapidamente pelo intestino, concluindo que a sua absorção está relacionada
ao esvaziamento gástrico. Concluiu, então, que o tempo de esvaziamento gástrico e o
início da absorção intestinal podem ser considerados os principais fatores determinantes
das taxas variáveis de absorção de álcool encontradas em diferentes indivíduos.
MITCHELL JR et al. (2014) realizaram estudo para avaliar a cinética da
absorção, eliminação e pico de concentração alcoólica durante o jejum para
quantidades iguais de cerveja, vinho branco de mesa e vodca diluída em tônica, com
teor alcoólico de 5%, 12,5% e 20%, respectivamente. Em amostra composta por 15
homens saudáveis, não fumantes e com idade entre 25 e 65 anos, observaram que a
cerveja e o vinho foram absorvidos mais lentamente que a vodca misturada à tônica.
Concluíram, assim, que a concentração de etanol e o tipo de bebida alcoólica podem
determinar o padrão de esvaziamento gástrico e a absorção de etanol pelo intestino.
No metabolismo do etanol, a principal via de biotransformação é a hepática,
pela qual 80% do etanol é eliminado pelo processo de oxidação, com a participação das
enzimas álcool dehidrogenases (ADH), que participam na formação de acetaldeído a
partir do etanol, e das enzimas do grupo aldeído dehidrogenase (ALDH) que atuam na
fase subsequente da oxidação, na transformação de acetaldeído para acetato.
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Ainda no fígado, a biotransformação alcoólica ocorre, também, via Citocromo
P4502E1 (CYP2E1). Esta enzima, encontrada no fígado e na mucosa do trato
gastrintestinal, apresenta atividade intensificada diante do consumo crônico de álcool
(BOFFETTA e HASHIBE, 2006; SEITZ e BECKER, 2007). Durante o metabolismo do
álcool pela CYP2E1, espécies reativas de oxigênio são geradas. Estas moléculas
reativas podem formar ligações covalentes com DNA da célula, gerando adutos de
DNA com potencial mutagênico (SEITZ e BECKER, 2007).
O pico de concentração alcoólica de etanol no sangue permanecerá alto por
longo período de tempo após a ingestão de bebida alcoólica até que a taxa de eliminação
se sobreponha à taxa de absorção (MITCHELL JR, 2014).
Evidências a partir de estudos epidemiológicos mostraram que o acetaldeído
associado ao consumo de bebidas alcoólicas é carcinogênico para humanos, pois
indivíduos que apresentaram deficiências enzimáticas na oxidação de acetaldeído para
acetato apresentaram risco aumentado para desenvolver câncer de esôfago e do trato
aerodigestivo superior (HOMANN et al. 2000; IARC, 2003).
As bebidas alcoólicas sejam destiladas (uísque, conhaque, rum, tequila, cachaça)
ou não destiladas (cerveja, vinho), apresentam em sua composição outros componentes,
além do etanol e a água.
O malte8, a cevada, o lúpulo e o fermento integram a composição da cerveja. A
cevada é a matéria-prima e é transformada em malte; as folhas do lúpulo dão o aroma e
o sabor; o levedo induz a fermentação. Seu teor alcoólico é entre 3-5% (IARC, 1988).

8

O malte forma-se a partir de sementes de cereal que são colocadas de molho, em uma grande tina cheia
de água fria, a uma temperatura de aproximadamente 10 ºC. Quando o grão absorve o máximo possível
de água (teor de umidade de aproximadamente 45%), dá-se a germinação. O resultado do processo é
chamado de malte verde. (Wikipédia, Disponível: https://www.wikipedia.org/ Acesso: 31/01/17).
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Os vinhos são produzidos pela fermentação em tonéis de madeira, a partir de
variedades de uva. Apresentam teor alcoólico entre 10-14% e fazem parte de sua
constituição os carboidratos, minerais, polifenóis, vitaminas, ácidos orgânicos. Os
polifenóis são substâncias fitoquímicas e dividem-se em flavonóides, estilbenos e
taninos (VARONI et al., 2015). O resveratrol, representante dos estilbenos, é um
polifenol encontrado nas cascas e sementes da uva e apresenta propriedades
antioxidantes, anti-inflamatórias e antineoplásicas.
Em particular, sua atividade antiproliferativa, diz respeito à síntese de DNA
(VARONI et al., 2015). Os destilados são produzidos a partir de cereais (milho, trigo),
cana de açúcar, mandioca ou batatas (PETTI, 2009). Destilados, como cachaça, uísque
ou vodca, a concentração alcoólica é 40% (IARC, 2012).
Outra categoria de componentes que podem estar presentes nas bebidas
alcoólicas são os contaminantes: substâncias que não são adicionadas, mas que estão
presentes nas bebidas alcoólicas em decorrências dos mecanismos de fabricação e
manutenção (IARC, 2012). São exemplos de contaminantes e toxinas: nitrosaminas,
micotoxinas, pesticidas, benzeno, etil carbamato.
O etil carbamato (EC) foi reconhecido pela IARC como uma substância com
evidências limitadas de carcinogenicidade para humanos e com comprovada
carcinogenicidade em animais (Grupo 2A).
Comumente, é encontrado em alimentos fermentados e em bebidas, tais como
vinhos e destilados (IARC, 2010). A atenção sobre o EC em termos de saúde pública
ocorreu em 1985, no Canadá, quando autoridades locais detectaram altos níveis desta
substância em bebidas alcoólicas, especialmente, destilados importados da Alemanha
(IARC, 2010). A partir de então, o Canadá estabeleceu um limite máximo de 0,15 mg/l
de EC para bebidas destiladas e muitos países adotaram esta conduta, dentre eles o
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Brasil (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2005). Porém, pesquisas constataram que
a maioria das cachaças e aguardentes de cana comercializadas no Brasil apresentavam
concentrações de EC bem acima de 0,15 mg/l (De ANDRADE- SOBRINHO et al,
2002; MIRANDA et al , 2007).
A exemplo do contaminante EC, outros aditivos tóxicos são, ocasionalmente,
identificados nas bebidas, como o metanol e o ácido salicílico (IARC, 2012).
A qualidade do álcool consumido, o volume e o padrão de consumo constituem
três aspectos relevantes e determinantes relacionados aos danos à saúde relacionados ao
consumo de álcool (OMS, 2014).
Muitas pesquisas foram realizadas com o objetivo de verificar o impacto
consumo de bebidas alcoólicas, em seus diferentes aspectos, no CCP.
LA VECCHIA et al. (2008), pesquisando o consumo de álcool e câncer de
laringe, relataram que o álcool é um fator independente para este tipo de câncer e que o
risco aumenta com a quantidade de álcool consumida.
Em estudo multicêntrico (América Latina, América do Norte e Europa),
incluindo 9.107 casos e 14.219 controles, para verificar o risco de CCP de acordo com o
tipo de bebida alcoólica consumida, os autores observaram associação similar para
consumidores de cerveja (OR= 1,6; 1,9; 2,2 e 5,4) e licor (OR= 1,6; 1,5; 2,3 e 3,6),
respectivamente, para

≤ 5, 6-15, 16-30 e >30 doses por semana. Entretanto, nos

indivíduos que consumiram vinho, associações próximas da nulidade foram verificadas
no padrão de consumo moderado, tornado-se comparáveis aos demais tipos de bebida
apenas para o consumo > 30 doses por semana (OR= 1,1; 1,2; 1,9 e 6,3). Os autores
consideraram que essas diferenças observadas na associação do vinho poderiam ser
atribuídas ao efeito de outras variáveis, como dieta e estilo de vida (PURDUE et al,
2009).
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SZYMANSKA et al. (2011), analisaram dados de estudo caso-controle
realizado na América Latina e notaram que consumidores de bebidas destiladas
apresentaram associações mais elevadas (OR= 12,8 (IC95% 5,4 - 30,3) para CCP e
esôfago em comparação com os efeitos conferidos pelo consumo de cerveja ou vinho.
Em estudo de metanálise realizado no período de 1957- 2013 observou-se
correlação positiva para níveis gradativos de consumo de álcool e riscos mais elevados
para CCP. Os autores verificaram OR= 1,3 (IC95% 1,1 - 1,6) para o consumo de 12,5
g/dia de etanol, OR= 2,7 (IC95% 2,0 - 3,5) para 12,6 a 49,9 g/dia e OR= 6,8 (IC95% 4,8
- 9,5) para um consumo de 50 g/dia de etanol (ZHANG et al., 2015)
O efeito da interrupção no consumo de álcool sobre a redução do risco para
CCP foi analisado em estudo caso-controle e os autores verificaram que os benefícios
foram atingidos em níveis compatíveis aos dos que nunca beberam, apenas em 20 anos
ou mais de abstinência (MARRON et al, 2010).
Em estudo caso-controle de base hospitalar conduzido no Brasil, com 203.506
indivíduos com média de idade de 59 anos, foram detectados alto risco do consumo de
álcool nos tumores da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, esôfago e fígado com OR
variando de 2,5 a 3,9. Risco moderado foi observado para laringe, cavidade nasal,
nasofaringe, estômago e mama (OR variando de 1,5 a 2,5), com baixo risco (OR entre
1,1 e 1,5) para os tumores de pulmão e brônquios, pâncreas, colon retal, ânus, próstata,
pênis e testículo (MENEZES et al., 2015).
Apesar da legislação brasileira proibir a venda de bebidas alcoólicas a menores
de 18 anos, 24,1% dos adolescentes entre 12-17 anos que participaram de um estudo
sobre padrões de consumo de bebidas alcoólicas, disseram ter bebido pela primeira vez
antes dos 12 anos. Os drinques preferidos por esta população continham vodca, rum ou
tequila e cerveja (COUTINHO et al, 2016).
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O tabaco e o álcool são fatores de risco independentes para CCP, porém,
autores como ALMEIDA e COUTINHO (1990), PRIMO e STEIN (2004), COSTA et
al., (2004) e HASHIBE et al., (2007) assinalaram que o uso conjunto do tabaco e
álcool induzem um efeito multiplicativo do risco.

2.2.2. Outros Fatores de Risco

2.2.2.1 Estrato Socioeconômico

De acordo com a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), o tema dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS) diz respeito aos “fatores
sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população”
(BUSS e PELLEGRINI FILHO, 2007).
Diferenças sociais e econômicas refletem-se na ocorrência de câncer, pois
podem influenciar fortemente fatores comportamentais e de estilos de vida, como
tabagismo e consumo de álcool (BUSS e PELEGRINI FILHO, 2007; WÜNSCH
FILHO et al., 2008). No que diz respeito ao CCP, alguns fatores modulam esta
influência evidenciada em estudos epidemiológicos.
BOSETTI et al. (2001) observaram que pessoas com menos de sete anos de
estudo apresentaram maior chance de câncer de boca e de faringe quando comparadas
com aquelas que possuíam doze anos ou mais de escolaridade. DIETZ et al. (2004), em
estudo para investigar risco de câncer de laringe, encontraram associações com algumas
exposições ocupacionais como amianto, cimento, hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos prevalentes em classes socioeconômicas mais baixas.
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BERNARD et al. (2008), examinando associação do status socioeconômico e
HPV relacionados a tumores de modo geral, encontraram associação positiva do HPV
com câncer da cavidade oral e orofaringe, em pessoas de ambos os sexos, com alto nível
de escolaridade.

CONWAY et al. (2008), em estudo de metanálise, observaram

associação significativa para condição socioeconômica e risco de câncer oral (OR=1,8
(IC95%

1,6-2,1) para baixo nível educacional e OR= 1,8 (IC95% 1,5-2,3) para

ocupações pouco qualificadas. BOING e ANTUNES (2011) em revisão sistemática de
literatura mostraram a associação entre piores condições socioeconômicas e câncer de
cabeça e pescoço relatada na maioria das pesquisas.

2.2.2.2 Atividade Ocupacional

Estima-se que de 80-90 % de todos os cânceres humanos sejam determinados
por fatores presentes no meio ambiente (ARMSTRONG e BOFFETTA, 1998). A
primeira evidência da relação câncer/atividade ocupacional data de 1775, quando
Percival Pott, em observação clínica em seres humanos, descreveu um tipo de câncer na
bolsa escrotal em pacientes com histórico ocupacional na atividade de limpadores de
chaminés na juventude (ANDROUTSOS, 2006). Embasado neste fato, concluiu, então,
que a fuligem era o fator relacionado à neoplasia detectada. Somente na década de 1940,
o benzopireno, um hidrocarboneto policíclico aromático presente no tabaco e em
diversas atividades ocupacionais, foi isolado e identificado como sendo a substância
carcinogênica responsável pelos tumores que Percival Pott havia referido (SIMONATO
e SARACCI, 1983; PITOT 1996; PEARCE et al., 1998).
Arsênio, amianto, benzeno, cádmio, cromo, níquel e cloreto de vinila são
algumas de muitas substâncias carcinogênicas presentes em ambientes de trabalho e que
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foram identificadas no decorrer do século XX (KOIFMAN et al., 2013). A associação
entre atividade ocupacional e câncer em localizações topográficas de cabeça e pescoço é
tema de diversos estudos epidemiológicos.
Em estudo caso-controle de base populacional realizado na Suécia sobre
fatores etiológicos para câncer do trato aerodigestivo superior, os autores encontraram
risco de câncer de laringe associado à exposição ao amianto (RR= 1,8 (IC95% 1,1 3,0), com evidência de relação dose-resposta (GUSTAVSSON et al., 1998). No mesmo
estudo, relataram aumento de risco de câncer de faringe (RR= 2,3 (IC95% 1,1 - 4,7) e
câncer de laringe (RR= 2,0 (IC95% 1,0 - 3,7) no grupo com oito anos ou mais de
exposição a fumos de solda, sendo que o estudo mostrou o efeito dose-resposta para
duração de exposição. LANGEVIN et al. (2013), em estudo caso-controle de base
populacional realizado nos Estados Unidos para investigar a relação da exposição à
poeiras e risco de câncer de cabeça e pescoço, referiram aumento de risco de câncer de
laringe para cada 10 anos de exposição à poeira de madeira (OR= 1,2 (IC95% 1,0 - 1,3)
e metal (OR=1,2 (IC95% 1,0 - 1,4). No Brasil, são poucos os estudos epidemiológicos
realizados com objetivo de examinar a associação de fatores de risco ocupacionais e
câncer (KOIFMAN et al., 2013).
SARTOR et al. (2007) mencionaram quatro exposições ocupacionais que se
mostraram significantemente associadas ao câncer de laringe: sílica cristalina livre
respirável, fuligem (de carvão mineral, coque, madeira, óleo combustível), fumos em
geral e contato com animais vivos. ANDREOTTI et al. (2006), investigando a
associação entre câncer de boca e orofaringe e ocupação, encontraram risco aumentado
na atividade de oficina mecânica OR=2,4 (IC95% 1,2 - 5,3), ajustado por idade, tabaco
e álcool.
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2.2.2.3 Papilomavírus Humano

O HPV pode ser classificado, segundo sua capacidade de transformação
maligna, em baixo risco ou alto risco.
A infecção pelos tipos virais de alto risco do HPV (16, 18, 31, 45) pode causar
câncer de colo uterino, ânus, vagina, vulva, pênis e, recentemente, têm sido uma
constante na literatura pertinente, a associação do HPV com CCP (IARC, 2007). De
modo geral, o vírus HPV acomete cerca de 30-65% dos CCP e 50-80% nos tumores
com

origem

na

orofaringe,

especificamente,

base

da

língua

e

amígdalas

(CHATURVEDI et al., 2008; ANG et al., 2010). A infecção por HPV relacionada ao
CCP, frequentemente, se dá pelo HPV16 (KERO et al., 2012) e acomete a população
jovem que faz menos uso do tabagismo e que, embora clinicamente apresentem estádios
III e IV da doença ao diagnóstico, têm uma menor chance de recorrência tumoral,
configurando melhor prognóstico em termos de sobrevida global (ANG et al., 2010;
BLITZER et al., 2013; LOPEZ et al., 2014).
Por outro lado, MAXWELL et al.(2010), relataram em estudo realizado com
pacientes com câncer de orofaringe que, dentre os CCP relacionados à infecção por
HPV, 68% eram tabagistas e apresentaram cinco vezes mais risco de recorrência
tumoral quando comparados aos não fumantes, HPV positivos, com câncer de
orofaringe.
Corroborando estes resultados, O’SULLIVAN et al. (2013) referiram que o
uso acima de 10 maços-ano diminui a sobrevida livre de doença em pacientes
CCP/HPV+, sugerindo uma interação destes dois fatores, infecção e tabagismo.
SMITH et al (2011) observaram que HPV, tabaco e álcool representam fatores
de risco independentes para CCP, seja de cavidade oral ou orofaringe.
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Uma distribuição bimodal na prevalência do HPV oral foi observada por
alguns autores em estudos realizados. Esta ocorrência do HPV oral apresentou-se em
duas faixas etárias distintas: de 55-64, em homens e mulheres, com a população
masculina apresentando risco duas a três vezes mais elevado de infecção por HPV oral
quando comparados às mulheres; e segundo pico de prevalência na faixa etária de 30-34
anos (GILLISON et al., 2012; SANDERS et al., 2012).

3 JUSTIFICATIVA

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um dos maiores
desafios da saúde pública contemporânea, sendo as principais causas de morbidade,
mortalidade e mortes prematuras na população mundial (PAHO, 2016). Significante
proporção destas mortes poderia ser evitada com a prevenção de quatro principais
fatores de risco comuns a estas doenças: uso de tabaco, consumo abusivo de álcool,
dieta inadequada e inatividade física (WHO, 2014).
O desenvolvimento econômico, o processo de urbanização, as transições
demográfica e epidemiológica, dinamizam o cotidiano e impactam nestes quatro fatores
de risco comuns às DCNT (BEAGLEHOLE, 2011).
O câncer de cabeça e pescoço (CCP), em especial, afeta órgãos dos sentidos,
acarreta limitações importantes e, consequentemente, colabora no impacto econômico,
tanto no âmbito familiar quanto no social. Dois de seus principais fatores de risco são o
uso de tabaco e consumo abusivo de álcool. O tabaco continua sendo a principal causa
de morte prevenível (WHO, 2014). Como a indústria do tabaco está perdendo mercado
graças às campanhas governamentais antitabagistas, tem apelado para outras formas de
apresentação do tabaco, como por exemplo, o e-cigarro (eletrônico) (GONIEWICZ et
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al, 2014). Por outro lado, dados de formas específicas de tabaco não são ainda
disponíveis globalmente (WHO, 2014).
Conhecer as distintas formas de apresentação do tabaco e seu impacto no CCP
é relevante, pois estas podem apresentar níveis, qualitativamente, equivalentes de
substâncias com evidências suficientes de carcinogenicidade, porém, quantitativamente,
distintos. Por exemplo, o nível de N-nitrosamina, substância carcinogênica, depende do
tipo de tabaco (IARC, 2004a). De forma análoga, o mesmo ocorre com as bebidas
alcoólicas: algumas substâncias, como acetaldeído, benzeno, formaldeído, aflatoxinas,
arsênico, cádmio, com evidências suficientes para carcinogenicidade em humanos
(IARC, 2010), não estão presentes, homogeneamente, em todos os tipos de bebidas
alcoólicas (PFLAUM et al, 2016). Em geral, a presença destas substâncias depende de
aspectos como a matéria-prima, tipo de produto e cuidado na forma de produção
(LACHENMEIER et al., 2012). Poucos estudos, no Brasil, investigaram o efeito
carcinogênico por tipos de tabaco e bebida alcoólicas na etiologia do CCP. Com a
oportunidade de utilizar dados de três grandes estudos multicêntricos no Estado de São
Paulo, o presente estudo permitirá estabelecer associações mais precisas, devido ao
grande tamanho da amostra.

4 OBJETIVOS

4.1 GERAL

Estimar o efeito dos tipos de tabaco e bebidas alcoólicas em pacientes
portadores de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, no conjunto e por
localizações anatômicas específicas.
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4.2 ESPECÍFICOS

- Apresentar a evolução anual da frequência do tabagismo e consumo de
bebidas alcoólicas, entre casos e controles, segundo a variável “status” (Nunca
fumaram, ex-fumantes, fumantes; Nunca beberam, bebiam , bebem) no período de
1999-2015.
- Examinar a distribuição de frequência das variáveis indicadoras do tabagismo
e do consumo de bebidas alcoólicas, segundo o padrão de consumo exclusivo (uso de
apenas um tipo de tabaco ou bebida alcoólica) ou não exclusivo (uso de diferentes
formas de tabaco ou diferentes bebidas).

- Analisar a razão probabilística de risco de CCP, em conjunto e por
localizações anatômicas específicas, por diferentes formas de consumo de tabaco:
cigarro, charuto, cachimbo e cigarro enrolado, segundo o padrão de consumo (exclusivo
ou não exclusivo).

- Analisar a razão probabilística de risco de CCP, em conjunto e por
localizações anatômicas específicas, pelas diferentes formas de consumo de bebidas
alcoólicas: vinho, cerveja e destilado, segundo o padrão de consumo (exclusivo ou não
exclusivo).

- Examinar o efeito conjunto entre tabaco e consumo de bebidas alcoólicas
para o conjunto do CCP e para localizações anatômicas específicas.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 DELINEAMENTO E FONTE DOS DADOS

Estudo caso-controle de base hospitalar, com dados originados de três estudos
multicêntricos:
- “Estudo Multicêntrico Latino-Americano de Fatores Ambientais, Vírus e
Câncer da Cavidade Oral e Laringe”, coordenado pela Agência Internacional de
Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde (IARC/OMS), financiado pela
Comissão Européia. Pacientes foram recrutados em seis hospitais da cidade de São
Paulo: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, Hospital do Câncer
A.C.Camargo, Hospital Heliópolis, Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho e
Santa Casa de São Paulo, no período de 03/1999 a 12/ 2001.
- Projeto Genoma Clínico do Câncer, financiado pela FAPESP, iniciado em
07/2000 e concluído 08/2011. Participaram do estudo cinco centros clínicos do Estado
de São Paulo: Hospital das Clínicas da FMUSP, Hospital Heliópolis e Instituto do
Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Hospital das Clínicas da FMRP e Hospital da
Universidade do Vale do Paraíba.
- Projeto Temático FAPESP - (FAPESP 2010- 511680) Marcadores de
agressividade em tumores de cabeça e pescoço (GENCAPO) conduzido de 07/2011 a
06/2015. Cinco centros clínicos do Estado de São Paulo participaram do estudo, três na
capital (Hospital das Clínicas da FMUSP, Hospital Heliópolis e Instituto do Câncer
Arnaldo Vieira de Carvalho) e dois no interior (Hospital de Câncer de Barretos
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[Fundação PIO XII] em Barretos e Hospital de Ensino Padre Anchieta da Faculdade de
Medicina do ABC, Santo André).

5.2 DEFINIÇÃO DE CASOS

Casos são pacientes portadores de carcinoma espinocelular de cabeça e
pescoço, com diagnóstico recente de câncer primário invasivo, confirmados por
histologia, sem tratamento prévio (casos incidentes), de ambos os sexos e residentes nas
cidades do estudo há pelo menos um ano da data da entrevista.

5.3 DEFINIÇÃO DE CONTROLES

Pacientes internados, acompanhantes de pacientes ou pacientes em
acompanhamento ambulatorial nos mesmos hospitais de recrutamento dos casos ou em
outros hospitais da mesma cidade com doenças que não câncer e de ambos os sexos. Os
controles foram selecionados por frequência com os casos por sexo, faixa etária (em
quinquênios) e centro.
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5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE CASOS E
CONTROLES

Os casos incluídos no estudo foram classificados de acordo com a localização
topográfica do tumor com base na 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10 (OMS, 1995), compreendendo
os códigos C00 a C14. Foram excluídos os tumores de lábio externo (códigos C00.0,
C00.1 e C00.2), os tumores da glândula parótida (C07), das glândulas salivares maiores
(C08) e da nasofaringe (C11), por apresentarem etiologia distinta das demais neoplasias
de cabeça e pescoço (BLOT et al., 1996). Na análise foram incluídos somente casos
com diagnóstico histopatológico de carcinoma espinocelular e classificados de acordo
com a topografia anatômica do tumor utilizada pelo consórcio de pesquisa INHANCE –
International head and Neck Cancer Epidemiology (HASHIBE et al., 2007) Anexo 1.
Foram excluídos controles admitidos por doenças relacionadas aos principais
fatores de risco examinados no estudo, tabaco e álcool, e também aqueles que
apresentaram história clínica suspeita, recente ou pregressa, de câncer de cabeça e
pescoço. A lista das condições que permitiam a inclusão de indivíduos como controles
no estudo está no Anexo 2. Na seleção de controles dos estudos Genoma Clínico do
Câncer e GENCAPO foram considerados, também, controles visitantes de pacientes dos
hospitais do estudo, porém, com a ressalva de não serem visitantes de pacientes com
tumores de cabeça e pescoço.
Da base inicial composta por 3210 controles e 4390 casos, após as exclusões
restaram 7061 participantes, sendo 3097 controles e 3964 casos, conforme apresentado
no quadro abaixo:
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Quadro 2- Exclusões de casos e controles segundo critérios de seleção (dos estudos
multicêntricos), Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Controles
Casos
Variáveis
(N=3210)
(N=4390)
Idade < 20 anos
26
2
Tipos histológicos ≠ de carcinoma espinocelular
0
82
(CEC)
Idade final< idade inicial (Tabaco)
0
5
Inicio de tabagismo com < 5 anos de idade
7
32
Idade final< idade inicial (Álcool)
8
3
Inicio de consumo de bebida alcoólica < 5 anos
12
11
de idade
Atualização do banco de dados (critérios de
60
291
inclusão não preenchidos) *
Total
3097
3964
Notas:
* Casos: 31 outra localização; 45 casos não-câncer; 2 sem especificação; 171 casos sem localização
primária; 4 casos repetidos; 4 carcinoma in situ; 10 histologia não CEC; 7 câncer sincrônico; 12 sem AP;
4 com tratamento prévio em outro hospital; 1 caso com CCP anterior.
Controles: 56 controles com diagnóstico de câncer; 4 controles repetidos.

5.5 COLETA DOS DADOS

5.5.1 Estudo Latino-Americano

As informações de casos e controles foram obtidas em entrevistas realizadas
face-a-face por entrevistadores previamente treinados em cada centro de pesquisa. Os
indivíduos que preencheram os critérios de inclusão foram convidados a participar do
estudo e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 3). Ao início
da entrevista, o entrevistado era informado da sua duração, em média 45 minutos, e que
ao participante era facultado fazer interrupções a qualquer momento. Ainda foi
informado ao paciente que sua adesão ao estudo era voluntária e que todas as
informações prestadas seriam anônimas e tratadas na análise de forma conjunta.
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Para as entrevistas de casos e controles foi utilizado o mesmo questionário, no
qual eram solicitadas informações sociodemográficas sobre hábitos e estilo de vida
(Anexo 4).

5.5.2 Estudo Genoma Clínico do Câncer e estudo GENCAPO

Dados sociodemográficos, hábitos e estilo de vida foram obtidos com
recrutamento contínuo e constantemente atualizado pelos centros integrantes.
Formulários eletrônicos foram preenchidos e os dados enviados para o Grupo de
Pesquisas Epidemiológicas em Câncer (GPEC) no Departamento de Epidemiologia da
Faculdade de Saúde Pública (USP), onde as informações foram centralizadas,
gerenciadas e monitoradas de forma a manter a qualidade do banco de dados. O termo
de consentimento do projeto GENCAPO é apresentado no Anexo 5. Neste projeto de
pesquisa foram utilizados os questionários sobre hábitos e estilos de vida dos dois
estudos, Genoma Clínico do Câncer (Anexo 6) e GENCAPO (Anexo 7). As questões
nos questionários referentes às variáveis de interesse, tabaco e álcool, foram similares
nos estudos.

5.6 TAMANHO DA AMOSTRA

Para estabelecer o tamanho de amostra de estudos caso-controle quatro
elementos são necessários e foram considerados: a taxa de exposição na população de
origem da amostra; estimativa da associação (OR) entre tabagismo ou consumo de
bebidas alcoólicas e câncer de cabeça e pescoço; nível de significância (5%); e o poder
estatístico do teste desejados (80%).

57
Para estimar a taxa de exposição entre os controles, utilizaram-se dados
divulgados pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel 2016). Os dados referem-se à frequência de adultos com
18 anos ou mais de idade que informaram serem fumantes na população adulta de São
Paulo (capital): 13,2%. Para a mesma população, o consumo de bebidas alcoólicas foi
de 22,7%.
Considerando-se estes dados e utilizando-se a prevalência de tabagismo
(13,2%) identificou-se para OR de 1,5 ou acima, a necessidade de amostras com pelo
menos 713 casos e 713 controles (SCHLESSELMAN, 1982).

5.7. VARIÁVEIS DO ESTUDO

5.7.1 Variáveis Independentes Principais

Nos estudos multicêntrico Latino-Americano, Genoma Clínico do Câncer e
GENCAPO, foram considerados tabagistas todos que informaram fumar, em média, um
cigarro, charuto ou cachimbo diariamente por pelo menos um ano. Assim, o status do
paciente foi classificado em: “nunca fumaram”, ”ex-fumante” (interrompeu o hábito de
fumar há mais de um ano da data da entrevista) e “fumante” (fumante atual e também os
que informaram terem interrompido o hábito há menos de 12 meses).
Adicionalmente, foram criadas as variáveis frequência diária de consumo
(número de tabaco fumado por dia) e duração da exposição (o tempo de exposição, em
anos) para cada tipo de uso (exclusivo e não exclusivo) de tabaco analisado (cigarro,
charuto, cachimbo e cigarro enrolado).
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A exposição cumulativa para cigarro foi calculada em “maços-ano”, ou seja, a
frequência diária de consumo de cigarros (traduzida em maços com vinte cigarros)
multiplicada pelo tempo de exposição (anos) e apresentada como variável categórica:
nunca fumaram; menos de 20 maços-ano; de 20 até 40 maços-ano e 40 ou mais maçosano. Da mesma forma, na exposição acumulada para cigarro enrolado, cachimbo e
charuto, multiplicou-se a frequência diária consumida pelo tempo de exposição (WYSS
et al, 2013). A categorização das variáveis frequências, duração e consumo acumulado
foi embasada em estudos anteriores (WYSS et al, 2013; HASHIBE et al, 2007).
No consumo de bebidas alcoólicas foram considerados consumidores todos que
informaram consumir bebidas alcoólicas pelo menos uma vez por mês. O consumo de
bebidas alcoólicas pelos indivíduos foi categorizado como “nunca consumiu bebidas
alcoólicas”, “consumiu bebidas alcoólicas no passado” (interrompeu o consumo de
álcool há pelo menos 12 meses antes da data da entrevista) e ”consome bebidas
alcoólicas“ (consumidor atual e também os que interromperam o consumo de álcool há
menos de 12 meses).
As padronizações das concentrações de etanol por bebida foram: cerveja 5%,
vinho 12%, licores 35% e aperitivos 40% (cachaça, uísque, vodca, rum). Para estimar a
frequência diária de consumo para cada tipo de bebida, o volume de bebida alcoólica
especificado no questionário foi convertido em mL. Em seguida, este volume de bebida
consumido foi transformado em gramas de puro álcool, através de sua multiplicação
pelo teor alcoólico e pela densidade do etanol (d=0,80 g/L) (WHO, 2000). Para o
cálculo do consumo acumulado de etanol foi considerada a frequência diária de
consumo (consumo diário em gramas por litros por dia (g/L/dia) multiplicada pela
duração da exposição (em anos) para cada tipo de bebida (destilados, cerveja e vinho)
(SZYMANSKA, et al, 2011). O consumo acumulado foi expresso em kg/ano.
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5.7.2 Variável Dependente

A variável dependente de interesse foi a presença de carcinoma espinocelular
de cabeça e pescoço, confirmado por exame histopatológico, considerada no conjunto e
por localizações anatômicas.

5.7.3 Variáveis de Confusão

A variável sexo foi categorizada em feminino e masculino. A idade, em anos
completos até o momento da pesquisa, foi estratificada nos seguintes intervalos de
classe: menores de 50 anos, 50-59 anos e com 60 anos ou mais. A escolaridade foi
apresentada em três níveis: superior/médio/técnico, fundamental e não estudaram. A
variável maços- ano total, com quatro categorias: nunca fumaram, até 20 maços-ano, ≥
20 e < 40, ≥ 40 maços-ano. A variável etanol total, apresentada com quatro categorias:
nunca beberam, ≤ 100 kg, > 100 e ≤ 900, > 900 kg. A variável estudos multicêntricos,
com três categorias: Latino-Americano, Genoma Clinico do Câncer e GENCAPO.
A variável ocupacional foi criada a partir da descrição ocupacional obtida nas
entrevistas e que constavam nos bancos de dados. A descrição dos títulos laborais dos
questionários foi feita segundo os critérios da Classificação Brasileira de Ocupação
(CBO). A CBO foi instituída por portaria ministerial nº 397, de 9 de outubro de 2002, e
tem por objetivo a identificação das ocupações no mercado de trabalho (IBGE, 2014),
tomando como referência a última versão da International Statistical Classification of
Occupations 88 (ISCO) (ILO, 1981). Esta versão da CBO contém as ocupações do
mercado brasileiro e apresenta a descrição e ordenação das ocupações dentro de uma
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estrutura hierarquizada: 10 grandes grupos, 47 subgrupos principais, 192 subgrupos e
596 grupos de base ou famílias ocupacionais.
Das 7061 ocupações do banco de dados deste estudo, algumas apresentaram
apenas os códigos ocupacionais sem a descrição da ocupação. Nestes casos,
considerando apenas dois ou três dígitos do código, pois estes expressam a categoria
geral e a atividade específica de cada segmento produtivo (grandes grupos e subgrupos
principais), os títulos ocupacionais faltantes foram identificados na base da CBO e
preenchidos no banco de dados (IBGE, 2014).
Para simplificação, a versão colapsada do esquema de ERIKSON e
GOLDTHORPE (1992), adotada em diversos estudos europeus sobre iniquidades
socioeconômicas em saúde (MENVIELLE et al., 2004) serviu de base para a
categorização dos títulos laborais do banco de dados (Anexo 8). Após a distribuição
dos títulos laborais em categorias, a variável ocupacional ficou estratificada em: manual
qualificado, manual não qualificado e outros.

5.8 PLANO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

Tanto para o tabagismo quanto para o consumo de bebidas alcoólicas foram
analisados, de forma independente, dois perfis de consumidores: exclusivos (aqueles
que, durante a vida, fizeram uso de apenas um tipo de tabaco ou bebida alcoólica) e os
não exclusivos. Os resultados, destes dois perfis, foram comparados.
Inicialmente foi feita a análise descritiva com a apresentação da evolução anual
da frequência, de casos e controles, segundo a variável “status” para tabagismo (Nunca
fumaram, fumavam no passado, fumam) e consumo de bebidas alcoólicas (Nunca
beberam, bebiam no passado, bebem) e, também, a apresentação da distribuição de

61
frequência das características socioeconômicas e demográficas, de casos e controles,
para CCP e para cada localização anatômica específica.
Foi realizada a análise univariada por meio do teste de qui-quadrado de
Pearson para examinar a associação entre cada variável independente e CCP (SIEGEL e
CASTELLAN, 1998).
Os modelos de regressão logística não condicional foram realizados de forma
independente, tendo como variável de saída CCP, no conjunto e por localização
anatômica.
A partir da análise univariada foram selecionadas para o modelo de regressão
logística não condicional (HOSMER e LEMESHOW, 1989) as variáveis que
apresentaram o valor de “p” do qui-quadrado igual ou menor que 0,20. Para a ordenação
das variáveis para entrada no modelo múltiplo, paralelamente ao “p” do qui-quadrado,
foi considerada a relevância biológica das variáveis, segundo a literatura pertinente.
Como estratégia de modelagem, foi utilizado o modelo passo a passo
(stepwise) com seleção forward na regressão logística não condicional para determinar a
associação decorrente de diferentes formas de consumo de tabaco e de álcool e cada
localização anatômica (cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe) (HOSMER e
LEMESHOW, 1989). Foram mantidas no modelo apenas as variáveis com p ≤ 0,05.
A medida utilizada para examinar a associação entre a presença de câncer de
cabeça e pescoço e cada variável independente foi a OR e respectivo intervalo de 95%
de confiança (IC95%).
O ajuste do modelo foi feito pelas variáveis idade, sexo, escolaridade,
ocupação, estudos de origem dos dados e consumo de álcool (apenas quando examinado
o efeito do tabaco) e consumo de tabaco (apenas quando examinado o efeito do álcool).
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A cada passo na modelagem, foram observadas as alterações no valor da OR (bruto e
ajustado) e a precisão via intervalo de 95% de confiança (IC95%).
Para a análise do efeito conjunto do consumo de tabaco e álcool, foram criadas
as variáveis status com duas categorias (Nunca fumaram e fuma; nunca beberam e bebe)
a partir das quais, foi montada a variável de efeito conjunto, com quatro categorias: não
fuma e não bebe, não fuma e bebe; fuma e não bebe; fuma e bebe.
O pacote estatístico Stata versão 9.1 (Stata Corporation, College Station,
Estados Unidos) foi utilizado para a análise estatística.

63

6 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto fonte desta tese intitulado “Estudo Internacional sobre Fatores
Ambientais, Vírus e Câncer da Cavidade Oral e Laringe” foi submetido e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, em 1998 e pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em cumprimento a Resolução CNS
– MS 196/1996 (Anexo 9).
A aprovação dos projetos Genoma Clínico do Câncer e GENCAPO pelo
CONEP estão nos Anexos 10 e 11, respectivamente. O presente projeto de tese foi
apresentado ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pública para a obtenção do título
de Doutor em Ciências, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, via Plataforma Brasil, com
protocolo de pesquisa (CAAE) nº 451 99315.3.1001.5421, em 2015 (Anexo12).
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7 RESULTADOS
7.1. ANÁLISE DESCRITIVA
A maioria dos casos e controles (58,2%) incluídos na análise deriva do estudo
Genoma Clínico do Câncer, conforme mostra o Quadro 3 abaixo:
Quadro 3 – Casos e controles, segundo os estudos multicêntricos, Estado de São Paulo,
Brasil, 1999-2015.
Total
Estudos
Casos/Controles
N (%)
500/419
919 (13,0)
Latino-Americano
2533/1575
4108 (58,2)
Genoma Clínico do Câncer
931/1103
2034 (28,8)
Gencapo
Total
3964/3097
7061 (100,0)

Os hospitais participantes desta pesquisa estão apresentados no Quadro 4.
Observa-se que 69,5% do total de indivíduos da amostra foram oriundos de hospitais
comuns aos três estudos multicêntricos.

Quadro 4 - Distribuição de casos e controles segundo os hospitais participantes, Estado
de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Total
Hospitais
Casos/Controles
N (%)
89/89 (1,3)
ACCamargo
337/484
821 (11,6)
Barretos
389/414
803 (11,4)
Clínicas (Ribeirão Preto/USP)
1249/1243
2492 (35,3)
Clínicas (USP)*
1022/615
1637(23,2)
Heliópolis*
712/68
780 (11,0)
IAVC*
12/32
44 (0,6)
IAMSPE
63/31
94 (1,3)
Padre Anchieta (Santo André)
3/43
46 (0,6)
Santa Casa
51/137
188 (2,7)
São Paulo
37/30
67 (0,9)
Univap (São José dos Campos)
Total
3964/3097
7061 (100,0)
Nota:
* Estes hospitais integraram os três estudos multicêntricos
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Do total de 3097 controles que participaram do estudo, 985 (31,8%) foram
controles hospitalares, constituídos por pacientes internados ou em atendimento
ambulatorial. Os 2112 (68,2%) controles restantes foram visitantes.
Na distribuição do diagnóstico dos controles de acordo com os capítulos da CID10, as maiores frequências foram de doenças do aparelho geniturinário (22,2%),
aparelho digestivo (17,5 %) e aparelho circulatório (10,9%).

7.1.1 Evolução anual da frequência do tabagismo, entre casos e controles,
segundo a variável “status”, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.

As descrições da evolução anual da frequência, de casos e controles, segundo o
“Status” para tabagismo estão apresentadas, respectivamente, nas Figuras 1 e 2 para
não consumidores de tabaco; Figuras 3 e 4 consumidores de tabaco no passado e nas
Figuras 5 e 6 Consumidores de tabaco.
Foram observadas que as reduções na frequência de consumidores de tabaco
entre os casos, ao longo do período analisado, mostraram-se discretas, quando
comparadas aos controles, que por sua vez, apresentaram um declínio acentuado
(Figuras 5 e 6).
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Figura 1 – Evolução anual da frequência de casos não consumidores de tabaco, Estado
de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 2 – Evolução anual da frequência de controles não consumidores de tabaco,
Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 3 – Evolução anual da frequência de casos consumidores de tabaco no passado,
Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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R² = 0,2501
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Figura 4 – Evolução anual da frequência de controles consumidores de tabaco no
passado, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 5 – Evolução anual da frequência de casos consumidores de tabaco, Estado de
São Paulo, Brasil, 1999-2015.
y = -0,4674x + 72,008
R² = 0,1892
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Figura 6 – Evolução anual da frequência de controles consumidores de tabaco, Estado
de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
y = -1,3811x + 36,86
R² = 0,6434
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7.1.2 Evolução anual da frequência do consumo de bebidas alcoólicas,
entre casos e controles, segundo a variável “status”, Estado de São Paulo, Brasil,
1999-2015.

As descrições da evolução anual da frequência, de casos e controles, segundo o
“Status” para o consumo de bebidas alcoólicas estão apresentadas, respectivamente, nas
Figuras 7 e 8 para não consumidores; Figuras 9 e 10 consumidores no passado e nas
Figuras 11 e 12 consumidores de bebidas alcoólicas atuais.
Foram observadas que as frequências de consumidores de bebidas alcoólicas
entre os casos, ao longo do período analisado, mostraram-se constantes e elevadas,
quando comparadas aos controles (Figuras 11 e 12).
Por outro lado, as frequências de consumidores de bebidas alcoólicas entre os
controles, ao longo do período, mostraram-se em crescente evolução (Figuras 11 e 12).
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Figura 7 – Evolução anual da frequência de casos não consumidores de bebidas
alcoólicas, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 8 – Evolução anual da frequência de controles não consumidores de bebidas
alcoólicas, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 9 – Evolução anual da frequência de casos consumidores de bebidas alcoólicas
no passado, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 10 – Evolução anual da frequência de controles consumidores de bebidas
alcoólicas no passado, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 11 – Evolução anual da frequência de casos consumidores de bebidas alcoólicas,
Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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Figura 12 – Evolução anual da frequência de controles consumidores de bebidas
alcoólicas, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
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A distribuição de casos e controles, segundo características demográficas,
tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, no conjunto dos tumores de cabeça e
pescoço e por localizações específicas, é apresentada na Tabela 7.1.
Considerando-se as localizações anatômicas estudadas, a cavidade oral (35,6 %)
foi a mais frequente, seguida da laringe (27,4 %).
A proporção de casos homens (85,6%) foi maior que a proporção de casos
mulheres (14,4%). As razões de ocorrência dos tumores entre os sexos, de acordo com
as localizações anatômicas, foram 4,2 para cavidade oral, 6,8 para orofaringe, 12,2 para
hipofaringe e 10,0 para laringe. Aproximadamente a metade dos casos (41,4%)
apresentou idade igual ou superior a 60 anos.
Na variável educacional, categorizada por meio do “grau” de escolaridade, as
maiores proporções de casos (66,8%) e controles (55,6%) foram para ensino
“Fundamental” em comparação com os outros níveis de escolaridade.
Profissões menos qualificadas, como frentistas, gari, manobristas, pedreiro,
foram mais prevalentes entre os participantes deste estudo (72,4%).
Na distribuição dos indivíduos de acordo com tabagismo, a proporção de
fumantes atuais (68,3%) nos casos foi maior que nos controles (23,9%). Esta
observação foi verificada em todas às localizações anatômicas. Da mesma forma, no
consumo de bebidas alcoólicas, as maiores proporções para o consumo atual foram
verificadas entre os casos (49,8%) quando comparadas aos controles (35,8%) (Tabela
7.1).
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Tabela 7.1 – Características demográficas, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas de casos e controles, segundo localizações anatômicas específicas, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Topografia

Cavidade oral
(n= 1300; 35,6%)

Orofaringe
(n= 844; 23,1%)

Hipofaringe
(n= 303; 8,3%)

Laringe
( n= 1003; 27,4%)

Cabeça e pescoço
(n = 3653; 51,7%) e

Controles
(n= 3097; 43,9%)

Total
(n= 7061; 100,0%)

Estudos a
Latino-Americano
Genoma Clínico do Câncer
GENCAPO

105 (8,1)
876 (67,4)
319 (24,5)

115 (13,6)
466 (55,2)
263 (31,2)

46 (15,2)
221 (72,9)
36 (11,9)

123 (12,3)
687 (68,5)
193 (19,2)

500 (12,6)
2533 (63,9)
931 (23,5)

419 (13,5)
1575 (50,9)
1103 (35,6)

907 (12,8)
3906 (55,3)
1937 (27,4)

Sexo
Feminino
Masculino

247 (19,0)
1052 (81,0)

107 (12,7)
734 (87,3)

23 (7,6)
280 (92,4)

91 (9,1)
912 (90,9)

569 (14,4)
3390 (85,6)

1048 (33,8)
2049 (66,2)

1617 (22,9)
5439 (77,1)

Idade
< 50 anos
50 a 59 anos
≥ 60 anos

296 (22,8)
468 (36,0)
536 (41,2)

209 (24,8)
341 (40,4)
294 (34,8)

57 (18,8)
130 (42,9)
116 (38,3)

147 (14,6)
364 (36,3)
492 (49,1)

827 (20,9)
1456 (36,7)
1681(42,4)

979 (31,6)
909 (29,4)
1207(39,0)

1806 (25,6)
2365 (33,5)
2888 (40,9)

112 (9,4)
745 (62,4)
336 (28,2)

87 (11,0)
538 (67,9)
167 (21,1)

18 (6,4)
189 (67,7)
72 (25,8)

53 (6,0)
620 (70,4)
207 (23,5)

313 (8,7)
2408 (66,8)
884 (24,5)

619 (20,6)
1670 (55,6)
714 (23,8)

907 (12,8)
3889 (55,1)
1538 (21,8)

Ocupação
Manual qualificadob
Manual não qualificadoc
Outrosd

279 (22,7)
906 (73,8)
43 (3,5)

182 (22,8)
585 (73,1)
33 (4,1)

67 (23,1)
199 (68,6)
24 (8,3)

209 (21,9)
668 (69,9)
78 (8,2)

843 (22,4)
2731 (72,4)
196 (5,2)

896 (30,6)
1838 (62,9)
190 (6,5)

1739 (24,6)
4569 (64,7)
386 (5,5)

Tabagismo
Não fuma
Ex-fumante
Fumante

136 (10,5)
266 (20,7)
885 (68,8)

34 (4,1)
177 (21,3)
620 (74,6)

5 (1,7)
78 (27,1)
205 (71,2)

47 (4,8)
295 (30,0)
642 (65,2)

286 (7,3)
949 (24,4)
2663 (68,3)

1359 (43,9)
995 (32,2)
740 (23,9)

1600 (22,6)
1848 (26,1)
3236 (45,8)

Bebida alcoólica
Não bebe
Bebeu passado
Bebe atualmente

193 (15,0)
410 (31,9)
682 (53,1)

48 (5,8)
352 (42,3)
432 (51,9)

17 (5,9)
135 (47,2)
134 (46,8)

130 (13,2)
385 (39,2)
467 (47,6)

483 (12,4)
1474 (37,8)
1938 (49,8)

1230 (39,8)
755 (24,4)
1106 (35,8)

1638 (23,2)
2115 (29,9)
2925 (41,4)

Variável

Escolaridade
Superior/médio/técnico
Fundamental
Analfabeto/sem estudo

Notas:
a

Fonte de dados originais: Latino-Americano, Genoma Clínico do Câncer e GENCAPO.
Autônomos, supervisores, administrativos, executivos, etc.
c
Frentista, manobrista, carpinteiro, pedreiro, gari, servente, etc.
d
Aposentados, estudantes
e
Sem informação: Casos : sexo: 5 .; escolaridade: 395; ocupação: 194; tabagismo: 66; bebida alcoólicas.: 69,
Controles: idade: 2; escolaridade: 94; ocupação: 173; ; tabagismo: 3; bebida alcoólicas: 6.
b
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7.2 ANÁLISE UNIVARIADA

7.2.1 Características sociodemográficas

A análise univariada para dados sociodemográficos e CCP, no conjunto e por
localizações anatômicas, está apresentada na Tabela 7.2. Como critério, a categoria
referência foi aquela com a qual se comparou os demais níveis e foi a que, segundo a
literatura, tem risco menor para CCP.
O risco para tumores de cabeça e pescoço foi maior nos homens em comparação
às mulheres, no conjunto e para todas as localizações anatômicas estudadas. Para o
câncer da hipofaringe, os homens apresentaram seis vezes mais risco quando
comparados às mulheres OR=6,2 (IC95% 4,0 - 9,6).
Em relação à idade, riscos maiores foram observados para pacientes no intervalo
de classe dos 50 aos 59 anos.
De modo geral, na escolaridade, os indivíduos com ensino fundamental
apresentaram riscos maiores de câncer de cabeça e pescoço quando comparados com
aqueles com grau técnico ou superior. A maior magnitude foi encontrada para câncer da
laringe OR=4,3 (IC95% 3,2 - 5,8).
Na variável ocupacional, profissões não qualificadas foram as que mais se
associaram com CCP (OR= 1,6 (IC95% 1,4 – 1,7).
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Tabela 7.2 – Odds ratio bruta (OR) e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre características sociodemográficas e risco de câncer de
cabeça e pescoço, geral e por localizações anatômicas específicas, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Cabeça e pescoço
Variável

Casos/controles

d

OR
bruta

IC 95%

OR
bruta

IC 95%

Hipofaringe
OR
bruta

IC 95%

Laringe
OR
bruta

p valorf
IC 95%

569/1048
3390/2049
5/0

1
3,0

(2,7-3,4)

1
2,2

(1,9-2,5)

1
3,5

(2,8-4,4)

1
6,2

(4,0-9,6)

1
5,1

(4,1-6,4)

< 0,0001

Idade
< 50 anos
50 a 59 anos
≥ 60 anos
Sem informação

827/979
1456/909
1681/1207
0/2

1
1,9
1,6

(1,7-2,1)
(1,5-1,8)

1
1,7
1,5

(1,4-2,0)
(1,2-1,7)

1
1,7
1,1

(1,4-2,1)
(1,0-1,4)

1
2,4
1,6

(1,8-3,4)
(1,2-2,3)

1
2,7
2,7

(2,1-3,1)
(2,2-3,3)

< 0,0001

Escolaridade
Superior/médio/técnico
Fundamental
Analfabeto/sem estudo
Sem informação

313/619
2408/1670
884/714
359/94

1
2,8
2,4

(2,4-3,3)
(2,1-2,9)

1
2,5
2,6

(2,0-3,1)
(2,0-3,3)

1
2,3
1,7

(1,8-2,9)
(1,2-2,2)

1
3,9
3,5

(2,4-6,4)
(2,0-5,9)

1
4,3
3,4

(3,2-5,8)
(2,4-4,6)

< 0,0001

Ocupação
Manual qualificadoa
Manual não qualificadob
Outrosc
Sem informação

843/896
2731/1838
196/190
194/173

1
1,6
1,1

(1,4-1,7)
(1,0-1,4)

1
1,6
1,0

(1,3-1,8)
(0,5-1,0)

1
1,6
0,9

(1,3-1,9)
(0,6-1,3)

1
1,4
1,7

(1,1-1,9)
(1,0-2,8)

1
1,5
1,7

(1,3-1,8)
(1,3-2,4)

< 0,0001

Autônomos, supervisores, administrativos, executivos, etc.
Frentista, manobrista, carpinteiro, pedreiro, gari, servente, etc.
c
Aposentados, estudantes
d
Odds ratio
e
Intervalo com 95% de confiança
f
p do teste qui-quadrado
b

OR
bruta

Orofaringe

Sexo
Feminino
Masculino
Sem informação

Notas:
a

IC 95%

e

Cavidade oral
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7.2.2 Tabagismo

Resultados da análise isolada de cada variável independente com tumores de
cabeça e pescoço estão apresentados nas Tabelas 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, para indicadores de
tabagismo exclusivos (consumidores exclusivos consumiram apenas um tipo de tabaco)
e nas Tabelas 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, para indicadores de tabagismo não exclusivos.
De maneira geral, todos os indicadores para tabagismo (status, frequência diária
de consumo, tempo de exposição e consumo acumulado), mostraram forte associação
para CCP, em todas às formas de consumo. Na análise por tipo de tabaco fumado, os
mais consumidos foram: cigarro industrializado, cigarro enrolado, cachimbo e charuto,
tanto nos casos quanto nos controles. A elevação do número de unidades fumadas por
dia apresentou correlação positiva com CCP. Na exposição cumulativa para tabagismo,
em geral, foram verificados riscos progressivos para CCP, mostrando relação doseresposta evidente.

7.2.2.1 Consumidores exclusivos de determinados usos de tabaco

Na abordagem por tipos de tabaco fumado, fumantes exclusivos de cachimbo
(OR=21, 6 (IC95% 10,1 - 46,4) e charuto (OR=26,1 (IC95% 8,7 - 78,4) apresentaram as
maiores magnitudes nos riscos em comparação aos não fumantes.
Na variável “Frequência diária”, o consumo exclusivo de cigarro enrolado
apresentou resultados mais intensos que o consumo de cigarro industrializado (Tabela
7.3 e Tabela 7.4). Foram observados, também, que fumantes exclusivos de cigarros
(industrializados) com frequência de consumo de até 10 cigarros por dia, apresentaram
OR=5,2 (IC95% 4,3 - 6,3). Essas diferenças observadas na frequência diária ficaram
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mais expressivas de acordo com a forma de apresentação, se cigarro enrolado, cachimbo
ou charuto.
O consumo exclusivo de cachimbo e charuto foi menos frequente entre
controles (18,0%, 15,4%) quando comparados aos casos (82,0%, 84,6%). Na categoria
≥ 20 maços-ano da variável acumulada, tanto para cachimbo quanto para charuto, os
riscos foram mais intensos quando comparados aos não fumantes.
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Tabela 7.3 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo exclusivo de cigarro (industrializado), Estado de São Paulo, Brasil, 19992015.
Casos/controles
(3964/3097)

OR brutaa

IC 95%b

p valorc

Cigarro
Não fuma
Fumante
Sem informação

286/1359
2792/1431
886/307

1
9,3

(7,9-10,9)

< 0,001

Frequência diáriad
Nunca fumou
< 0,5 maços
≥ 0,5 e < 1
≥ 1 maço por dia
Sem informação

286/1359
539/491
1332/596
886/338
921/313

1
5,2
10,6
12,4

(4,3-6,3)
(8,8-12,8)
(10,0-15,4)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
< 20 anos
≥ 20 e < 40
≥ 40 anos
Sem informação

286/1359
188/397
1262/631
1086/301
1142/409

1
2,3
9,5
17,1

(1,8-2,8)
(7,9-11,4)
(13,6-21,5)

< 0,001

Acumulada (maços-ano) e
Nunca fumou
< 20
≥ 20 e < 40
≥ 40
Sem informação

286/1359
425/609
822/357
1244/349
1187/423

1
3,3
10,9
16,9

(2,7-4,0)
(8,9-13,5)
(13,6-21,1)

< 0,001

Variável

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de cigarros fumados/dia
e
Maço de cigarros (equivalente 20 cigarros) fumados/dia multiplicado pela duração da exposição
(anos)(WYSS et al, 2013).
b
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Tabela 7.4 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo exclusivo de cigarro enrolado, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Cigarro (enrolado)
Não fuma
286/1359
1
Fumante
193/71
12,9
(9,2-18,1)
< 0,001
Sem informação
3485/1667
Frequência diáriad
Nunca fumou
< 4 por dia
≥4e<7
≥ 7 por dia
Sem informação

286/1359
47/31
68/19
76/20
3487/1668

1
7,2
17,0
18,0

(4,4-11,7)
(9,7-29,6)
(10,5-31,1)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
< 20 anos
≥ 20 e < 40
≥ 40 anos
Sem informação

286/1359
13/23
39/18
108/28
3518/1669

1
2,7
10,3
18,3

(1,3-5,4)
(5,7- 18,6)
(11,4- 29,4)

< 0,001

Acumulada e
Nunca fumou
< 20 maços- ano
≥ 20 maços-ano
Sem informação

286/1359
5/11
152/56
3521/1671

1
2,1
12,9

(0,7-6,3)
(8,9-18,6)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de cigarros (enrolado) fumados/dia
e
Frequência diária multiplicada pela duração da exposição (anos) (WYSS et al, 2013).
b

< 0,001
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Tabela 7.5 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo exclusivo de cachimbo, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Cachimbo
Não fuma
286/1359
1
Fumante
41/9
21,6
(10,1-46,4)
< 0,001
Sem informação
3637/1729
Frequência diáriad
Nunca fumou
< 5 cachimbos/dia
≥ 5 cachimbos/dia
Sem informação

286/1359
20/8
21/1
3637/1729

1
11,9
99,8

(5,1-27,6)
(12,6-787,7)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
≤ 35 anos
> 35 anos
Sem informação

286/1359
6/6
31/3
3641/1729

1
4,7
49,1

(1,5-14,9)
(14,3-169,1)

< 0,001

Acumulada e
Nunca fumou
< 20 maços-ano
≥ 20 maços-ano
Sem informação

286/1359
2/2
35/7
3641/1729

1
4,7
23,7

(0,7-33,9)
(10,1-55,7)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de cachimbos (fornilho) fumados/dia
e
Frequência diária multiplicada pela duração da exposição (anos) (WYSS et al, 2013).
b

< 0,001
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Tabela 7.6 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo exclusivo de charuto, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Charuto
Não fuma
286/1359
1
Fumante
22/4
26,1
(8,7-78,4)
< 0,001
Sem informação
3656/1734
Frequência diáriad
Nunca fumou
< 5 charutos/dia
≥ 5 charutos/dia
Sem informação

286/1359
4/1
18/3
3656/1734

1
19,0
28,5

(2,1-172,3)
(8,1- 99,9)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
≤ 35 anos
> 35 anos
Sem informação

286/1359
10/1
12/2
3656/1735

1
47,5
28,5

(5,9-382,5)
(6,2-130,8)

< 0,001

Acumulada e
Nunca fumou
< 20 maços-ano
≥ 20 maços-ano
Sem informação

286/1359
22/3
3656/1735

1
34,8

(10,0-120,9)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de charutos fumados/dia
e
Frequência diária multiplicada pela duração da exposição (anos) (WYSS et al, 2013).
b

.

< 0,001
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7.2.2.2 Consumidores não exclusivos para tabagismo

Nas Tabelas 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 são apresentados os resultados da análise
univariada para a associação de CCP com cada indicador de tabagismo em fumantes
não exclusivos.
Nos fumantes não exclusivos, os resultados das associações para CCP foram
mais intensos para os indicadores de cigarro industrializado, quando comparados ao
perfil de fumantes exclusivos, conforme Tabela 7.7.
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Tabela 7.7 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de cigarro (industrializado), Estado de São Paulo, Brasil,
1999-2015.
Casos/controles
(3964/3097)

OR brutaa

IC 95%b

p valorc

Cigarro
Não fuma
Fumante
Sem informação

286/1359
3350/1654
328/84

1
9,6

(8,2-11,2)

< 0,001

Frequência diáriad
Nunca fumou
< 0,5 maços
≥ 0,5 e < 1
≥ 1 maço por dia
Sem informação

286/1359
703/586
1577/674
1009/370
389/108

1
5,7
11,1
12,9

(4,7-6,8)
(9,2-13,3)
(10,5-16,0)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
< 20 anos
≥ 20 e < 40
≥ 40 anos
Sem informação

286/1359
219/436
1425/727
1412/382
622/193

1
2,4
9,3
17,6

(1,9-2,9)
(7,8-11,1)
(14,1-21,8)

< 0,001

Acumulada (maços-ano) e
Nunca fumou
< 20
≥ 20 e < 40
≥ 40 maços-ano
Sem informação

286/1359
561/702
967/416
1441/391
709/229

1
3,8
11,0
17,5

(3,2-4,5)
(9,0-13,5)
(14,1-21,7)

< 0,001

Variável

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de cigarros fumados/dia
e
Maço de cigarros (equivalente 20 cigarros) fumados/dia multiplicado pela duração da exposição
(anos)(WYSS et al, 2013).
b
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Tabela 7.8 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de cigarro enrolado, Estado de São Paulo, Brasil, 19992015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Cigarro (enrolado)
Não fuma
286/1359
1
Fumante
708/265
12,7
(10,1-15,9)
< 0,001
Sem informação
2970/1473
Frequência diáriad
Nunca fumou
< 4 por dia
≥4e<7
≥ 7 por dia
Sem informação

286/1359
259/113
199/77
190/52
3030/1496

1
10,9
12,3
17,4

(8,2-14,5)
(8,8-17,0)
(11,9-25,3)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
< 20 anos
≥ 20 e < 40
≥ 40 anos
Sem informação

286/1359
43/57
183/102
411/98
3041/1481

1
3,6
8,5
19,9

(2,3-5,5)
(6,3- 11,5)
(14,6- 27,2)

< 0,001

Acumulada e
Nunca fumou
< 20 maços- ano
≥ 20 maços-ano
Sem informação

286/1359
130/62
465/183
3083/1493

1
10,0
12,1

(7,0-14,2)
(9,4-15,5)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de cigarros (enrolado) fumados/dia
e
Frequência diária multiplicada pela duração da exposição (anos) (WYSS et al, 2013).
b

.

< 0,001
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Tabela 7.9 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de cachimbo, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Cachimbo
Não fuma
286/1359
1
Fumante
105/32
15,6
(9,9-24,4)
< 0,001
Sem informação
3573/1706
Frequência diáriad
Nunca fumou
< 5 cachimbos/dia
≥ 5 cachimbos/dia
Sem informação

286/1359
55/20
34/6
3589/1712

1
13,1
26,9

(7,5-22,7)
(10,8-66,8)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
≤ 35 anos
> 35 anos
Sem informação

286/1359
6/6
31/3
3641/1729

1
4,7
49,1

(1,5-14,9)
(14,3-169,1)

< 0,001

Acumulada e
Nunca fumou
< 20 maços-ano
≥ 20 maços-ano
Sem informação

286/1359
16/11
60/13
3602/1714

1
6,9
21,9

(3,1-15,2)
(11,5-41,9)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de cachimbos (fornilho) fumados/dia
e
Frequência diária multiplicada pela duração da exposição (anos) (WYSS et al, 2013).
b

< 0,001
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Tabela 7.10 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de charuto, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Charuto
Não fuma
286/1359
1
Fumante
48/15
15,2
(8,2-28,2)
< 0,001
Sem informação
3630/1723
Frequência diáriad
Nunca fumou
< 5 charutos/dia
≥ 5 charutos/dia
Sem informação

286/1359
20/4
21/3
3637/1731

1
23,7
33,3

(7,9-71,7)
(9,6- 115,6)

< 0,001

Duração da exposição
Nunca fumou
≤ 35 anos
> 35 anos
Sem informação

286/1359
10/1
12/2
3656/1735

1
47,5
28,5

(5,9-382,5)
(6,2-130,8)

< 0,001

Acumulada e
Nunca fumou
< 20 maços-ano
≥ 20 maços-ano
Sem informação

286/1359
10/0
31/5
3637/1733

1
29,5

(10,1-78,9)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de charutos fumados/dia
e
Frequência diária multiplicada pela duração da exposição (anos) (WYSS et al, 2013).
b

.

< 0,001
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7.2.3 Consumo de bebidas alcoólicas

Resultados da análise isolada de cada variável do tipo de bebida alcoólica com
tumores de cabeça e pescoço estão apresentados nas Tabelas 7.11, 7.12 e 7.13 para
indicadores de bebida alcoólica exclusiva (consumidores exclusivos consumiram apenas
um tipo de bebida) e nas Tabelas 7.14, 7.15 e 7.16, para indicadores de bebida alcoólica
não exclusiva.
De maneira geral, todos os indicadores para bebidas alcoólicas (status,
frequência diária de consumo, tempo de exposição e consumo acumulado), mostraram
forte associação para CCP, em todas às formas de consumo. Na análise por tipo de
bebida alcoólica, as mais consumidas foram: destiladas, cerveja e vinho, entre os casos,
e cerveja, destiladas e vinho, entre os controles. A elevação do número de doses (14g de
puro álcool) consumidas por dia apresentou correlação positiva com CCP. Na exposição
cumulativa para consumo de bebidas alcoólicas, em geral, foram verificados riscos
progressivos para CCP, mostrando relação dose-resposta evidente.

7.2.3.1 Consumidores exclusivos para bebidas alcoólicas

Na abordagem por tipo de bebida consumida, os riscos mais intensos na variável
“Status”, foram: (OR=11, 2 (IC95% 9,3 - 13,6) para destiladas, (OR=3,5 (IC95% 2,7 4,6) para vinho e (OR= 1,9 (IC95% 1,6 – 2,2) para cerveja, quando comparadas com
não consumidores de bebidas alcoólicas.
Consumidores exclusivos de cerveja e consumidores de vinho, com frequência
de consumo diário de < 14g, apresentaram resultados próximos: OR=1,3 (IC95% 1,0 1,5) e OR= 1,0 (IC95% 0,6 – 1,5), respectivamente. Essas diferenças observadas na
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frequência diária ficaram mais expressivas a partir ≥ 14g dia e de acordo com o tipo de
bebida, se destiladas, vinho ou cerveja.

Tabela 7.11 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
ara consumo exclusivo de destilados, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Destilados
Não bebe
483/1230
1
Bebe
1419/322
11,2
(9,3-13,6)
< 0,001
Sem informação
2062/1545
Frequência diáriad
Não bebe
< 14g/dia
≥ 14 e < 42 g/dia
≥ 42 g/dia
Sem informação

483/1230
130/60
173/64
978/170
2200/1573

1
5,5
6,9
14,6

(3,9-7,7)
(5,0-9,5)
(11,6-18,5)

< 0,001

Duração da exposição
Não bebe
< 20 anos
≥ 20 e < 40 anos
≥40 anos
Sem informação

483/1230
283/87
414/81
400/70
700/462

1
8,3
13,0
14,5

(6,2-11,0)
(9,7-17,5)
(10,6-19,9)

< 0,001

Acumuladae
Não bebe
< 400 kg
≥ 400 e < 2000 kg
≥ 2000 kg
Sem informação

483/1230
317/108
409/82
339/45
2416/1632

1
7,5
12,7
19,2

(5,7-9,7)
(9,5-17,0)
(13,2-27,9)

< 0,001

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de doses por dia (dose: equivalente a 14 g de puro álcool).
e
Gramas etanol/dia multiplicada pelo tempo de exposição/1000 (SZYMANSKA et al., 2011)
b
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Tabela 7.12 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo exclusivo de cerveja, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Cerveja
Não bebe
483/1230
1
Bebe
499/667
1,9
(1,6-2,2)
< 0,001
Sem informação
2982/1200
Frequência diáriad
Não bebe
< 14g /dia
≥ 14 g/dia
Sem informação

483/1230
198/397
173/229
3110/1241

1
1,3
1,9

(1,0-1,5)
(1,5-2,4)

Duração da exposição
Não bebe
< 20 anos
≥ 20 e < 40 anos
≥40 anos
Sem informação

483/1230
93/177
98/173
135/114
3155/1403

1
1,3
1,4
3,0

(1,0-1,7)
(1,1-1,9)
(2,3-4,0)

< 0,001

Acumulada e
Não bebe
< 51 kg
≥ 51 e < 251 kg
≥ 251 kg
Sem informação

483/1230
301/277
93/157
99/108
2988/1325

1
2,8
1,5
2,3

(2,3-3,4)
(1,1-2,0)
(1,7-3,1)

< 0,001

Notas::
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de doses por dia (dose: equivalente a 14 g de puro álcool).
e
Gramas etanol/dia multiplicada pelo tempo de exposição/1000 (SZYMANSKA et al., 2011)
b

< 0,001
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Tabela 7.13 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo exclusivo de vinho, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Vinho
Não bebe
483/1230
1
Bebe
164/118
3,5
(2,7-4,6)
< 0,001
Sem informação
3317/1749
Frequência diáriad
Não bebe
< 14g/dia
≥ 14g/dia
Sem informação

483/1230
31/80
23/8
3427/1779

1
1,0
7,3

(0,6-1,5)
(3,2-16,6)

Duração da exposição
Não bebe
< 20 anos
≥ 20 e < 40 anos
≥40 anos
Sem informação

483/1230
22/24
9/13
27/23
3423/1807

1
2,3
1,8
3,0

(1,3-4,2)
(0,7-4,1)
(1,7-5,3)

Acumulada e
Não bebe
< 101 kg
≥ 101 kg
Sem informação

483/1230
26/47
19/10
3436/1810

1
1,4
4,8

(0,9-2,3)
(2,2-10,5)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de doses por dia (dose: equivalente a 14 g de puro álcool).
e
Gramas etanol/dia multiplicada pelo tempo de exposição/1000 (SZYMANSKA et al., 2011)
b

< 0,001

< 0,001

< 0,001
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7.2.3.2 Consumidores não exclusivos para consumo de bebidas alcoólicas

Nas Tabelas 7.14, 7.15 e 7.16 são apresentados os resultados da análise
univariada para a associação de CCP com cada indicador de bebida alcoólica para
consumidores não exclusivos.
Os resultados mostraram associações menos intensas para CCP no consumo não
exclusivo de bebidas destiladas. No entanto, para consumidores de cerveja ou
consumidores de vinho, verificou-se que os riscos para CCP foram mais evidentes
quando estas bebidas foram consumidas de forma não isolada (Tabela 7.15 e Tabela
7.16).
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Tabela 7.14 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de destilados, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.

Casos/controles
(3964/3097)

OR brutaa

IC 95%b

p valorc

Destilados
Não bebe
Bebe
Sem informação

483/1230
2850/991
631/876

1
7,2

(6,3-8,4)

< 0,001

Frequência diáriad
Não bebe
< 14g/dia
≥ 14 e < 42 g/dia
≥ 42 g/dia
Sem informação

483/1230
655/732
359/156
1767/517
700/462

1
2,3
5,9
8,7

(1,9-2,6)
(4,6-7,4)
(7,4-10,3)

< 0,001

Duração da exposição
Não bebe
< 20 anos
≥ 20 e < 40 anos
≥40 anos
Sem informação

483/1230
688/511
1052/500
1041/394
700/462

1
3,4
5,3
6,7

(2,9-4,0)
(4,5-6,3)
(5,6-8,0)

< 0,001

Acumuladae
Não bebe
< 400 kg
≥ 400 e < 2000 kg
≥ 2000 kg
Sem informação

483/1230
1149/943
830/274
802/188
700/462

1
3,1
7,7
10,9

(2,7-3,6)
(6,3-9,4)
(8,7-13,5)

< 0,001

Variável

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de doses por dia (dose: equivalente a 14 g de puro álcool).
e
Gramas etanol/dia multiplicada pelo tempo de exposição/1000 (SZYMANSKA et al., 2011)
b
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Tabela 7.15 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de cerveja, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Cerveja
Não bebe
483/1230
1
Bebe
2028/1434
3,6
(3,2-4,1)
< 0,001
Sem informação
1453/433
Frequência diáriad
Não bebe
< 14g /dia
≥ 14 g/dia
Sem informação

483/1230
833/869
1013/505
1635/493

1
2,4
5,1

(2,1-2,8)
(4,3-6,0)

Duração da exposição
Não bebe
< 20 anos
≥ 20 e < 40 anos
≥40 anos
Sem informação

483/1230
365/385
600/393
604/295
1912/794

1
2,4
3,9
5,2

(2,0-2,9)
(3,3-4,6)
(4,3-6,3)

< 0,001

Acumulada e
Não bebe
< 51 kg
≥ 51 e < 251 kg
≥ 251 kg
Sem informação

483/1230
471/449
508/360
573/260
1929/798

1
2,7
3,6
5,6

(2,2-3,2)
(3,0-4,3)
(4,6-6,8)

< 0,001

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de doses por dia (dose: equivalente a 14 g de puro álcool).
e
Gramas etanol/dia multiplicada pelo tempo de exposição/1000 (SZYMANSKA et al., 2011)
b

< 0,001
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Tabela 7.16 – Análise univariada de câncer de cabeça e pescoço, segundo indicadores
para consumo não exclusivo de vinho, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Casos/controles
Variável
OR brutaa
IC 95%b
p valorc
(3964/3097)
Vinho
Não bebe
483/1230
1
Bebe
609/432
3,6
(3,0-4,2)
< 0,001
Sem informação
2872/1435
Frequência diáriad
Não bebe
< 14g/dia
≥ 14g/dia
Sem informação

483/1230
175/255
311/137
2995/1475

1
1,7
5,8

(1,4-2,2)
(4,5-7,4)

Duração da exposição
Não bebe
< 20 anos
≥ 20 e < 40 anos
≥40 anos
Sem informação

483/1230
102/111
163/103
151/91
3065/1562

1
2,3
4,0
4,2

(1,7-3,1)
(3,1-5,3)
(3,2-5,6)

Acumulada e
Não bebe
< 101 kg
≥ 101 kg
Sem informação

483/1230
118/163
284/130
3079/1574

1
1,8
5,6

(1,4-2,4)
(4,3-7,1)

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo de confiança
c
Teste qui-quadrado para ocorrência de câncer de cabeça e pescoço.
d
Número de doses por dia (dose: equivalente a 14 g de puro álcool).
e
Gramas etanol/dia multiplicada pelo tempo de exposição/1000 (SZYMANSKA et al., 2011)
b

< 0,001

< 0,001

< 0,001
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7.3. ANÁLISE MÚLTIPLA

7.3.1 Tabagismo

A análise bruta e ajustada da associação entre a variável cumulativa para tipos de
tabaco e câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localizações anatômicas,
ajustados por consumo de bebidas alcoólicas, sexo, idade, escolaridade, ocupação e
estudos de origem dos dados, estão apresentadas nas Tabelas 7.17 e 7.18 para
consumidores exclusivos e, nas Tabelas 7.19 a 7.20, para consumidores não exclusivos.
De modo geral, a variável acumulada para tabagismo mostrou forte associação
com CCP, com relação dose-resposta evidente. Riscos mais expressivos foram
observados para o câncer da hipofaringe quando comparado com demais localizações.
Para consumidores não exclusivos, as associações com CCP foram, em geral, mais
expressivas quando comparada com fumantes exclusivos.

7.3.1.1 Tabagismo e Câncer da Cavidade oral

As análises, bruta e ajustada, para tabagismo exclusivo e câncer da cavidade
oral, estão nas Tabelas 7.17 e 7.18, respectivamente. As análises, bruta e ajustada, para
tabagismo não exclusivo e câncer da cavidade oral, estão nas Tabelas 7.19 e 7.20,
respectivamente.
Foram observados riscos progressivos de acordo com o aumento do número de
unidades de tabaco fumadas por dia e tempo de exposição. Após o ajuste para consumo
de álcool, a relação dose-resposta apresentou valores menos expressivos.
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7.3.1.2 Tabagismo e Câncer da Orofaringe

As análises, bruta e ajustada, para tabagismo exclusivo e câncer da orofaringe,
estão nas Tabelas 7.17 e 7.18, respectivamente. As análises, bruta e ajustada, para
tabagismo não exclusivo e câncer da orofaringe, estão nas Tabelas 7.19 e 7.20,
respectivamente.
Os riscos para tumores de orofaringe foram mais intensos, em ordem crescente
das formas de apresentação do tabaco: cigarro industrializado, cigarro enrolado,
cachimbo e charuto.

7.3.1.3 Tabagismo e Câncer da hipofaringe

As análises, bruta e ajustada, para tabagismo exclusivo e câncer da hipofaringe,
estão nas Tabelas 7.17 e 7.18, respectivamente. As análises, bruta e ajustada, para
tabagismo não exclusivo e câncer da hipofaringe, estão nas Tabelas 7.19 e 7.20,
respectivamente.
Os riscos para tumores de hipofaringe foram os mais intensos em todas as
formas de apresentação para tabagismo. Estas associações mais intensas, em ordem
crescente das formas de apresentação do tabaco, foram: cigarro industrializado, cigarro
enrolado, cachimbo e charuto.
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7.3.1.4 Tabagismo e Câncer da Laringe

As análises, bruta e ajustada, para tabagismo exclusivo e câncer da laringe, estão
nas Tabelas 7.17 e 7.18, respectivamente. As análises, bruta e ajustada, para tabagismo
não exclusivo e câncer da laringe, estão nas Tabelas 7.19 e 7.20, respectivamente.
Assim como a orofaringe e hipofaringe, a laringe foi a localização anatômica
que apresentou resultados expressivos para tabagismo. Em especial para fumantes não
exclusivos de cigarro enrolado, os riscos para a laringe mostraram maiores intensidades.

7.3.2 Consumo de bebidas alcoólicas

A análise bruta e ajustada da associação entre a variável cumulativa para tipos de
bebidas alcoólicas e câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localizações
anatômicas, ajustados por consumo de bebidas alcoólicas, sexo, idade, escolaridade,
ocupação e estudos de origem dos dados, estão apresentadas nas Tabelas 7.21 e 7.22
para consumidores exclusivos e, nas Tabelas 7.23 e 7.24, para consumidores não
exclusivos.
De modo geral, a variável acumulada para consumo de bebidas alcoólicas
mostrou associação com CCP, com relação dose-resposta evidente. Dentre os tipos de
bebidas analisados, o consumo de bebidas destiladas apresentou associações com
maiores magnitudes. Riscos mais expressivos foram observados para câncer da
orofaringe, em todas as formas de bebidas consumidas, quando comparado com as
demais localizações.
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7.3.2.1 Consumo de bebidas alcoólicas e Câncer da Cavidade oral

As análises, bruta e ajustada, para o consumo exclusivo para bebidas alcoólicas
e câncer da cavidade oral, estão nas Tabelas 7.21 e 7.22, respectivamente. As análises,
bruta e ajustada, para o consumo não exclusivo de bebidas alcoólicas e câncer da
cavidade oral, estão nas Tabelas 7.23 e 7.24, respectivamente.
Na análise ajustada, o consumo de bebidas destiladas mostrou riscos com
maiores magnitudes, independente de ser exclusivo ou não no consumo. Para o vinho,
na categoria de menor consumo da variável acumulada, os resultados ficaram próximos
da nulidade. No consumo de cerveja, os resultados foram mais marcantes no consumo
exclusivo variável acumulada.

7.3.2.2 Consumo de bebidas alcoólicas e Câncer da Orofaringe

As análises, bruta e ajustada, para consumo exclusivo de bebidas alcoólicas e
câncer da orofaringe, estão nas Tabelas 7.21 e 7.22, respectivamente. As análises, bruta
e ajustada, para consumo não exclusivo de bebidas alcoólicas e câncer da orofaringe,
estão nas Tabelas 7.23 e 7.24, respectivamente.
De modo geral, os riscos para câncer de orofaringe foram mais intensos no
consumo exclusivo para bebidas destiladas.

7.3.2.3 Consumo de bebidas alcoólicas e Câncer da hipofaringe

As análises, bruta e ajustada, para consumo exclusivo de bebidas alcoólicas e
câncer da hipofaringe, estão nas Tabelas 7.21 e 7.22, respectivamente. As análises,
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bruta e ajustada, para consumo não exclusivo de bebidas alcoólicas e câncer da
hipofaringe, estão nas Tabelas 7.23 e 7.24, respectivamente.
Para consumidores de bebidas destiladas, assim como o câncer da orofaringe, o
câncer da hipofaringe apresentou maiores intensidades nas associações com CCP, após
o ajuste para tabagismo.

7.3.2.4 Consumo de bebidas alcoólicas e Câncer da Laringe

As análises, bruta e ajustada, para consumo exclusivo de bebidas alcoólicas e câncer da
laringe, estão nas Tabelas 7.21 e 7.22, respectivamente. As análises, bruta e ajustada,
para consumo não exclusivo de bebidas alcoólicas e câncer da laringe, estão nas
Tabelas 7.23 e 7.24, respectivamente.
Os riscos para o consumo exclusivo de destilados foram expressivos para
câncer da laringe. Porém, após o ajuste para tabagismo, os mesmos tornaram-se menos
evidentes. Para consumidores não exclusivos de cerveja ou de vinho, as magnitudes dos
riscos ficaram bem próximas após a realização do ajuste para tabagismo.
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Tabela 7.17 – Odds ratio (OR) bruta e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumo exclusivo para
tabagismo e risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de São Paulo, Brasil,
1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR brutaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR bruta

IC 95%

Orofaringe
844 (23,1%)
OR bruta

IC 95%

Hipofaringe
303 (8,3%)
OR bruta

IC 95%

Laringe
1003 (27,4%)
OR bruta

IC 95%

Acumulada (cigarro industrializado)
Nunca fumou

286/1359

1

425/609

3,3

(2,7-4,0)

2,4

(1,8-3,1)

6,1

(4,0-9,2)

8,0

(2,9-21,9)

4,5

(3,1-6,6)

≥ 20 e < 40

822/357

10,9

(8,9-13,5)

8,0

(6,2-10,4)

20,3

(13,2-31,1)

57,1

(21,5-151,4)

15,1

(10,3-21,9)

≥ 40 maços-ano

1244/349

16,9

(13,6-21,1)

11,6

(8,9-15,0)

31,4

(20,1-48,9)

72,4

(27,0-194,3)

29,7

(20,0-44,2)

286/1359

1

< 20 maços- ano

5/11

2,1

(0,7-6,3)

1,8

(0,4-8,3)

-

-

24,7

(2,6-232,7)

2,6

(0,3-20,8)

≥ 20 maços-ano

152/56

12,9

(8,9-18,6)

7,3

(4,6-11,5)

20,0

(10,9-36,7)

72,8

(23,4-226,3)

20,1

(11,6-34,7)

286/1359

1

< 20 maços-ano

2/2

4,7

(0,7-33,9)

-

-

20,0

(1,7-228,3)

-

-

-

-

≥ 20 maços-ano

35/7

23,7

(10,1-55,7)

30,0

(12,0-74,7)

17,1

(4,2-70,2)

116,50

(21,1- 643,8)

20,6

(6,2-68,9)

286/1359

1

< 20 maços-ano

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≥ 20 maços-ano

22/3

34,8

(10,0-120,9)

33,3

(8,8-126,3)

53,3

(11,0-259,0)

90,6

(7,6-1,08e+03)

57,8

(13,3-251,3)

< 20

1

1

1

1

Acumulada (cigarro enrolado)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (cachimbo)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (charuto)
Nunca fumou

1

1

1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:1187 (cigarro industrializado); 3521 (cigarro enrolado); 3641 (cachimbo); 3656 (charuto)
controles: 423 (cigarro industrializado); 1671 (cigarro enrolado); 1729 (cachimbo); 1735 (charuto)
b

1
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Tabela 7.18 – Odds ratio (OR) ajustada e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumo exclusivo para tabagismo e risco
de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR ajustadaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR ajustada

Orofaringe
844 (23,1%)

IC 95%

OR ajustada

Hipofaringe
303 (8,3%)

IC 95%

OR ajustada

Laringe
1003 (27,4%)

IC 95%

OR ajustada

IC 95%

Acumulada (cigarro industrializado)
Nunca fumou

286/1359

1

1

1

1

1

< 20

425/609

2,4

(2,0-3,0)

1,9

(1,4-2,6)

3,2

(2,0-5,1)

7,4

(2,1-25,8)

3,4

(2,2-5,2)

≥ 20 e < 40

822/357

6,6

(5,3-8,3)

5,3

(4,0-7,3)

9,6

(6,1-15,0)

31,8

(9,7-104,2)

8,0

(5,3-12,2)

≥ 40 maços-ano

1244/349

9,3

(7,4-11,6)

7,1

(5,3-9,6)

15,4

(9,9-24,0)

31,9

(9,7-104,3)

13,1

(8,8-19,5)

286/1359

1

< 20 maços- ano

5/11

3,0

(0,8-11,3)

4,4

(0,7-26,8)

-

-

85,8

(3,8-1912,9)

6,6

(0,6-67,3)

≥ 20 maços-ano

152/56

11,3

(7,1-17,9)

10,7

(5,6-20,5)

22,5

(9,1-55,5)

37,2

(7,4-186,1)

9,6

(4,4-21,0)

286/1359

1

< 20 maços-ano

2/2

1,7

(0,1- 28,3)

-

-

17,0

(0,9-302,3)

-

-

-

-

≥ 20 maços-ano

35/7

34,5

(7,2-164,7)

37,2

(6,1-227,3)

105,5

(7,5-1475,5)

1,18e

(354-3,92e+o9)

31,8

(3,3-308,2)

286/1359

1

< 20 maços-ano

-

-

-

-

-

-

-

≥ 20 maços-ano

22/3

32,2

(8,9-115,7)

62,1

(13,3-289,9)

161,1

(19,2-1352,7)

Acumulada (cigarro enrolado)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (cachimbo)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (charuto)
Nunca fumou

1

1

1

Notas :
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:1187 (cigarro industrializado); 3521 (cigarro enrolado); 3641 (cachimbo); 3656 (charuto)
controles: 423 (cigarro industrializado); 1671 (cigarro enrolado); 1729 (cachimbo); 1735 (charuto)
b

12.694

1

(.44167-364.8761)

-

-

48,8

(29,1-261,3)
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Tabela 7.19 – Odds ratio (OR) bruta e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumo não exclusivo para
tabagismo e risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR brutaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR bruta

IC 95%

Orofaringe
844 (23,1%)
OR bruta

IC 95%

Hipofaringe
303 (8,3%)
OR bruta

IC 95%

Laringe
1003 (27,4%)
OR bruta

IC 95%

Acumulada (cigarro industrializado)
Nunca fumou

286/1359

1

561/702

3,8

(3,2-4,5)

2,6

(2,0-3,3)

6,7

(4,4-10,0)

11,2

(4,3-29,4)

5,6

(3,9-7,9)

≥ 20 e < 40

967/416

11,0

(9,0-13,5)

7,7

(6,0-9,9)

20,6

(13,5-31,4)

56,8

(21,6-149,7)

15,7

(10,8-22,7)

≥ 40 maços-ano

1441/391

17,5

(14,1-21,7)

11,6

(9,0-15,0)

32,5

(20,9-50,5)

77,2

(28,8-206,7)

30,3

(20,5-44,8)

286/1359

1

< 20 maços- ano

130/62

10,0

(7,0-14,2)

6,0

(3,8-9,4)

16,8

(9,2-30,6)

26,3

(7,6-90,9)

17,7

(10,4-30,3)

≥ 20 maços-ano

465/183

12,1

(9,4-15,5)

6,9

(5,1-9,4)

20,3

(12,7-32,5)

63,9

(23,1-176,3)

18,3

(12,0-27,9)

286/1359

1

< 20 maços-ano

16/11

6,9

(3,1-15,2)

4,5

(1,5-13,3)

18,2

(5,9-56,3)

24,7

(2,6-232,7)

7,9

(2,1-29,4)

≥ 20 maços-ano

60/13

21,9

(11,5-41,9)

25,4

(12,5-51,5)

21,5

(7,9-58,9)

83,6

(18,6-375,5)

15,6

(5,8-41,6)

286/1359

1

< 20 maços-ano

10/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≥ 20 maços-ano

31/5

29,5

(10,1-78,9)

24,0

(8,1-70,9)

48,0

(13,3-173,4)

54,4

(5,2-571,1)

52,0

(15,8-171,1)

< 20

1

1

1

1

Acumulada (cigarro enrolado)
unca fumou

1

1

1

1

Acumulada (cachimbo)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (charuto)
Nunca fumou

1

1

1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:709 (cigarro industrializado); 3083 (cigarro enrolado); 3602 (cachimbo); 3637 (charuto)
controles: 229 (cigarro industrializado); 1493 (cigarro enrolado); 1714 (cachimbo); 1733 (charuto)
b

1
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Tabela 7.20 – Odds ratio (OR) ajustada e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumo não exclusivo para tabagismo e
risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR ajustadaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR ajustadaa

Orofaringe
844 (23,1%)

IC 95%

OR ajustadaa

Hipofaringe
303 (8,3%)

IC 95%

OR ajustadaa

Laringe
1003 (27,4%)

IC 95%

OR ajustadaa

IC 95%

Acumulada (cigarro industrializado)
Nunca fumou

286/1359

1

1

1

1

1

< 20

561/702

2,8

(2,3-3,5)

2,1

(1,6-2,9)

3,6

(2,3-5,7)

10,1

(3,0-34,1)

4,0

(2,7-6,1)

≥ 20 e < 40

967/416

6,9

(5,5-8,6)

5,3

(4,0-7,1)

9,9

(6,4-15,5)

32,3

(9,9-105,4)

8,9

(6,0-13,4)

≥ 40 maços-ano

1441/391

9,9

(9,9-12,3)

7,4

(5,6-10,0)

16,1

(10,4-24,9)

36,1

(11,1-117,6)

14,2

(9,6-21,0)

286/1359

1

< 20 maços- ano

130/62

13,1

(8,5-20,4)

14,0

(7,3-26,9)

20,4

(9,1-45,5)

63,4

(11,7-342,4)

18,0

(8,7-36,9)

≥ 20 maços-ano

465/183

12,0

(8,7-16,6)

11,6

(7,2-18,7)

20,1

(10,8-37,7)

81,0

(19,1-343,6)

12,0

(6,8-21,3)

286/1359

1

< 20 maços-ano

16/11

7,3

(2,7-19,6)

11,6

(2,4-55,0)

11,4

(2,4-52,7)

2,6

(0,1-87,5)

6,1

(1,3-28,5)

≥ 20 maços-ano

60/13

27,1

(10,5-70,4)

31,2

(10,3-94,4)

49,4

(10,2-239,2)

122,3

(4,2-3596,8)

32,8

(6,3-171,6)

286/1359

1

< 20 maços-ano

10/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≥ 20 maços-ano

31/5

31,5

(10,3-96,6)

64,0

(15,5-264,5)

175,3

(25,1-1224,6)

12,7

(0,4-364,9)

42,2

(9,3-191,8)

Acumulada ( cigarro enrolado)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (cachimbo)
Nunca fumou

1

1

1

1

Acumulada (charuto)
Nunca fumou

1

1

1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:709 (cigarro industrializado); 3083 (cigarro enrolado); 3602 (cachimbo); 3637 (charuto)
controles: 229 (cigarro industrializado); 1493 (cigarro enrolado); 1714 (cachimbo); 1733 (charuto)
b

1
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Tabela 7.21 – Odds ratio (OR) bruta e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumidores
exclusivos para bebidas alcoólicas e risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica,
Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR brutaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR bruta

IC 95%

Orofaringe
844 (23,1%)
OR bruta

IC 95%

Hipofaringe
303 (8,3%)
OR bruta

IC 95%

Laringe
1003 (27,4%)
OR bruta

IC 95%

Acumulada destilados (Kg)
Não bebe

483/1230

1

1

1

1

1

< 400 kg

317/108

7,5

(5,7-9,7)

6,1

(4,4-8,5)

16,4

(10,3-26,0)

16,1

(8,1-31,8)

8,0

(5,6-11,5)

≥ 400 e < 2000 kg

409/82

12,7

(9,5-17,0)

10,6

(7,5-14,9)

31,2

(19,0-51,3)

30,9

(15,6-61,2)

10,7

(7,3-15,6)

≥ 2000 kg

339/45

19,2

(13,2-27,9)

15,0

(9,9-22,8)

56,9

(31,1-102,2)

54,7

(25,5-117,1)

13,0

(8,2-20,6)

Não bebe

483/1230

1

< 51 kg

301/277

2,8

(2,3-3,4)

2,4

(1,8-3,1)

6,7

(4,5-10,1)

4,2

(2,1-8,4)

2,1

(1,5-3,0)

≥ 51 e < 251 kg

93/157

1,5

(1,1-2,0)

1,5

(1,0-2,2)

1,9

(1,0-3,8)

1,8

(0,6-5,5)

1,6

(1,0-2,5)

≥ 251 kg

99/108

2,3

(1,7-3,1)

1,9

(1,2-2,9)

3,3

(1,8-6,2)

3,3

(1,2-9,3)

3,1

(2,0-4,7)

Não bebe

483/1230

1

< 101 kg

26/47

1,4

(0,9-2,3)

1,1

(0,5-2,3)

2,2

(0,7-6,3)

1,5

(0,2-11,8)

2,4

(1,2-4,7)

≥ 101 kg

19/10

4,8

(2,2-10,5)

5,1

(2,0-13,1)

15,4

(5,3-44,9)

-

-

2,8

(1,0-10,5)

Acumulada cerveja (Kg)
1

1

1

1

Acumulada vinho (Kg)
1

1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:2416 (destiladas); 2988 (cerveja); 3436 (vinho)
controles: 1632 (destiladas); 1325 (cerveja); 1810 (vinho)
b

1

1
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Tabela 7.22 – Odds ratio (OR) ajustada e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumidores exclusivos
de bebidas alcoólicas e risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de São Paulo,
Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR ajustadaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR ajustadaa

IC 95%

Orofaringe
844 (23,1%)
OR ajustadaa

IC 95%

Hipofaringe
303 (8,3%)
OR ajustadaa

Laringe
1003 (27,4%)

IC 95%

OR ajustadaa

IC 95%

Acumulada destilados (Kg)
Não bebe

483/1230

1

1

1

1

1

< 400 kg

317/108

4,5

(2,7-7,5)

4,2

(2,1-8,3)

10,9

(4,3-27,3)

7,1

(1,4-36,8)

2,6

(1,1-5,7)

≥ 400 e < 2000 kg

409/82

7,1

(4,1-12,2)

8,9

(4,4-17,9)

20,3

(7,5-55,0)

9,4

(1,8-49,9)

4,1

(1,8-9,4)

≥ 2000 kg

339/45

9,1

(4,6-17,9)

7,8

(3,3-18,9)

39,1

(12,7-121,8)

23,2

(4,2-127,4)

5,9

(2,2-15,9)

Não bebe

483/1230

1

< 51 kg

301/277

2,0

(1,6-2,5)

2,2

(1,6-3,0)

4,8

(2,4-9,6)

7,6

(1,4-42,1)

1,8

(0,9-3,5)

≥ 51 e < 251 kg

93/157

2,5

(1,9-3,1)

2,8

(2,1-3,9)

1,5

(0,5-4,4)

-

-

0,7

(0,3-2,2)

≥ 251 kg

99/108

3,1

(2,4-3,9)

3,3

(2,4-4,7)

0,9

(0,2-4,8)

1,0

(0,04-21,3)

1,8

(0,7-5,0)

Não bebe

483/1230

1

< 101 kg

26/47

1,9

(1,4-2,6)

0,5

(0,1-2,3)

1,5

(0,3-8,1)

1,83e+08

-

2,0

(0,4-9,4)

≥ 101 kg

19/10

3,6

(2,7-4,9)

2,9

(0,3-29,8)

4,6

(0,1-337,3)

-

-

2,8

(0,1-59,9)

Acumulada cerveja (Kg)
1

1

1

1

Acumulada vinho (Kg)
1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:2416 (destiladas); 2988 (cerveja); 3436 (vinho)
controles: 1632 (destiladas); 1325 (cerveja); 1810 (vinho)
b

1

1

1
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Tabela 7.23 – Odds ratio (OR) bruta e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumidores não
exclusivos para bebidas alcoólicas e risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica,
Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR brutaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR bruta

IC 95%

Orofaringe
844 (23,1%)
OR bruta

IC 95%

Hipofaringe
303 (8,3%)
OR bruta

IC 95%

Laringe
1003 (27,4%)
OR bruta

IC 95%

Acumulada destilados (Kg)
Não bebe

483/1230

1

1

1

1

1

< 400 kg

1149/943

3,1

(2,7-3,6)

2,6

(2,1-3,1)

6,1

(4,4-8,6)

5,1

(3,0-8,8)

3,3

(2,6-4,1)

≥ 400 e < 2000 kg

830/274

7,7

(6,3-9,4)

6,4

(5,0-8,1)

17,6

(11,9-26,0)

19,8

(11,1-35,4)

6,9

(5,3-9,1)

≥ 2000 kg

802/188

10,9

(8,7-13,5)

8,5

(6,5-11,1)

30,8

(20,0-47,4)

26,9

(14,7-49,4)

7,7

(5,7-10,5)

Não bebe

483/1230

1

< 51 kg

471/449

2,7

(2,2-3,2)

2,2

(1,7-2,8)

5,3

(3,6-7,7)

3,2

(1,7-6,2)

2,8

(2,1-3,6)

≥ 51 e < 251 kg

508/360

3,6

(3,0-4,3)

3,1

(2,4-3,9)

7,3

(5,0-10,6)

8,4

(4,9-15,9)

3,2

(2,4-4,2)

≥ 251 kg

573/260

5,6

(4,6-6,8)

4,4

(3,4-5,7)

14,2

(9,6-20,9)

11,7

(6,4-21,3)

4,8

(3,6-6,4)

Não bebe

483/1230

1

< 101 kg

118/163

1,8

(1,4-2,4)

1,5

(1,0-2,2)

4,4

(2,7-7,3)

1,8

(2,3-5,9)

1,9

(1,3-2,9)

≥ 101 kg

284/130

5,6

(4,3-7,1)

4,0

(2,9-5,5)

13,6

(8,7-21,2)

16,7

(8,7-32,1)

5,2

(3,7-7,4)

Acumulada cerveja (Kg)
1

1

1

1

Acumulada vinho (Kg)
1

1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:700 (destiladas); 1929 (cerveja); 3079 (vinho)
controles: 462 (destiladas); 798 (cerveja); 1574 (vinho)
b

1

1
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Tabela 7.24 – Odds ratio (OR) ajustada e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para a associação entre consumidores não
exclusivos de bebidas alcoólicas e risco de câncer de cabeça e pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de
São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Variável

Casos/controles
(3964/3097)

Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)
OR ajustadaa

IC 95%b

Cavidade oral
1300 (35,6%)
OR ajustadaa

IC 95%

Orofaringe
844 (23,1%)
OR ajustadaa

IC 95%

Hipofaringe
303 (8,3%)
OR ajustadaa

IC 95%

Laringe
1003 (27,4%)
OR ajustadaa

IC 95%

Acumulada destilados (Kg)
Não bebe

483/1230

1

1

1

1

1

< 400 kg

1149/943

1,7

(1,3-2,2)

1,3

(0,9-1,9)

3,0

(1,7-5,2)

3,5

(1,0-11,9)

1,6

(1,0-2,7)

≥ 400 e < 2000 kg

830/274

3,1

(2,2-4,4)

3,4

(2,1-5,4)

5,2

(2,7-9,8)

6,7

(1,8-24,0)

2,5

(1,4-4,4)

≥ 2000 kg

802/188

3,5

(2,4-5,2)

3,0

(1,8-5,1)

8,9

(4,6-17,0)

10,8

(3,0-38,8)

3,2

(1,7-5,8)

Não bebe

483/1230

1

< 51 kg

471/449

1,7

(1,2-2,4)

1,3

(0,8-2,1)

3,1

(1,6-5,8)

2,5

(0,6-10,0)

1,5

(0,8-2,7)

≥ 51 e < 251 kg

508/360

1,9

(1,3-2,7)

1,8

(1,1-3,0)

2,9

(1,4-5,7)

3,6

(0,9-14,4)

1,3

(0,7-2,4)

≥ 251 kg

573/260

2,9

(2,0-4,2)

2,6

(1,5-4,4)

5,9

(3,0-11,8)

7,1

(1,8-27,6)

2,6

(1,4-4,8)

Não bebe

483/1230

1

< 101 kg

118/163

1,5

(0,9-2,3)

1,0

(0,5-2,1)

3,7

(1,7-7,8)

4,3

(0,5-37,7)

1,2

(0,5-3,0)

≥ 101 kg

284/130

2,6

(1,6-4,1)

2,1

(1,1-4,2)

3,6

(1,6-8,3)

10,1

(2,0-53,6)

2,6

(1,3-5,4)

Acumulada cerveja (Kg)
1

1

1

1

Acumulada vinho (Kg)
1

Notas:
a

Odds ratio
Intervalo com 95% de confiança
Sem informação: casos:700 (destiladas); 1929 (cerveja); 3079 (vinho)
controles: 462 (destiladas); 798 (cerveja); 1574 (vinho)
b

1

1

1
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7.4 Efeito conjunto do tabaco e álcool e CCP

Para a verificação do efeito conjunto do consumo de tabaco e álcool no risco de
CCP, OR e respectivo IC95% foram estimados por regressão logística não condicional
ajustado para sexo, idade, escolaridade, ocupação e estudos de dados originais e está
apresentado na Tabela – 7.25. Na variável criada, com base no status para tabagismo
(Não fuma e fuma) e status para consumo de bebida alcoólica (Não bebe e bebe), o risco
aumentou na exposição a ambos os fatores, tabaco e álcool.
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Tabela 7.25 – Odds ratio (OR) ajustada e intervalo com 95% de confiança (IC95%) para o efeito conjunto do tabaco e álcool no risco de câncer de cabeça e
pescoço, no conjunto e por localização anatômica específica, Estado de São Paulo, Brasil, 1999-2015.
Cabeça e pescoço
3653 (51,7%)

Variável
casos

controles

ORa

Status
Não fuma/ não bebe

183

806

1

Não fuma/ bebe

102

552

0,8

Fuma/ não bebe

299

424

2,6

Fuma/ bebe

3305

1309

10,5

75

6

Sem informação

Cavidade oral
1300 (35,6%)
IC 95%b

casos

controles

ORa

99

806

1

(0,6-1,1)

36

552

0,6

(2,1-3,4)

94

424

1,5

(8,5-13,0)

1056

1309

6,9

15

6

Orofaringe
844 (23,1%)
IC 95%b

casos

controles

ORa

19

806

1

(0,3-0,9)

15

552

0,9

(1,1-2,1)

28

424

2,2

(5,2-9,1)

769

1309

19,6

13

6

Notas:
a
b

Odds ratio ajustada (sexo, idade, escolaridade, ocupação e estudos de dados originais)
Intervalo com 95% de confiança

Hipofaringe
303 (8,3%)
IC 95%b

ORa

Laringe
1003 (27,4%)
IC 95%b

casos

controles

1

806

(0,4-2,0)

4

552

5294414

(1,2-4,2)

16

424

2,12e+07

-

(11,8-32,6)

265

1309

1,03e+08

(5,88e+07-1,79e+0,8)

17

6

(1723-1,62e+07)

casos

controles

ORa

IC 95%b

20

806

1

27

552

1,7

(0,9-3,2)

110

424

7,0

(4,1-12,0)

822

1309

16,5

(10,1-27,1)

24

6
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8 DISCUSSÃO

A análise do efeito de diferentes tipos de tabaco e de bebidas alcoólicas no
câncer de cabeça e pescoço neste estudo sugere que a associação com CCP se apresenta,
distintamente, de acordo com o perfil de consumo.
Considerando-se as localizações anatômicas estudadas, a cavidade oral (35,5%)
foi a mais frequente, seguida da laringe (27,4%). Segundo a literatura, a ocorrência dos
CCP por localização anatômica é, aproximadamente, 40% na cavidade oral, 25% na
laringe, 15% na faringe e o restante em outras localizações (glândulas salivares e
tireoide) (DOBROSSY, 2005). Portanto, os dados deste estudo estão de acordo com as
proporções encontradas de CCP por localizações anatômicas específicas em outras
regiões do mundo.
Nos indivíduos participantes a proporção de fumantes atuais foi maior entre os
casos (68,3%) do que nos controles (23,9%). Também foram verificadas maiores
proporções no consumo de bebidas alcoólicas entre os casos (49,8%) que nos controles
(35,7%). MEHANNA et al. (2011) relataram que o tabagismo apresenta associação
mais intensa com câncer de laringe e o consumo de álcool, por sua vez, associa-se mais
aos tumores da cavidade oral e orofaringe. Estas foram as localizações anatômicas mais
frequentes nesta pesquisa.
Os casos de CCP da amostra caracterizaram-se por serem, predominantemente,
do sexo masculino (85,6%), da faixa etária acima dos 50 anos de idade (78,9%), com
baixo nível educacional e exercendo profissões pouco qualificadas. Características
semelhantes foram encontradas em pacientes com CCP e relatadas em outros estudos
(WARNAKULASURIYA, 2009; CURADO e HASHIBE, 2009; CAMPANA e
GOIATO, 2013).
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Na descrição da evolução anual da frequência do tabagismo entre os
participantes do estudo, no período de 1999-2015, foram observadas que as reduções na
frequência de consumidores de tabaco entre os casos foram discretas, quando
comparadas aos controles. Por outro lado, no mesmo período, mas considerando o
consumo de bebidas alcoólicas, a frequência anual de consumo entre os casos, mostrouse constante e elevada. Em primeiro lugar, estes dados mostram a importância do estilo
de vida no desenvolvimento do câncer. No CCP, particularmente, o tabagismo e o
consumo de bebidas alcoólicas mostram-se presentes na maioria dos casos (KIM et al.,
2010). Entretanto, estudos recentes têm evidenciado o papel do HPV na etiologia dos
tumores de cavidade oral e orofaringe (CHATURVEDI et al, 2008; ANG et al, 2010).

8.1 TABAGISMO

De maneira geral, todos os indicadores para tabagismo (status, frequência
diária de consumo, tempo de exposição e consumo acumulado), mostraram forte
associação para CCP, em todas as formas de consumo e localizações anatômicas, fato
continuamente observado em diferentes estudos. Existem evidências suficientes do
mecanismo da carcinogênese do tabaco na etiologia do câncer de pulmão, de cabeça e
pescoço, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, ureter, rim (corpo e pélvis), bexiga
urinária, colo do útero e leucemia mieloide (IARC, 2012).
Neste estudo, as formas de tabaco mais consumidas por ordem de prevalência
foram: cigarro industrializado, cigarro enrolado, cachimbo e charuto, tanto nos casos
quanto nos controles. Mundialmente, o cigarro industrializado é o tipo de tabaco mais
consumido (IARC, 2004a). A baixa frequência para o consumo de cachimbo e charuto
também foi encontrada em outros estudos (FRANCO et al., 1989; WYSS et al. 2013).
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A elevação do número de unidades de cigarro fumadas por dia apresentou
correlação positiva com CCP. Achados similares foram encontrados por outros autores
(CASTELLSAGUÉ et al, 2004; HASHIBE et al, 2007 e WYSS et al, 2013).
Na exposição cumulativa para tabagismo, em geral, foram verificados riscos
progressivos para CCP, mostrando relação dose-resposta evidente. Esta observação foi
verificada, também, em outros estudos (FRANCO et al., 1989; CASTELLSAGUÉ et
al., 2004; HASHIBE et al., 2007).

8.1.1 Consumidores exclusivos de determinado tipo de uso de tabaco

Na análise univariada por tipos de tabaco fumado, fumantes exclusivos de
cachimbo (OR=21,6 (IC95% 10,1 - 46,4) e charuto (OR=26,1 (IC95% 8,7 - 78,4),
apresentaram as maiores magnitudes nos riscos em comparação aos não fumantes.
Comparado ao cigarro industrializado, o charuto apresenta muito mais nicotina em sua
composição (1-2 mg e 100-400 mg, respectivamente), além de sua fumaça exibir
quantidades de alcatrão, monóxido de carbono e amônia maiores que na fumaça do
cigarro (VIEGAS, 2008). Fumantes de cachimbo, por sua vez, apresentam riscos
elevados para localizações anatômicas em que mantém contato direto com o epitélio,
como cavidade oral (RANDI et al., 2007). Estes aspectos ajudam a explicar os riscos
mais elevados para estas formas de apresentação do tabaco. Por outro lado, segundo
dados do American Cancer Society Cancer Prevention Study I (CPS-I) que incluiu mais
de 1 milhão de participantes, seguidos por doze anos (1960-1972), as razões de
mortalidade para fumantes diários de 5 charutos ou mais foram 15,94 (IC95% 8,7126,75) para câncer da cavidade oral/faringe e 26,03 (IC95% 8,39- 60,74) para câncer da
laringe. No mesmo estudo, porém, considerando o grau de inalação entre os fumantes de
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charuto (moderado ou profundo), as razões de mortalidade foram 27, 88 (IC95% 5,681,46) para câncer da cavidade oral/faringe e 53,26 (IC95% 0,70- 296,32) para câncer
da laringe (BURNS, 1998).
FRANCO et al. (1989), em estudo caso-controle conduzido no Brasil (São
Paulo, Curitiba e Goiânia) para verificar fatores de risco para câncer da cavidade oral,
encontraram RR de 19,4 (IC95% 1,5- 249) para câncer de língua entre fumantes de
charuto e RR de 27,5 (IC95% 3,0-256) para fumantes de cachimbo, após ajuste para
consumo de álcool. Os fumantes de cigarro, de modo geral, o fazem diariamente. Em
contraste, os fumantes de charuto fumam ocasionalmente e, muitos, apenas fumam
poucos charutos por ano (BURNS, 1998). Uma explicação para as diferenças
encontradas entre os resultados do presente estudo e do estudo de FRANCO et al (1989)
pode ter sido distinções na frequência de consumo anual de charuto e cachimbo entre os
participantes dos estudos, assim como o tempo de observação deste estudo ser mais
extenso (1999-2015), o que possibilitou uma maior observação dos dados. Do ponto de
vista da forma de apresentação, charuto e cachimbo por serem constituídos pelo tabaco
em sua forma alcalina, facilitam a dissolução da fumaça na saliva e a absorção da
nicotina pela mucosa oral, sem a necessidade de tragar (VIEGAS, 2008; OBID, 2017).
Entretanto, as pessoas podem alterar seus padrões de consumo diário ou passarem a
fazer uso da técnica de inalação e, consequentemente, apresentarem riscos distintos
(TVERDAL e BJARTVEIT, 2011). Embora não tenha sido analisada interação,
diferenças encontradas entre os fumantes de cachimbo podem ser devido ao efeito
combinado com o consumo de álcool. Estudo caso-controle para avaliar risco de câncer
do trato aéreo digestivo superior e consumo de cachimbo, RANDI et al. (2007)
verificaram OR de 38,8 (IC95% 13,6 – 110,9) para consumidores abusivos de álcool
que também fumavam cachimbos.
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Os resultados da análise univariada sugerem que fumantes exclusivos de
cigarros industrializados com frequência de consumo de até 10 cigarros por dia,
apresentaram OR de 5,2 (IC95% 4,3 - 6,3). BERTHILLER et al (2016), avaliaram a
associação da baixa frequência do consumo de cigarro (< 10 cigarros/dia) e CCP em um
amplo estudo caso-controle com 4.093 casos e 13.416 controles. Na análise ajustada
(idade, raça, educação, centros e consumo de álcool), para o equivalente a >5-10
cigarros fumados/dia, riscos mais intensos foram observados para hipofaringe (OR=
4,38 (IC95% 2,82- 6,82) e laringe (OR=5,21 (IC95% 4,07-6,68). O resultado que
apresentamos para baixa frequência diária de cigarro foi compatível com o observado
no estudo de BERTHILLER et al. (2016).
As diferenças na frequência diária (consumo médio diário na vida) ficaram
mais expressivas de acordo com a forma de apresentação, se cigarro enrolado, cachimbo
ou charuto. O cigarro enrolado, por não possuir filtros, é considerado mais nocivo que o
cigarro industrializado, em especial os “enrolados” de palha, uma vez que, dada às
características do próprio material, a passagem do ar de dentro para fora do cigarro não
ocorre, tornando as tragadas mais intensas e concentradas (INCA, 2010). Isto, talvez,
justifique as diferenças entre os resultados da baixa frequência diária (< 4 por dia) para
cigarro enrolado (OR de 7,2 (IC95% 4,4-11,7) e cigarro industrializado (< 0,5 maço por
dia; OR de 5,2 (IC95% 4,3- 6,3) quando comparados aos não fumantes. Resultados mais
expressivos na medida de associação de acordo com a forma de apresentação, se cigarro
enrolado, cachimbo ou charuto, também foram observados por outros autores.
FRANCO et al. (1989), em estudo caso-controle, observaram aumento de risco de 6,3
para cigarro industrializado; 7,0 para cigarro enrolado e 13,9 para cachimbo,
comparados com não fumantes. Em estudo caso-controle realizado em Montevidéu,
envolvendo 249 pacientes com CCP e 273 controles, STEFANI et al. (1991) mostraram
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aumento de risco para câncer da cavidade oral/ faringe (OR= 2,5 (IC95% 1,2 – 5.2) para
fumantes de cigarro enrolado quando comparados com cigarro industrializado.

8.1.2 Consumidores não exclusivos de determinado tipo de uso de tabaco

Dentre os fumantes não exclusivos, os fumantes de cigarro industrializado
apresentaram resultados com associações mais intensas para CCP, em todos os
indicadores para tabagismo, quando comparado ao uso exclusivo. Entretanto, esta
modalidade de tabaco fumado foi a mais frequente entre os indivíduos da amostra
analisada, o que influencia, em parte, nestes resultados.

8.1.3 Análise múltipla para Tabagismo

As diferenças no risco de CCP, por localização anatômica específica, foram
avaliadas por meio da variável acumulada. De modo geral, a relação dose-resposta foi
observada em todas as modalidades de tabaco, com intensidade menor, após os ajustes
para consumo de álcool, sexo, idade, escolaridade, ocupação e centro.
Na categoria de exposição ≥ 20 e < 40 maços-ano, neste estudo, a associação de
câncer da cavidade oral com consumo não exclusivo para cigarro industrializado foi
OR= 5,3 (IC95% 4,0-7,1) e OR= 8,9 (IC95% 6,0 - 13,4) para o câncer da laringe.
WYSS et al. (2013), quando consideraram a associação de CCP por localizações
especificas e fumantes de cigarro, maiores magnitudes foram observadas para câncer da
laringe e hipofaringe (8,33 e 6,48, respectivamente). HASHIBE et al. (2007), na
avaliação de CCP por localizações específicas, a associação de cigarro com câncer de
laringe foi OR de 6,84 (IC95% 4,25- 11,01), porém, comparados com não consumidores
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de bebidas alcoólicas. SZYMANSKA et al. (2011) identificaram, para o intervalo 27,1 44,5 maços-ano, OR de 7,78 (5,52-10,96) para cavidade oral/orofaringe e OR de 8,83
(6,08 – 12,81) para hipofaringe/laringe. Embora a literatura científica pertinente
disponha de diversos estudos com evidências da relação dose-resposta para tabagismo, a
comparabilidade torna-se complexa frente à diversidade de metodologia adotada.
SZYMANSKA et al (2011), diferentemente deste estudo, analisaram cavidade
oral/orofaringe e hipofaringe/laringe e não especificaram para qual tipo de tabaco.
Talvez, aspectos metodológicos tenham influenciado nas diferenças encontradas nestes
resultados apresentados.
A associação dos tumores de orofaringe e hipofaringe com tabagismo foram
mais intensas quando comparadas com as demais localizações anatômicas.
FRANCESCHI et al. (1990) encontraram magnitudes maiores na associação de câncer
de faringe para fumantes atuais de cigarro (OR= 12,9 (IC95% 3,1-52,9), quando
comparada com outras localizações anatômicas.
Assim como a orofaringe e a hipofaringe, a laringe foi a localização anatômica
que apresentou resultados mais expressivos para tabagismo. A laringe é dividida em
supraglote e epilaringe, que fazem limite com a hipofaringe; glote e subglote que ficam
dentro do sistema respiratório. A glote e subglote são mais afetadas por agentes
inalantes. A supraglote, às substâncias que são ingeridas, enquanto a porção da laringe
próxima a hipofaringe é exposta tanto às substâncias inaladas quanto às ingeridas.
Devido a estas subdivisões, a laringe fica exposta a níveis diferenciados de substâncias
carcinogênicas (ALTIERI et al, 2005), assim como uma possível interação entre estas
substâncias. Provavelmente, estes aspectos relativos às localizações anatômicas
agregados a fatores de risco ambientais, como os ocupacionais, estejam influenciando
nestes resultados maiores encontrados para laringe. Por outro lado, São Paulo é uma
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cidade que apresenta uma das mais altas incidências de câncer da laringe no mundo,
assim como, na comparação com outros países da América Latina (WÜNSCH FILHO,
2004). A amostra analisada, nesta pesquisa, foi constituída por participantes de hospitais
do município de São Paulo, em especial.

8.2 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

De maneira geral, todos os indicadores para bebidas alcoólicas (status,
frequência diária de consumo, tempo de exposição e consumo acumulado), mostraram
associação para CCP, com relação dose-resposta em todas as formas de consumo.
Na análise por tipo de bebida alcoólica, as mais consumidas foram: destiladas,
cerveja e vinho, entre os casos, e cerveja, destiladas e vinho, entre os controles. A
cachaça é uma aguardente produzida, exclusivamente, no Brasil. Seu teor alcoólico
varia de 38 % a 48% a 20ºC (vinte graus Celsius) e é obtida pela destilação do mosto
fermentado do caldo de cana-de-açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até 6g/L
(seis gramas por litro), expressos em sacarose (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
2005). O Estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro da cachaça industrial,
enquanto o Estado de Minas Gerais é o maior produtor da cachaça artesanal (RIACHI et
al., 2014). A amostra deste estudo foi constituída por indivíduos da população do
Estado de São Paulo. Talvez, esta facilidade de oferta da cachaça no mercado brasileiro
e, consequentemente, no preço desta aguardente, favoreça o seu consumo na região
estudada. Embora no questionário das pesquisas que deram origem a este estudo não
tenham sido especificadas questões sobre o consumo de cachaça, talvez este aspecto
sobre a produção local justifique o maior consumo de destilados entre os casos. Esta
hipótese que sugerimos sobre a possível predominância do consumo da cachaça na
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amostra estudada, foi verificada por SCHLECHT et al. (2001), em estudo caso-controle,
conduzido em três áreas metropolitanas do Brasil (São Paulo, Curitiba e Goiânia), para
avaliar o efeito de tipos de bebidas alcoólicas no risco de câncer do trato aerodigestivo
superior. Na região sudeste, os autores observaram que a cachaça foi a escolha
preferida, com 12% dos casos apresentando consumo na vida superior a 4000 kg para
consumo desta aguardente. As diferenças também ocorrem no tipo de bebida mais
consumido em cada região. De acordo com estudo sobre padrões de consumo de álcool
na população brasileira, a cerveja e o vinho foram as bebidas mais consumidas.
Entretanto, houve uma variação em seus padrões de consumo. Baixo consumo de
cerveja foi observado em indivíduos com mais alto nível de escolaridade; o vinho, por
sua vez, apresentou maior percentual de consumo entre as mulheres e em habitantes de
áreas urbanas (LARANJEIRA et al., 2010). A cerveja foi a bebida alcoólica mais
prevalente entre os controles da amostra. A preferência por cerveja foi encontrada na
população geral nos estudos de LARANJEIRA et al. (2010).
A elevação do número de doses (14g de puro álcool) consumidas por dia
apresentou correlação positiva com CCP. Observações semelhantes foram verificadas
por outros autores (CASTELLSAGUÉ et al, 2004; HASHIBE et al., 2007; PURDUE et
al., 2009). Na exposição cumulativa para consumo de bebidas alcoólicas, em geral,
foram verificados riscos progressivos para CCP, mostrando relação dose-resposta
evidente.

8.2.1 Consumidores exclusivos de bebidas alcoólicas específicas

Na análise univariada por tipo de bebida consumida, os riscos mais intensos
para consumidores exclusivos foram para bebidas destiladas (OR=11, 2 (IC95% 9,3 -
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13,6), vinho (OR=3,5 (IC95% 2,7 - 4,6) e cerveja (OR= 1,9 (IC95% 1,6 – 2,2), quando
comparadas com não consumidores de bebidas alcoólicas. O etanol é o álcool
comumente encontrado nas bebidas alcoólicas. As bebidas destiladas, como cachaça,
uísque ou vodca, apresentam, geralmente, 40% de concentração alcoólica, teor alcoólico
mais elevado que o vinho (10-14%) e a cerveja (3-5%). O consumo de bebida com mais
alto teor alcoólico pode estar contribuindo, em parte, nos resultados encontrados de
risco elevado para bebidas destiladas. Pesquisas que avaliaram o desenvolvimento de
câncer do trato aerodigestivo superior no consumo de distintos tipos de bebidas
alcoólicas, mostraram resultados controversos. Riscos mais expressivos no consumo de
vinho foram observados por FRANCESCHI et al, 1990, para bebidas destiladas
(SCHLECHT et al., 2001; SZYMANSKA et al, 2011) e para o consumo de cerveja
(MARRON et al., 2012). PURDUE et al. (2009) encontraram similaridades na
associação de CCP e consumo de cerveja e destilados. Entretanto, LA VECCHIA et al.
(2008), ressaltaram que a bebida alcoólica mais consumida em cada população tende a
conferir riscos mais expressivos. Por outro lado, as bebidas alcoólicas apresentam em
sua composição outros componentes, além do etanol e a água, como carboidratos,
minerais, polifenóis, vitaminas, ácidos orgânicos. Os polifenóis, por exemplo, são
substâncias fitoquímicas encontradas nas cascas e sementes da uva e possuem
propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antineoplásicas (VARONI et al., 2015).
Os polifenóis também são encontrados na cerveja (DE KEUKELEIRE et al, 1999).
Estas distinções nos resultados entre as bebidas alcoólicas estudadas podem ser devidas
a outras substâncias que fazem parte da composição que não o etanol, e que acarretam
diferenças na qualidade das mesmas. Adicionalmente, consumidores de álcool podem
diferir, entre si, em relação a outros hábitos de vida, além do padrão de consumo de
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bebida. A dieta consumida pode estar, também, influenciando nas distinções
encontradas nos riscos entre destiladas, vinho e cerveja.
Consumidores exclusivos de cerveja e consumidores de vinho, com frequência
de consumo diário de < 14g, apresentaram resultados similares: OR=1,3 (IC95% 1,0 1,5) e OR= 1,0 (IC95% 0,6 –1,5), respectivamente. A cerveja é uma das bebidas mais
consumidas no mundo. Um de seus constituintes, que é importante fonte de
componentes fenólicos, é o Humulus lupulus L (ARRANZ et al, 2012).
Aproximadamente, 30% dos polifenóis da cerveja são originados do H. lupulus e 70 a
80% do malte (DE KEUKELEIRE et al, 1999). Os polifenóis, também são encontrados
nas cascas e sementes da uva. Este efeito diferencial do vinho e da cerveja comparado
aos destilados, talvez justifiquem, em parte, os resultados próximos encontrados para
consumo diário de < 14g em consumidores exclusivos de cerveja e consumidores de
vinho. Outro aspecto que deve ser mencionado é que, embora o vinho apresente o dobro
de teor alcoólico da cerveja, de modo geral, ele é consumido durante as refeições e está
associado com dietas mais saudáveis. JOHANSEN et al (2006) realizaram um estudo
transversal para verificar se, pessoas que consumiam vinho, também compravam
alimentos saudáveis e compararam com aqueles que preferiam a cerveja. Alimentos
como azeite, aves, frutas e verduras, queijo com baixo teor de gordura compuseram a
lista de compras de consumidores de vinho, enquanto que pratos prontos, batatas fritas,
carne de porco e margarina, foram os itens alimentícios preferidos pelos consumidores
de cerveja. Provavelmente, os polifenóis e a dieta possam estar influenciando nestes
resultados observados na frequência diária < 14g de bebida para cerveja e vinho,
aproximando os riscos para tais consumidores quando comparados aos encontrados para
os indivíduos que não consomem bebidas alcoólicas. As diferenças relacionadas à
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frequência diária ficaram mais expressivas de acordo com o tipo de bebida, se
destiladas, vinho ou cerveja, em doses maiores.

8.2.2 Consumidores não exclusivos no consumo de bebidas alcoólicas
específicas

Algumas diferenças foram observadas no consumo não exclusivo de bebidas
alcoólicas quando comparados com o perfil de consumidores de uso exclusivo. No
consumo de destilados, os riscos foram mais intensos quando consumidos de forma
isolada que quando consumidos não exclusivamente. O teor alcoólico mais alto (40%) e
a intensidade de consumo numa mesma ocasião, favorecendo uma concentração
sanguínea alcoólica maior e maior absorção destas bebidas, podem ser os responsáveis
pela diferença encontrada nos dois perfis de consumo. Particularmente, os destilados, e
em especial as cachaças do Brasil, apresentam uma concentração de etil carbamato mais
alta que o valor 0,15 mg/L estabelecido (0,44 mg/L (Ceará), 1,00 mg/L (Minas Gerais),
0,87 mg/L (São Paulo) e 0,83 mg/L (Pernambuco) (DE ANDRADE-SOBRINHO et al.,
2002). Isso prejudica a qualidade da bebida e, talvez, estes aspectos justifiquem estes
resultados.

8.2.3 Análise múltipla para consumo de bebidas alcoólicas

Na análise múltipla para consumo acumulado de bebidas alcoólicas, bebidas
destiladas apresentaram riscos mais evidentes que cerveja e vinho quando comparadas
com não consumidores. Estes resultados foram observados por outros autores
(SCHLECHT et al., 2001; SZYMANSKA et al., 2011). O contato da bebida, em
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especial aquelas com teor alcoólico acima de 20%, como é o caso das destiladas, pode
ocasionar danos à mucosa oral. Estas lesões induzem as células aos processos de divisão
e regeneração acelerados e, consequentemente, a susceptibilidade a erros durante a
síntese de DNA (SALASPURO et al., 2003). O consumo abusivo de álcool aumenta o
nível de acetaldeído na saliva numa relação dose-resposta (SEITZ e BECKER, 2007).
Talvez estes aspectos justifiquem a associação mais expressiva com CCP para bebidas
destiladas.
Os riscos para tumores de orofaringe foram os mais intensos no consumo de
bebidas alcoólicas quando comparados com as demais localizações anatômicas.
Provavelmente, a localização anatômica favoreça a intensidade de exposição pela
interação de substâncias carcinogênicas (inalantes ou ingeridas) com os componentes
carcinogênicos do tabaco e álcool conferindo riscos maiores para esta localização. Por
outro lado, o Papilomavírus humano (HPV) está relacionado com câncer de orofaringe,
especificamente, base da língua e amígdalas (CHATURVERDI et al, 2008). Resultados
encontrados na pesquisa desenvolvida por SCHLECHT et al., 2001, corroboram a
intensidade maior para os efeitos do álcool na faringe. Para o consumo > 2000 Kg de
cachaça, os autores observaram OR de 9,9 para câncer da boca, OR de 12,5 para faringe
e OR de 9,9 para câncer da laringe.
Para o câncer da laringe, os resultados mostraram relação dose-resposta e, em
especial, no consumo de bebidas destiladas eles foram mais evidentes. A relação doseresposta foi, também, verificada por alguns autores. ISLAMI et al. (2010) reportaram
riscos progressivos para câncer da laringe e consumo de bebidas alcoólicas em revisão
de literatura e metanálise: RR=0,88 (IC95% 0,71- 1,08) para consumo ≤ 1dose/dia
(“Light”); RR=1,47 (IC95% 1,25- 1,72) para o consumo > 1 e < 4 doses/dia
(“Moderado”) e RR= 2,62 (IC95% 2,13- 3,23) para o consumo ≥ 4 doses/dia
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(“Pesado”). Os valores encontrados para consumo moderado e pesado do estudo de
ISLAMI et al. (2010) estão próximos aos resultados observados na análise acumulada
para consumidores não exclusivos de cerveja e câncer da laringe (OR= 1,3 (IC95% 0,72,4) e OR= 2,6 (IC95% 1,4-4,8). LA VECCHIA et al. (2008) em estudo de atualização
sobre consumo de álcool e câncer da laringe relataram riscos progressivos de acordo
com o aumento no consumo ingerido: RR= 2 para 50g (aproximadamente, 4 doses/dia)
e RR= 4 para 100g/dia comparados aos não consumidores de bebida alcoólica. Maiores
riscos de câncer de laringe no consumo de destilados foram verificados em pesquisa
conduzida por SCHLECHT et al (2001), realizada no Brasil. O consumo > 100 Kg de
cerveja conferiu RR de 1,8 (IC95% 0,6-5,7), RR de 1,5 (IC95% 0,6- 4,0) no consumo
de vinho e RR de 4,0 (IC95% 1,7- 9,3) no consumo de cachaça e câncer de laringe.
Talvez este fato justifique os valores mais expressivos encontrados, neste estudo, para o
consumo acumulado exclusivo de bebida destilada e câncer da laringe.

8.3 EFEITO CONJUNTO DO TABACO E CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS

O efeito conjunto, com base no status para tabagismo (Não fuma e fuma) e status
para consumo de bebida alcoólica (Não bebe e bebe), o risco aumentou com a exposição
a ambos os fatores, tabaco e álcool, e foram mais expressivos para câncer da orofaringe
que para câncer da cavidade laringe e câncer da cavidade oral (OR= 19,6 (IC95%11,832,6), OR=16,5 (IC95% (10,1-27,1), OR= 6,9 (5,2-9,1), respectivamente). O efeito
conjunto da exposição ao tabaco e consumo de bebida alcoólica na etiologia do CCP
tem sido extensivamente investigado em diferentes populações e áreas geográficas
(CASTELLSAGUÉ et al, 2004; LA VECCHIA et al, 2008; SZYMANSKA et al,
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2011). CASTELLSAGUÉ et al, 2004, em estudo caso-controle conduzido na Espanha
para investigar o consumo de tabaco e álcool na carcinogênese do câncer da cavidade
oral observaram OR de 1,66 para não fumantes que bebiam, OR de 1,57 entre os
participantes que não bebiam, mas fumavam e OR de 13,0 na exposição simultânea ao
tabaco e álcool comparado aos não expostos a estes dois fatores. Neste estudo, para a
cavidade oral foram observados OR de 0,6; OR= 1,5 e OR de 6,9 nas mesmas
categorias de consumo verificadas no estudo de CASTELLSAGUÉ et al, 2004.
Entretanto, diferentemente, estes pesquisadores utilizaram o número de doses/dia e
número de cigarros fumado/dia na construção da variável de efeito conjunto.
SZYMANSKA et al. (2011), mostraram o efeito conjunto entre tabaco e álcool em
estudo multicêntrico Latino-Americano. Para a cavidade oral/ orofaringe, o consumo
conjunto de tabaco e álcool apresentou OR= 9,88 (IC95% 6,47-15,07), quando
comparado com não consumidores. Diferenças na metodologia podem justificar a
distinção nos resultados encontrados para câncer da cavidade oral e este estudo, uma
vez que, SZYMANSKA et al. (2011) agregaram cavidade oral com orofaringe.
Este estudo teve algumas limitações. Primeiro, estudos caso-controle apresentam
importante limitação no que se refere a viés de informação. Segundo, apesar do grande
número de participantes da amostra, a avaliação da associação de cachimbo e charuto e
CCP apresentou baixa frequência de usuários, comprometendo a precisão dos
resultados. Terceiro, embora para o ajuste do modelo tenham sido consideradas
importantes variáveis, como sexo, idade, escolaridade, ocupação e centros, não
utilizamos outras variáveis igualmente relevantes e que poderiam influenciar no risco de
CCP.
Por outro lado, aspectos positivos foram considerados. Controles hospitalares
tendem a apresentar maior consumo de tabaco ou álcool que a população em geral e a
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exclusão dos controles com doenças relacionadas aos principais fatores de risco de
interesse minimiza a ocorrência deste viés na magnitude da medida de associação. Para
controlar o confundimento pelo uso de outro consumo que não daquele especificamente
analisado, a análise foi conduzida com padrões de uso exclusivo e não exclusivo,
separados e comparados. Da mesma forma, foram considerados na categoria referência,
não consumidores em geral.
Em conclusão, neste estudo foram observadas que, durante o período de 19992015, entre os pacientes com diagnóstico de carcinoma espinocelular de cabeça e
pescoço, as frequências para o tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas mantiveramse altas e apresentaram padrões de consumo peculiares. Levando em conta essa
observação, sugere-se que em subgrupos populacionais, como os pacientes com
carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, as estratégias de prevenção em saúde
pública devem ser consideradas à parte.
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9 CONCLUSÕES



As associações para tabagismo foram mais expressivas para a localização
anatômica hipofaringe em relação às demais localizações anatômicas. O
consumo exclusivo de bebidas alcoólicas sugere causar associações mais
intensas na orofaringe.



No consumo de bebidas alcoólicas, bebidas destiladas foram mais
prevalentes e conferiram maiores riscos. Para o tabagismo, embora o
cigarro industrializado tenha sido o tipo mais frequente de uso do tabaco
entre os indivíduos do estudo, os responsáveis por maiores riscos para
CCP foram cigarro enrolado, cachimbo e charuto.



Bebida destilada, independente do padrão de consumo ser exclusivo ou
não, conferiu associação mais expressiva para CCP. No consumo de
cerveja e vinho, as diferenças na intensidade das associações com CCP
ficaram mais nítidas nas categorias de maior consumo.



O efeito conjunto do tabaco e do álcool aumentou o risco em todas às
localizações anatômicas, mas foi particularmente expressivo para
orofaringe.
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11.1 ANEXO 1
Localizações topográficas segundo critérios do INHANCE e
respectiva abrangência

Grupo
1

2

Localização topográfica
Cavidade Oral
Inclui: lábio, língua, gengiva,
assoalho da boca, palato duro
Orofaringe
Inclui: base da língua, amídala
lingual, palato mole, úvula,
amídalas e orofaringe
Hipofaringe

Códigos correspondentes de inclusão,
CID-10
C00.3 a C00.9; C02.0 a C02.3; C03.0;
C03.1, C03.9; C04.0; C04.8; C04.9;
C05.0; C06.0 a C06.2; C06.8; C06.9
C01.9; C02.4; C05.1; C05.2; C09.0;
C09.1; C09.8 e C09.9; C10.0 a C10.4:
C10.8 e C10.9

Inclui: seio piriforme e
3

C12.9; C13.0 a C13.2; C13.8 e C13.9
hipofaringe

Cavidade oral e faringe maldefinidas ou sobrepostas

C02.8; C02.9; C05.8; C05.9; C14.0;

4

5

Inclui: língua com lesão
invasiva, língua SOE*, palato
invasivo, palato SOE
Laringe

C14.2 C14.8

Inclui: glote, supragote e

C32.0 a C32.3; C32.8 a C32.9

subglote
Cabeça e Pescoço S.O.E

6

Inclui: lesões sobrepostas,
quando + de 1 código
topográfico tiver sido
assinalado para cada indivíduo
e as localizações múltiplas não
se encaixarem em nenhuma das
categorias anteriores

Fonte: Hashibe et al.(2007)
* Sem outra especificação

Combinações das anteriores
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11.2 ANEXO 2
Relação de diagnósticos clínicos e cirúrgicos que podiam ser incluídos como
controles hospitalares ou ambulatoriais.

Cirurgia plástica: Hemangioma, Higroma, Quelóide, Escaras, Contraturas,
Malformações.
Endocrinopatias: Distúrbios da glândula tireóide, Gota, Tireoidite, Distúrbios da
glândula paratireóide.
Doenças do trato urogenital: Glomerulonefrite, Cálculo renal, Hipertrofia benigna da
próstata.
Doenças do trato gastrointestinal: Apendicite aguda, Colecistite aguda, Pancreatite.
Doenças da pele: Celulite e abscesso, Psoríase, Acantoma, Cisto pilonial.
Doenças vasculares: Hemorróidas, Veias varicosas.
Tumores benignos: Neurofibromas, Lipoma.
Acidentes: Perfurocortantes e fraturas, Acidentes automobilísticos, Hérnia de disco.
Doenças infecciosas e parasitárias: Micoses (histoplasmose), Infecções intestinais
(salmonelose, shigelose), infestações por parasitas (amebíase,
helmintíase).
Doenças do sangue: Anemias, Púrpura.
Doenças do sistema músculo-esqueléticas: Artropatias, Doenças sistêmicas do tecido
conjuntivo.
Outros diagnósticos: Hérnia inguinal, umbelical,escrotal e de hiato, Afecções
oftalmológicas, Hidrocele, Varicocele.
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11.3 ANEXO 3
Termo de consentimento pós-informação do Estudo
Latino-Americano
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11.4 ANEXO 4
QHV: Questionário sobre hábitos de vida Estudo
Latino-Americano
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11.5 ANEXO 5
Termo de consentimento pós-informação do Estudo
GENCAPO
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11.6 ANEXO 6

Questionário sobre hábitos de vida Estudo
GENCAPO
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11.7 ANEXO 7
Questionário sobre hábitos de vida Estudo Genoma
Clínico do Câncer
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11.8 ANEXO 8
Esquema de Goldthorpe (2010) adaptado pela Sociedade
Espanhola de Epidemiologia

I – Executivos da administração pública ou de empresas com 10 ou mais empregados e
profissionais com titulação superior ou pós-graduada;
II – Executivos de empresas com menos de 10 empregados, profissionais com titulação
superior, técnicos de nível superior, artistas e desportistas;
III – a) empregados administrativos e de apoio à gestão administrativa ou financeira,
trabalhadores no ramo de serviços pessoais ou segurança; b) autônomos; c)
supervisores;
IV – a) trabalhadores manuais qualificados; b) trabalhadores manuais semiqualificados;

V – Trabalhadores não qualificados

Fonte: Rev Saúde Pública 2013; 47 (4): 647-55.
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11.9 ANEXO 9
Parecer do Ministério da Saúde para o Estudo
Multicêntrico sobre Câncer da Cavidade Oral e Laringe e
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo para o Estudo
Multicêntrico sobre Câncer da Cavidade Oral e Laringe.
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11.10 ANEXO 10
Aprovação da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) para o Estudo Genoma Clínico do Câncer
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11.11 ANEXO 11
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
para o Estudo GENCAPO
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11.12 ANEXO 12

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
para a pesquisa intitulada “Tipos de uso de tabaco e de
bebidas alcoólicas e câncer de cabeça e pescoço”

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Suely Aparecida Kfouri Sakaguti)

Página 1 de 5

Suely Aparecida Kfouri Sakaguti
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4119464636840273
Última atualização do currículo em 15/10/2017

Suely Aparecida Kfouri possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal
de São Carlos (1984), Especialização em Saúde da Mulher no Climatério pela Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (2008); Mestre em Ciências, área de concentração
em Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública (USP) (2013). É membro da Comissão de
Prevenção e Controle do Tabagismo na Faculdade de Saúde Pública (USP) desde Janeiro/2015.
Em termos de Gestão Educacional, participou, em 2015, como representante discente em dois
colegiados (FSP): a Congregação (2015-2016) e o Conselho do Departamento de Epidemiologia
(2015-2017). No ano 2016, participou como membro da Comissão de Seleção do Programa de
Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES (Edital nº 19), no processo seletivo realizado na
Faculdade de Saúde Pública (USP). (Texto informado pelo autor)

Identificação
Nome
Suely Aparecida Kfouri Sakaguti
Nome em citações bibliográficas KFOURI, S. A.

Endereço

Formação acadêmica/titulação
2014

2011 - 2013

2008 - 2008

2006 - 2006

1979 - 1984

Doutorado em andamento em Saúde Pública.
Faculdade de Saúde Pública (USP), FSP (USP), Brasil.
Orientador: Prof.Dr.Victor Wünsch Filho.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Mestrado em Saúde Pública.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Tabagismo, consumo de álcool e câncer de cabeça e pescoço nas
regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste do Brasil,Ano de Obtenção: 2013.
Profº Dr. Victor Wünsch Filho.
Orientador:
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências da Saúde
Especialização em Saúde da Mulher no Climatério. (Carga Horária: 400h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Climatério e Câncer de Mama.
Orientador: Dra. Marilene Alicia de Souza.
Especialização em Saúde da Mulher no Climatério. (Carga Horária: 400h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Câncer de Mama e o Climatério : Possíveis mudanças no perfil da
afecção e o quadro epidemiológico.
Orientador: Prof. Paulo Fernando Constâncio de Souza.
Graduação em Ciências Biológicas.
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785861J4

31/01/2018

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Victor Wünsch Filho)

Página 1 de 16

Victor Wünsch Filho
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8636440578129089
Última atualização do currículo em 15/11/2017

Professor Titular do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
(Texto informado pelo autor)

Identificação
Nome
Nome em citações bibliográficas

Victor Wünsch Filho
Wünsch Filho V;Wünsch-Filho V;Wunsch Filho V;Wunsch-Filho, V;Wünsch, V;Wunsch, V;Filho,
VW;Victor Wünsch-Filho;Wunsch-Filho V.;Wünsch-Filho, Victor;Filho, Victor Wunsch;Wünsch Filho,
Victor;WUNSCH FILHO, VICTOR;WÜNSCH-FILHO, V.;WUNSCH-FILHO, VICTOR;FILHO, V. W.

Endereço
Endereço Profissional

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO.
Av. Dr. Arnaldo, 715
Cerqueira Cesar
01246904 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 30667764
Fax: (11) 30812108
URL da Homepage: http://www.fsp.usp.br

Formação acadêmica/titulação
1987 - 1992

1981 - 1985

1977 - 1979

1978 - 1978

1968 - 1976

Doutorado em Saúde Pública.
Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP/USP, Brasil.
Título: Riscos ocupacionais e câncer de pulmão, Ano de obtenção: 1992.
Orientador: Cecília Magaldi.
Palavras-chave: Epidemiologia câncer de pulmão; Fatores de risco ocupacionais e câncer de
pulmão; Estudos caso-controle.
Grande área: Ciências da Saúde
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Epidemiologia.
Mestrado em Medicina Preventiva.
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FM/USP, Brasil.
Título: Os estudos caso-controle na avaliação da eficácia de vacinas: eficácia da vacina BCG,Ano
de Obtenção: 1985.
Guilherme Rodrigues da Silva.
Orientador:
Palavras-chave: Estudo caso-controle; Avaliação da eficácia de vacina BCG; Avaliação da
efetividade da vacina BCG; Avaliacao de Vacinas.
Grande área: Ciências Agrárias
Especialização - Residência médica.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Residência médica em: Medicina Preventiva
Número do registro: .
Grande área: Ciências da Saúde
Especialização em Saúde Pública.
Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP/USP, Brasil.
Título: Sem monografia.
Graduação em Medicina.
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAM, Brasil.

Pós-doutorado e Livre-docência
2000

1995 - 1996

Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Interação dos efeitos de consumo de tabaco e câncer na família no risco de câncer de
pulmão, Ano de obtenção: 2000.
Palavras-chave: Câncer de pulmã; Câncer na família; Tabagismo; Interação.
Grande área: Ciências da Saúde
Pós-Doutorado.
International Agency for Research on Cancer, IARC/OMS, França.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências da Saúde
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Clínica Médica / Especialidade:
Oncologia.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787463H8

31/01/2018

