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RESUMO

INTRODUÇÃO: o câncer de estômago já foi, mundialmente, a neoplasia com maior
ocorrência na população. Ao longo das décadas, a incidência deste câncer apresenta
tendência de decréscimo significativo, sendo que, atualmente, é o quinto tumor
maligno mais frequente no mundo. A mortalidade não acompanhou a tendência de
decréscimo na mesma velocidade e ainda é considerada a terceira principal causa de
morte por câncer. O Brasil acompanhou a tendência mundial, registrando o declínio
significativo da incidência e da mortalidade. O município de São Paulo apresenta as
mais altas taxas de incidência e mortalidade do país. Apesar disso, existem poucos
estudos de tendências de incidência dessa neoplasia para São Paulo e este é o
primeiro estudo que investiga as tendências de incidência e mortalidade por sexo, por
faixas etárias e por tipo histológico. OBJETIVO: analisar as tendências dos
coeficientes de incidência e mortalidade do câncer de estômago, segundo sexo, faixa
etária e tipo histológico pela classificação de Lauren. MÉTODOS: estudo ecológico de
séries temporais. Foram analisados os novos casos de câncer de estômago,
diagnosticados no período de 1997 a 2011, no município de São Paulo, cadastrados
no Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo, e os óbitos por câncer de
estômago do período de 1980 a 2011, de residentes no Município de São Paulo,
obtidos do site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS) do Ministério da Saúde. Foram feitas análises de séries temporais por
sexo, faixa etária e tipo histológico utilizando a classificação de Lauren. Os
coeficientes brutos e padronizados foram calculados e utilizados nas análises de
tendências, através dos modelos de regressão linear e do cálculo da mudança
percentual anual (APC). RESULTADOS: foram analisados 24.512 casos incidentes e
31.215 óbitos. Houve redução da incidência (APC -8,3% em homens e -6,5% em
mulheres) e da mortalidade (APC -2,3% em homens e -2,5% em mulheres). Houve
tendência de queda em todas as faixas etárias, com exceção da faixa etária mais
jovem (20-29 anos), que apresentou estabilidade da incidência e da mortalidade. A
estabilidade na faixa etária mais jovem também foi identificada nos tipos intestinal e
difuso. O tipo difuso apresentou estabilidade também nas faixas etárias: 30-39, 40-49
e ≥ 80 anos do sexo feminino. CONCLUSÃO: São Paulo acompanhou a tendência
mundial de decréscimo na incidência e na mortalidade, entretanto, a mesma tendência
não foi observada entre adultos jovens, principalmente a faixa etária de 20 a 29 anos.
Atenção especial deve ser dada ao tipo difuso, que não apresentou queda na
tendência de incidência do câncer de estômago para as mulheres de 20 a 49 anos.

DESCRITORES: neoplasias gástricas; incidência; mortalidade; estudos de séries

temporais.



Tahara EI. Trends in stomach cancer incidence and mortality in Sao Paulo.
[master´s dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2014.

ABSTRACT

INTRODUCTION: the stomach cancer was once considered as the most incident
neoplasm worldwide. Over the decades, the stomach cancer incidence has been
showing a significant decreasing trend, and is currently the fifth most common
malignancy in the world. Mortality has not followed this decreasing trend at the same
speed and is still considered the third leading cause of cancer death. Brazil follows this
global trend, having a significant decline both in incidence and mortality. Across the
regions of Brazil, the city of São Paulo has one of the highest incidence and mortality
rates. Nevertheless, there are few studies on trends of this neoplasm in Sao Paulo and
this is the first study to investigate the trends of incidence and mortality by sex, age
group and histological type. OBJECTIVE: to analyze the trends in stomach cancer
incidence and mortality, according to gender, age group and histological type of
Lauren's classification. METHODS: this is an ecological time-series study. We
analyzed the new cases of stomach cancer diagnosed between 1997 and 2011 in São
Paulo registered in the Population Based Cancer Registry of São Paulo and deaths
from stomach cancer from 1980 to 2011, in the city of São Paulo, obtained from the
Ministry of Health website - Department of the Unified Health System (DATASUS).
Time series analyzes were performed by gender, age group and histological type using
the Lauren classification of intestinal-type and diffuse type. Crude and age-
standardized rates were calculated and used in time trend analysis, through linear
regression models and the annual percentage change (APC). RESULTS: we analyzed
24,512 incident cases and 31,215 deaths. There was a reduction in the incidence
(APC -8.3% men and -6.5% women) and mortality (APC -2.3% men and 2.5%
women). A decreasing trend was observed for all age groups, except for the youngest
(20-29 years) for which stability was observed. Both intestinal and diffuse types
remained stable in the youngest age group. The diffuse type was stable also in the age
groups: 30-39, 40-49 and ≥ 80 years female. CONCLUSION: São Paulo followed the
global trend of decrease in incidence and mortality, however, the same trend was not
observed among young adults, especially the age group 20-29 years. Special attention
should be given to diffuse type that showed no reduction in the incidence trend of
stomach cancer for women 20-49 years female.

DESCRIPTORS: stomach neoplasms; incidence; mortality; time series studies.



APRESENTAÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de concluir o programa de

mestrado da Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da

USP e será apresentado na forma de artigo científico.

Este formato foi aprovado pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de

Saúde Pública, na 9ª sessão (05/06/2008). A estrutura abrange os seguintes

componentes:

1- Introdução: que contém um texto sistematizado, contextualizando a

epidemiologia do câncer de estômago no município de São Paulo.

2- Objetivos: no quais são enumerados os propósitos do estudo que guiaram o

desenvolvimento da pesquisa.

3- Material e métodos: nos quais são descritos, de forma detalhada, os

procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa,

incluindo: tipo de estudo, casuística, variáveis de estudo, análise estatística e

questões éticas.

4- Resultados e discussão: contêm o manuscrito intitulado “Câncer gástrico

em São Paulo: tendências da incidência e da mortalidade”, que será

submetido à World Journal of Gastroenterology. A formatação do manuscrito

está de acordo com as normas da revista escolhida; o manuscrito será

traduzido posteriormente.

5- Considerações finais: enumeram os pontos mais importantes levantados pelo

presente estudo, respondendo aos objetivos estabelecidos.

6- Referências.

7- Anexos: contêm o formulário do RCBP-SP para o levantamento de dados, a

aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Faculdade de Saúde Pública e a aprovação pelo Comitê Técnico Assessor do

Registro de Câncer de Base Populacional do Município de São Paulo.



Março de 2015.

Emi Igarashi Tahara.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. INCIDÊNCIA E MORTALIDADE DO CÂNCER DE ESTÔMAGO

O câncer de estômago, também conhecido como câncer gástrico, era

considerado, mundialmente, como uma das neoplasias com maior ocorrência na

população. Ao longo das décadas, a incidência do câncer de estômago vem

apresentando tendência de decréscimo significativo. Atualmente, é o quinto tumor

maligno mais frequente no mundo, atrás dos cânceres de pulmão, mama, cólon retal e

próstata. Cerca de 70% dos novos casos encontram-se em países em

desenvolvimento, sendo que a metade das ocorrências é de países do Leste Asiático,

principalmente China (FERLAY et al., 2013).

No mundo, as maiores taxas de incidência ocorrem no Leste Asiático, no Leste

Europeu e nas Américas do Sul e Central; as menores taxas estão na América do

Norte e África. A estimativa de 2008 do GLOBOCAN (Cancer Incidence and Mortality

Worldwide) apontou a Coreia do Sul como o país com a mais alta taxa de incidência

de câncer de estômago no mundo, com 41,4 casos por 100.000 habitantes, seguido

por Mongólia (34,0), Japão (31,1) e China (29,9) (FERLAY et al., 2010).

Na América Latina, também segundo a estimativa de 2008 do GLOBOCAN, os

países com as maiores taxas de incidência padronizadas de câncer de estômago

(pela população mundial por 100.000) são Honduras e Guatemala, com 26,6;

Equador, com 23,7; e Costa Rica, com 21,8 por 100.000 habitantes (FERLAY et al.,

2010).

Na Coreia, com base nos dados da Korea National Cancer Incidence Database

- 1999 a 2010, as projeções para 2013 mostram que o patamar permanece alto (41,9

por 100.000 habitantes), sendo considerado o quarto tumor maligno mais letal. O
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homem é mais afetado, tanto pela incidência (razão entre homem e mulher de 2,5: 1)

quanto pela mortalidade (1,8: 1) dessa doença (JUNG et al., 2013).

Embora a incidência do câncer de estômago esteja perdendo posição entre as

mais frequentes causas de câncer, a mortalidade ainda é considerada a segunda

principal causa de morte por câncer no mundo, em ambos os sexos. Segundo o

GLOBOCAN, em 2008, houve, aproximadamente, 738.000 mortes por câncer de

estômago no mundo, equivalente a 9,7% do total de óbitos. O Leste Asiático também

detém as maiores taxas de mortalidade, com 28,1 por 100.000 homens e 3,0 por

100.000 mulheres. As menores taxas concentram-se na América do Norte (2,8 e 1,5,

respectivamente). Altas taxas de mortalidade também são registradas na Europa

Central e Oriental e na América do Sul e Central, em ambos os sexos (FERLAY et al.,

2010).

Nos Estados Unidos e na Europa, o câncer de estômago já foi considerado a

causa mais comum de mortalidade por câncer na década de 1930 (CREW e

NEUGUT, 2006). No decorrer dos anos, as taxas de mortalidade e de incidência do

câncer gástrico caíram drasticamente, atingindo, atualmente, os menores patamares

mundiais (FERLAY et al., 2010). De acordo com os dados do SEER Review 1975-

2010 – Nacional Cancer Institute’s Surveillance, Epidemiology and End Results, a taxa

de incidência padronizada de câncer de estômago, em 2010, nos Estados Unidos, foi

de 7,5 por 100.000 habitantes, sendo 10,4 por 100.000 entre homens, e 5,3 por

100.000 mulheres (SEER, 2013).

Na Europa, de acordo com as estimativas de 2012 da IARC (International

Agency for Research on Cancer), subsidiadas pelos dados da European Network of

Cancer Registries - ENCR, a taxa de incidência padronizada de câncer de estômago

foi de 13,7 por 100.000, ocupando a quinta posição dentre os tumores malignos.

Bielo-Rússia, Rússia e Ucrânia detêm as maiores taxas de incidência de câncer de

estômago na Europa. Segundo as estimativas de mortalidade da IARC, o câncer de
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estômago foi considerado o quarto tipo de câncer mais letal na Europa, após os

cânceres de pulmão, de cólon retal e de mama, respectivamente (FERLAY et al.,

2013).

As estimativas para o Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer

(INCA), para 2012, apontavam a taxa bruta de incidência de 18,29 e 8,14 por 100.000

homens e mulheres, respectivamente. O câncer do estômago, em homens (por

100.000), é o segundo câncer maligno mais frequente nas regiões Norte (11) e

Nordeste (9) e o quarto nas regiões Sul (16), Sudeste (15) e Centro-Oeste (14). Para

as mulheres por 100.000, ocupa a quarta posição na região Norte (6), a quinta na

região Centro-Oeste (7) e a sexta nas regiões Sudeste (9), Sul (8) e Nordeste (6)

(INCA, 2011).

As hipóteses para o expressivo declínio das taxas mundiais de incidência e

mortalidade são introdução da refrigeração, redução do sal nos alimentos e dos

condimentos e maior consumo de frutas e vegetais frescos (HOWSON et al., 1986;

KOIFMAN e KOIFMAN, 1997; LATORRE, 1997, CREW e NEUGUT, 2006). O estudo

de KATANODA et al. (2013) menciona que a diminuição nas taxas de incidência e

mortalidade no Japão são, provavelmente, decorrentes da diminuição da infecção por

Helicobacter pylori, para a população nascida após 1950, e a redução da ingestão do

sal nos alimentos, ainda que seja uma contribuição menor para o decrescimento das

taxas. Desde 1970, a grande contribuição, para a queda acelerada da taxa de

mortalidade por câncer de estômago, no Japão, foi o investimento nas estratégias de

tratamento combinado com a detecção precoce da doença, através de programas de

screening que foram implantados, no país, em 1983. A partir de meados de 1990, o

câncer gástrico foi responsável por, aproximadamente, 40% de redução de

mortalidade por todos os tipos de câncer no Japão (HAMASHIMA et al., 2008;

KATANODA, 2013).
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No Brasil, a introdução da refrigeração para a população também foi percebida

significativamente ao longo das décadas. Segundo dados do IBGE, em 1981, apenas

56,6% dos domicílios possuíam geladeira; já em 2010, aproximadamente, 94% dos

domicílios brasileiros possuíam geladeira. Em São Paulo, quase 99% dos domicílios

possuem geladeira (IBGE, 2014).

Os dados do INCA, de 1979 a 2010, mostram que as taxas de mortalidade por

câncer de estômago, em ambos os sexos, vêm diminuindo significativamente no

Brasil. A taxa de mortalidade por câncer de estômago em homens brasileiros diminuiu

em 43,17%, sendo que, até 1984, era a maior taxa de mortalidade (15,68/100.000

habitantes) dentre todas as localizações primárias do câncer. O último dado divulgado

pelo INCA, em 2010, estimou a mortalidade por câncer de estômago em 9,44/100.000

homens, sendo a terceira maior taxa de mortalidade dentre os tipos de câncer

maligno. Nas mulheres, de 1979 a 2010, a taxa de mortalidade por câncer de

estômago diminuiu em 45,49%, sendo que até 1994 foi a segunda maior taxa de

mortalidade. Em 2010, o câncer de estômago foi a quinta maior taxa de mortalidade

entre as mulheres (4,11/100.000 mulheres) (INCA, 2013).

Na cidade de São Paulo, segundo dados do RCBP-SP, ocorreram 1.408 novos

casos de câncer de estômago no ano de 2010, sendo 806 casos entre homens e 602

em mulheres. Estes valores correspondem a taxas de incidência padronizada (pela

população mundial, por 100.000) de 15,1 entre homens e 6,5 entre as mulheres,

equivalente a uma razão de dois homens para cada mulher na incidência da doença.

Em termos de mortalidade, segundo a base de dados do Sistema de Mortalidade do

Ministério da Saúde (SIM-MS), em 2010, ocorreram 1.104 óbitos por câncer de

estômago, no Município de São Paulo, sendo 679 entre homens e 425 mulheres, o

que representa taxas padronizadas de 8,8 e 5,1 por 100.000, respectivamente

(DATASUS, 2014).
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No mundo, as taxas de incidência para câncer de estômago são quase duas

vezes mais altas em homens do que em mulheres (GLOBOCAN, 2008). O estudo

realizado por Griffith, em 1968, evidenciou que a relação de sexo é dependente da

idade, sendo que a razão entre homens e mulheres é mais próxima a um até 35 anos;

já na idade próxima de 55 anos foi constatada a maior diferença na relação homem :

mulher (2:1). Nas faixas etárias mais velhas, há declínio na relação, chegando a 0,5 :

1 (GRIFFITH, 1968).

1.2. HISTOLOGIA DO CÂNCER DE ESTÔMAGO

Cerca de 90% dos tumores de estômago são adenocarcinomas que, de acordo

com a classificação de Lauren (1965), dividem-se em dois tipos: intestinal ou difuso

(CREW e NEUGUT, 2006). O câncer intestinal é o mais comum e está associado com

atrofia gástrica e metaplasia intestinal, enquanto que o tipo difuso tende a surgir em

áreas de inflamação ativa. Os dois tipos de câncer têm forte associação com a

infecção por Helicobacter pylori (SHAH et al., 2011).

O câncer gástrico do tipo intestinal, ou bem diferenciado, é mais frequente em

populações de alto risco e está relacionado a fatores ambientais, como dieta,

tabagismo e uso de álcool. Nas últimas décadas, a incidência do tipo intestinal

diminuiu acentuadamente (LOCKE et al., 1995; HENSON et al., 2004).

O câncer do tipo difuso, ou não diferenciado, é altamente metastático e

caracterizado por rápida progressão da doença, além de ter prognóstico pior do que o

do câncer tipo intestinal. O tipo difuso também tem tendência maior para invadir a

parede gástrica, estendendo-se para o esôfago inferior ou o duodeno (YASHIRO et

al., 1995). Ao contrário do tipo intestinal, a incidência do tipo difuso tem apresentado

crescimento ao longo das décadas, principalmente o do tipo anel de sinete (HENSON

et al., 2004).
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Os outros 10% dos tumores constituem-se em não epiteliais, em sua maioria,

linfomas (ARREGI et al., 2009).

1.3. FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DE ESTÔMAGO

O câncer de estômago tem etiologia multifatorial e a incidência pode ser

fortemente influenciada tanto por fatores endógenos quanto por exógenos (FORMAN

e BURLEY, 2006). Os fatores de risco mais aceitos na literatura são infecção por H.

pylori, tabagismo, consumo excessivo do sal e condimentos, baixo consumo de frutas

e vegetais frescos, hereditariedade e histórico familiar (SCHOTTENFELD e

FRAUMENI, 2006; CREW e NEUGUT, 2006; FUCCIO et al., 2010).

 Helicobacter pylori: trata-se de uma das infecções mais comuns em

seres humanos e estima-se que a sua prevalência varie de 50% a 90% nos países

menos desenvolvidos (BRENNER et al., 2009). Desde a sua descoberta, por Marshall,

em 1983, a associação do H. pylori com úlceras pépticas e câncer gástrico tem sido

abordada em diversos estudos e, em 1994, a IARC estabeleceu que havia evidências

epidemiológicas suficientes para classificar o H. pylori como cancerígeno do grupo I

para os seres humanos (MARSHALL, 1983; IARC, 1994).

Acredita-se que a contaminação por H. pylori ocorra durante a infância,

principalmente em países não desenvolvidos, onde a sua prevalência é alta, chegando

a 50% em crianças com dez anos. Uma vez que a infecção é contraída, ela

permanece oligo/assintomática por anos, causando a gastrite crônica e, em alguns

casos, a gastrite crônica atrófica. Em várias regiões do mundo, estudos associam a

infecção por H. pylori com gastrite crônica tipo B que, por sua vez, é considerada um

precursor do câncer de estômago (BRITTO, 1997).
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Países com altas taxas de câncer de estômago, em geral, têm alta prevalência

de infecção por H. pylori. Em países desenvolvidos, a prevalência da infecção por

H.pylori tem diminuído, assim como a incidência de câncer do estômago. Da mesma

forma, o menor nível socioeconômico concentra mais casos de câncer de estômago e,

também, de infecção por H. pylori (KELLEY e DUGGAN, 2002).

 Consumo excessivo de sal: o uso contínuo de doses elevadas de sal

na alimentação resulta, inicialmente, em gastrite atrófica, aumentando, assim, o risco

de desenvolver o câncer de estômago, posteriormente (SASAZUKI et al., 2003;

TSUGANE, 2005; CREW e NEUGUT, 2006; STRAZZULLO, 2013). O sal é

considerado um fator que lesa a mucosa gástrica, facilitando a ação de agentes

genotóxicos. Vários estudos experimentais feitos em animais que receberam dietas

ricas em sal resultaram em atrofia gástrica, que tem forte associação com metaplasia,

além de facilitar a carcinogênese no estômago na presença de outros carcinógenos

(KODAMA et al., 1984; BRITTO, 1997, FOX et al., 1999).

 Compostos de nitrato, nitrito e N-nitroso: experiências realizadas

com animais demonstraram que muitos compostos N-nitrosos são cancerígenos

(SAGHIER et al., 2013). Esses compostos podem ser formados no estômago, a partir

da ingestão de nitrito ou nitrato. Daí surge a hipótese de que dietas ricas em nitrito ou

nitrato podem gerar pré-disposição para o câncer gástrico (KELLEY e DUGGAN,

2002). Entre os alimentos apontados como os que elevam o risco de desenvolver o

câncer de estômago estão, principalmente: defumados, carnes curadas, peixes secos

e outros alimentos conservados em sal. O estudo de Jakszyn e Gonzáles (2006)

menciona que alguns estudos epidemiológicos de caso-controle revelaram que o

consumo elevado de conservas de peixe e conservas de legumes está

significativamente associado com aumento do risco de câncer gástrico.
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 Frutas e vegetais frescos: as frutas e vegetais frescos ricos em

vitaminas C, E e A (HIRAYAMA, 1984; RAMÓN, 1993), carotenoides (particularmente

beta caroteno) e selênio associam-se como protetores para o câncer de estômago

(KONO e HIROHATA, 1996; NAVARRO-ALARCON e CABRERA-VIQUE, 2008).

Os efeitos protetores do selênio são devidos às suas propriedades

antioxidantes, à sua capacidade para reduzir danos no DNA, bem como às

propriedades anti-inflamatórias e antiangiogênese (JACKSON e COMBS, 2008).

 Álcool e tabaco: há controvérsias nos estudos de associação entre

consumo de álcool e tabaco como fatores de risco para o câncer de estômago. Para

Nagini (2012), o álcool é um irritante gástrico que tem importante fator de risco para o

câncer de estômago. Jedrychowski et al. (1993) verificaram que aqueles que bebiam

vodca, pelo menos uma vez por semana, tiveram risco três vezes maior de ter câncer

gástrico quando comparado com aqueles que não bebiam. Porém, o estudo de coorte

prospectiva, de Sjödah et al. 2007, não encontrou associação positiva entre o

consumo de álcool e o câncer gástrico, mas encontrou associação moderadamente

forte com o tabagismo, bem como com a combinação de nível elevado de tabagismo e

consumo de álcool (JEDRYCHOWSKI et al., 1993; SJÖDAH et al., 2007; NAGINI,

2012).

Estudo caso-controle realizado entre japoneses e seus descendentes

residentes em São Paulo, no período de 1991 a 1994, não detectou associação entre

tabagismo ou consumo de álcool com o câncer de estômago (HAMADA et al.,

2002). Entretanto, com base em dados comprobatórios e acumulados desde 1985, a

IARC Working Group (IARC Working Group on the Evaluation of the Carcinogenic

Risk of Chemicals to Humans, 2002) concluiu que o tabagismo é fator de risco para o
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câncer de estômago do grupo 1, com evidência suficiente de carcinogenicidade em

seres humanos.

 Outros possíveis fatores de risco: parentes em primeiro grau de

pacientes com câncer de estômago têm o risco aumentado em cerca de duas a três

vezes (KELLEY et al., 2002). Podem contribuir para o aumento deste risco: a

hereditariedade pela infecção por H. pylori, pelo grupo de sangue tipo A e/ou por

presença de pólipos gástricos.

Outros fatores de risco foram pouco estudados e citados, principalmente por

serem considerados determinantes independentes e específicos para uma

determinada região, como, por exemplo, o elevado consumo de pimentas jalapeño

(Capsaicin) no México (SAGHIER et al., 2013) e de brotos de samambaia (Pteridium

aquilinum) na região de Ouro Preto/MG (MARLIÉRE,1998). Já o alto consumo de chá

verde, no Japão, foi considerado fator protetor para o câncer de estômago (INOUE et

al., 1998; SASAZUKI et al., 2003).

1.4. JUSTIFICATIVA

Ao longo das décadas, a incidência do câncer de estômago vem

apresentando tendência de decréscimo significativo. Já foi considerado o tumor com

maior ocorrência no mundo e, atualmente, é considerado o quinto tumor maligno mais

frequente. Apesar do declínio significativo na incidência, o câncer de estômago ainda

é a terceira principal causa de morte por câncer no mundo.

No Brasil, a incidência de câncer de estômago varia de acordo com a região e,

segundo dados dos registros brasileiros de câncer, o município de São Paulo

apresenta as maiores taxas de incidência e mortalidade, quando comparadas com as
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taxas de outros registros do país. Este é o primeiro estudo brasileiro que analisa as

tendências de incidência e mortalidade, por sexo, faixa etária e tipo histológico.
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2. OBJETIVOS

2.1. Descrever e analisar a tendência dos coeficientes de incidência do

câncer de estômago no Município de São Paulo, no período de 1997 a 2011, segundo

sexo, faixa etária e tipo histológico pela classificação de Lauren.

2.2. Descrever e analisar os coeficientes de mortalidade por câncer de

estômago no Município de São Paulo, no período de 1980 a 2011, segundo sexo e

faixa etária.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. TIPO DE ESTUDO

Trata-se de estudo ecológico de séries temporais. Em estudos ecológicos, a

unidade de observação é um grupo de pessoas – e não o indivíduo (WALDMAN,

2009). Incidência e mortalidade são as medidas mais usadas para quantificar a

ocorrência de doenças nesses estudos.

3.2. INCIDÊNCIA

Foram analisados os novos casos de câncer de estômago diagnosticados no

período de 1997 a 2011, de residentes no município de São Paulo. Estes dados foram

fornecidos pelo Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo (RCBP-SP).

Foram considerados os casos classificados segundo a Classificação Estatística

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª revisão (CID-10),

nos códigos de topografia C16.0 a C16.9.

3.3. MORTALIDADE

Foram analisados os óbitos por câncer de estômago do período de 1980 a

2011, de residentes no Município de São Paulo. Estes dados foram obtidos por meio

de consulta à base de dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM),

disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

(DATASUS) do Ministério da Saúde, no endereço eletrônico

(http://www.datasus.gov.br), acessado em 21/07/2014.
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3.4. POPULAÇÃO

Para o cálculo dos coeficientes de incidência e mortalidade foram utilizados os

dados de população para 1º. de julho de cada ano, obtidos através do site do

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do Ministério

da Saúde, que utilizam os dados de Censos Demográficos (1980, 1991, 2000 e 2010)

e estimativas populacionais intercensitárias fornecidas pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

3.5. COEFICIENTES DE INCIDÊNCIA E MORTALIDADE

Os coeficientes brutos de incidência (CBI) e de mortalidade (CBM) foram

calculados, para cada ano, sexo, faixa etária e tipo histológico, dividindo-se o número

de casos novos de câncer de estômago ou o número de óbitos, pela população de 1º.

de julho do município de São Paulo, multiplicando-se esse quociente por 100.000.

Quanto ao tipo histológico, foram calculados apenas os coeficientes relativos à

incidência.

Os coeficientes padronizados de incidência (CIP) e de mortalidade (CMP)

foram calculados utilizando-se, como população padrão, a população mundial

proposta por Segi (1960) (WATERHOUSE et al., 1976). Recomenda-se trabalhar com

coeficientes padronizados para possibilitar comparações dos coeficientes entre

regiões e períodos com estruturas etárias distintas (GORDIS, 2008).

Os coeficientes foram analisados segundo sexo, ano de diagnóstico/óbito,

faixa etária e histologia. Os tipos histológicos dos casos novos de câncer de estômago

registrados na base de dados do RCBP-SP estão de acordo com a Classificação

Internacional de Doenças para Oncologia – CID-O 3ª Edição. Nesse estudo, foram

avaliados os tipos de câncer, segundo a classificação de Lauren: tipo intestinal e tipo
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difuso. Os tumores dos tipos carcinomas (M8010), adenocarcinomas (M8140),

intestinal (M8144) e tubular (M8211) foram agrupados para o tipo intestinal. Para

compor o tipo difuso, foram considerados os tumores do tipo linite plástica (M8142),

difuso (M8145), mucinoso (M8480) e anel de sinete (M8490) (HU et al., 2012;

HENSON et al., 2004; LAUREN, P. 1965).

3.6. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DOS COEFICIENTES DE INCIDÊNCIA E

DE MORTALIDADE

Inicialmente, as variáveis sexo, idade e tipo histológico foram analisadas de

forma descritiva, por meio de frequências absoluta e relativa.

Para o estudo de tendências, uma opção vantajosa é estimar os modelos de

regressão (MORETTIN e TOLOI, 1986; BOYLE e PARKIN, 1991) que, além de serem

mais poderosos, do ponto de vista estatístico, facilitam a elaboração e a interpretação

(LATORRE, 1997). A primeira etapa foi visualizar o tipo de função que existe entre os

coeficientes padronizados de incidência e mortalidade com os anos-calendário do

estudo. Com a observação dos diagramas de dispersão, foram estimados os modelos

de regressão polinomial, pois, no caso, foi identificada uma relação linear de primeiro

grau (y = β0 + β1.x). A variável ano foi transformada em ano centralizado (ano menos a

média da série histórica) (LATORRE, 1997). Em seguida, foi iniciado o processo de

modelagem, considerando os coeficientes padronizados de incidência e mortalidade

por câncer de estômago como variável dependente (Y) e os anos centralizados como

variável independente (X). O modelo escolhido foi

y = 0 + 1.(ano-2004) para incidência e y = 0 + 1.(ano-1996) para

mortalidade, sendo β0 o coeficiente médio do período do estudo e β1 o incremento

anual médio. A tendência foi considerada significativa quando p < 0,05. Quando

p ≥ 0,05, a série histórica foi considerada estável.
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Em algumas análises durante a modelagem, optou-se pela técnica de

alisamento por médias móveis com 4 termos, para minimizar os ruídos brancos ou as

grandes oscilações nas séries temporais, devido a poucos casos apresentados em

alguns grupos.

Para analisar as tendências, além dos modelos de regressão linear, também

foi calculada a mudança percentual anual média (APC, abreviação em inglês de

annual percent change) utilizando o software estatístico Jointpoint Regression

Program do National Cancer Institute. Assumindo a distribuição de Poisson, o método

joinpoint ajusta um modelo de tendência com um número mínimo de pontos e testa se

a inclusão de mais pontos é estatisticamente significativa para o modelo. O modelo

final é estatisticamente significativo se p < 0,05 (Joinpoint Regression Program, 2014).

3.1. QUESTÕES ÉTICAS

O presente estudo, intitulado “Tendências da incidência e da mortalidade do

câncer de estômago no Município de São Paulo”, foi aprovado pelo Comitê de Ética

em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública (Anexo 2) e pelo Comitê Técnico

Assessor do Registro de Câncer de Base Populacional do Município de São Paulo

(Anexo 3). As bases de dados não possuíam identificação dos pacientes.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Câncer gástrico em São Paulo: Tendências da incidência e da mortalidade.
Tahara EI, Latorre MRDO, Tanaka LF, Michels FAS.

Resumo

OBJETIVO: Investigar as tendências de incidência e mortalidade por câncer de

estômago no município de São Paulo, segundo sexo, faixa etária e tipo histológico.

MÉTODOS: Os dados de incidência (1997 a 2011) foram obtidos do Registro de

Câncer de Base Populacional de São Paulo. Os dados de mortalidade (1980 a 2011)

foram obtidos do site do Ministério da Saúde – DATASUS[13]. Foram feitas análises de

séries temporais por sexo, faixa etária e histologia utilizando a classificação de

Lauren. Taxas brutas, padronizadas e mudança percentual anual (APC) foram

calculadas para as análises de tendências.

RESULTADOS: Foram analisados 24.512 casos incidentes e 31.215 óbitos. Houve

redução da incidência (APC -8,3% em homens e -6,5% em mulheres) e da

mortalidade (APC -2,3% homens e -2,5% mulheres). Houve tendência de queda tanto

na incidência como na mortalidade em todas as faixas etárias, com exceção da faixa

etária mais jovem (20-29 anos), que apresentou estabilidade. Este comportamento se

manteve quando os dados foram analisados por tipo histológico dos tipos intestinal e

difuso. O tipo difuso apresentou estabilidade também nas faixas etárias: 30-39, 40-49

e ≥ 80 anos do sexo feminino.

CONCLUSÃO: São Paulo acompanhou a tendência mundial de decréscimo na

incidência e na mortalidade. Este decréscimo ocorreu em todas as faixas etárias, com

exceção de adultos jovens, principalmente a faixa etária de 20 a 29 anos.

Descritores: Câncer de estômago; Incidência; Mortalidade; Tendências; Estudo

ecológico
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Gastric cancer in Sao Paulo: incidence and mortality trends
Tahara EI, Latorre MRDO, Tanaka LF, Michels FAS

Abstract

AIM: To investigate trends in incidence and mortality of gastric cancer in São Paulo,

according to sex, age group and histological type.

METHODS: The incidence data (1997-2011) were provided from the Population-Based

Cancer Register of São Paulo. Mortality data (1980-2011) were obtained from the

online platform the site of Ministry of Health - DATASUS[13]. Trend analysis by gender,

age group and histological type using the Lauren classification were conducted. The

crude rates, age-standardized rates and annual percentage change (APC) were

calculated.

RESULTS: 24,512 incident cases and 31,215 deaths were analyzed. There was a

reduction in the incidence (APC -8.3% men and -6.5% women) and mortality (APC

-2.3% men and 2.5% women). A decreasing trend was observed for all age groups,

except for the youngest (20-29 years) for which stability was observed. Both intestinal

and diffuse types remained stable in the youngest age group. The diffuse type also

showed stability in the age groups: 30-39, 40-49 and ≥ 80 years female.

CONCLUSION: São Paulo followed the global trend of decreasing incidence and

mortality, however, the same trend was not observed among young adults, especially

the age group 20-29 years.

Key words: Gastric cancer; Incidence; Mortality; Trends; Ecological study
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INTRODUÇÃO

O câncer gástrico (GC) já foi considerado a neoplasia com maior ocorrência na

população mundial. Ao longo das décadas, a incidência do GC vem apresentando

tendência de decréscimo significativo, mas a mortalidade não acompanhou essa

tendência na mesma velocidade e o GC ainda é considerado a terceira principal causa

de morte por câncer. Atualmente, é o quinto tumor maligno mais frequente no mundo,

atrás dos tumores de pulmão, mama, colón retal e próstata, sendo que mais de 70%

dos casos novos encontram-se em países em desenvolvimento, com a metade das

ocorrências em países do Leste Asiático, principalmente a China[1]. O GC tem etiologia

multifatorial e sua incidência pode ser influenciada por fatores endógenos e exógenos

ainda desconhecidos[2]. Entre os países, as diferenças nas incidências podem ser

explicadas pelos fatores etiológicos, incluindo as prevalências de Helicobacter pylori

(H. pylori), o hábito alimentar, a suscetibilidade genética e o histórico familiar[3,4]. As

hipóteses para o expressivo declínio das taxas mundiais de incidência e mortalidade

são decorrentes de fatores ambientais e comportamentais, como diminuição da

infecção por H. pylori, diminuição do tabagismo, introdução da refrigeração, redução

do sal e dos condimentos nos alimentos e maior consumo de frutas e vegetais

frescos. Especificamente no Japão, a grande contribuição para a queda acelerada da

taxa de mortalidade por GC foi o investimento nas estratégias de tratamento,

combinado com a detecção precoce da doença, através de programas de screening,

implantados em 1983[5,6,7].

São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com aproximadamente 11,9

milhões de habitantes[8], sendo 99,1% da população residentes na área urbana. O

município possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) dentre as cidades brasileiras e o

10º. maior PIB do mundo.  Em 2011, o PIB de São Paulo foi mais de 477 bilhões de

reais, o que equivale a 11,5% de todo o PIB brasileiro. Contudo, consoante com os

grandes contrastes identificados nas metrópoles de países emergentes,
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principalmente em regiões periféricas e empobrecidas, a cidade ainda convive com

problemas de ordem econômica e social. Em relação à prevenção secundária para o

GC, tanto na cidade de São Paulo como no Brasil, não há campanhas e programas de

screening e detecção precoce do GC implantados para a população.

A publicação dos dados dos Registros de Câncer de Base Populacional de

2010 identificou a cidade de São Paulo com a maior taxa de incidência de GC

ajustada por idade entre os homens (25,0 por 100.000) e a segunda maior taxa entre

as mulheres (11,0 por 100.000). Apesar disso, existem poucos estudos desvendando

e avaliando as tendências do GC para São Paulo. Em particular, não existem estudos

que investigam as tendências de incidência e mortalidade de GC por sexo, faixas

etárias e tipo histológico. Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar as

tendências dos coeficientes de incidência (no período de 1997 a 2011) e mortalidade

(período de 1980 a 2011) por GC na cidade de São Paulo, segundo as variáveis:

sexo, faixa etária e tipo histológico pela classificação de Lauren, sendo esta última

variável analisada apenas para os coeficientes de incidência.

MATERIAL E MÉTODOS

Dados de Incidência e Tipo Histológico

Informações sobre todos os casos novos de GC no município de São Paulo,

incluindo idade, sexo e tipo histológico durante o período de 1997 a 2011, foram

obtidas do Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo (RCBP-SP),

codificadas segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas

Relacionados à Saúde – 10ª. revisão (CID-10), sob os códigos de C16.0 a C16.9. Os

carcinomas in situ não foram considerados nesse estudo.

O tipo histológico do GC é registrado na base de dados do RCBP-SP de

acordo com a Classificação Internacional de Doenças para Oncologia – CID-O 3a.
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Edição. Para esse estudo, foram focados os tipos de câncer pela classificação de

Lauren (1965): tipo intestinal e tipo difuso. Os tumores do tipo carcinomas (M8010),

adenocarcinomas (M8140), intestinal (M8144) e tubular (M8211) foram agrupados

para o tipo intestinal. Para classificar o tipo difuso, foram considerados os tumores dos

tipos linite plástica (M8142), difuso (M8145), mucinoso (M8480) e anel de sinete

(M8490)[10,11,12].

Dados de Mortalidade

Os dados de mortalidade por GC, segundo sexo e faixa etária, foram obtidos

da base de dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), disponibilizados

pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)[13]. Foram

selecionados todos os óbitos por GC codificados pela Classificação Internacional de

Doenças 9ª. revisão (CID-9), sob os códigos 151.0 a 151.9, no período de 1980 a

1995, e pela CID-10, sob os códigos C16.0 a C16.9, no período de 1980 a 2011.

População

Para o cálculo dos coeficientes de incidência e mortalidade, foram

considerados os dados de população do município de São Paulo, segundo sexo e

faixa etária, obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)[8],

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

(DATASUS) [13].

Análises estatísticas

Foram calculados os coeficientes brutos de incidência e de mortalidade por

100.000 homens e por 100.000 mulheres. Os coeficientes padronizados (ASR – do
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inglês Age-Standardized Rate) de incidência e mortalidade foram calculados pelo

método direto, utilizando-se, como população padrão, a população mundial proposta

por Segi (1960)[14,15]. Por tipo histológico, foram calculados os coeficientes brutos de

incidência específicos para o tipo intestinal (M8010, M8140, M8144 e M8211) e para o

tipo difuso (M8142, M8145, M8480 e M8490).

Primeiramente, as variáveis sexo, faixa etária e tipo histológico foram

analisadas de forma descritiva, através de frequências absoluta e relativa. Diagramas

de dispersão entre os coeficientes de incidência e mortalidade e os anos de estudo

foram feitos para identificar o tipo de relacionamento entre eles, além do teste de

normalidade para as variáveis do estudo. Foi feita a transformação da variável “ano”,

em ano centralizado (ano menos a média da série histórica) para estimar os modelos

de regressão polinomial. Em seguida, foi feito o processo de modelagem

considerando os coeficientes padronizados de incidência e de mortalidade por GC

como variável dependente (Y) e os anos do estudo centralizados como variável

independente (X).

O modelo escolhido foi y = 0 + 1.(ano-2004) para incidência; para

mortalidade: y = 0 + 1.(ano-1996), sendo 0 o coeficiente médio do período do

estudo e 1 o incremento anual médio. Para minimizar as grandes oscilações nas

séries temporais, devido a alguns grupos apresentarem poucos casos, em algumas

análises foi utilizada a técnica de médias móveis com 4 termos.

Para analisar as tendências também foi estimada a mudança percentual anual

média (APC do inglês Annual Percent Change) utilizando o software estatístico

Jointpoint Regression Program do National Cancer Institute[16]. Assumindo a

distribuição de Poisson, foi ajustado um modelo de tendência pelo método joinpoint,

sendo que o modelo final foi estatisticamente significativo com p < 0,05[16]. Houve

poucos pontos de inflexão, que foram considerados não relevantes; assim, foram

considerados os resultados de APC dos modelos sem pontos de inflexão.
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Os cálculos dos coeficientes de incidência e mortalidade foram feitos no

programa Microsoft Excel. Para as análises de tendências foram utilizados os

softwares R versão 3.64.

Considerações éticas

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de

Saúde Pública da Universidade de São Paulo e pelo Comitê Técnico Assessor do

Registro de Câncer de Base Populacional do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Incidência

Neste estudo, foram analisados 24.512 casos novos de GC diagnosticados no

município de São Paulo, no período de 1997 a 2011. Desse total, 14.860 casos foram

incidentes em homens e 9.652 em mulheres, respectivamente 60,6% e 39,4% (Tabela

1). Nesse período, o coeficiente padronizado foi mais elevado para os homens (21,2

por 100.000) do que para as mulheres (9,4 por 100.000).

De 1997 a 2011, como apresentado na Tabela 2, os coeficientes de incidência

foram decrescentes, tanto para homens (APC = -8,3%) como para mulheres (APC =

-6,5%). Em 1997, os coeficientes padronizados (por 100.000) eram 39,9 casos entre

homens e 15,3 para mulheres. No final do período, 2011, esses números foram

reduzidos para 11,4 e 6,2 casos, respectivamente (Figura 1).

Mortalidade

De 1980 a 2011, o total de 31.215 óbitos por GC foi registrado em residentes

do município de São Paulo, sendo 19.700 homens (63,1%) e 11.515 mulheres
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(36,9%) (Tabela 1). O coeficiente padronizado foi de 17,2 óbitos por 100.000 homens

e 6,9 óbitos por 100.000 mulheres.

Nesse período, os coeficientes de mortalidade foram decrescentes, com APC

de -2,3%, para homens, e -2,5%, para mulheres (Tabela 2). No início do período

(1980), os coeficientes de mortalidade eram de 25,1/100.000 habitantes do sexo

masculino e 11,6 óbitos do feminino. Em 2011, esses valores foram reduzidos para

10,6 e 4,6 óbitos, respectivamente (Figura 1).

Faixa etária e histologia pela classificação de Lauren

No período analisado, praticamente em todas as faixas etárias, os valores dos

coeficientes médios entre homens foram superiores aos coeficientes das mulheres,

sendo que a razão 2:1 é superada a partir de 50 anos. Nas faixas etárias mais jovens

(até 39 anos), a razão é em torno de 1:1 (Tabela 3).

Os coeficientes de incidência e mortalidade por GC foram aumentando de

acordo com a idade da população. No período de 1997 a 2011, o coeficiente de

incidência (por 100.000) do sexo masculino com idade até 49 anos não ultrapassava

14,0 casos, sendo 10,0 do sexo feminino. Entretanto, na faixa etária mais velha (80+

anos), os coeficientes de incidência apresentaram valores aproximados a 122,0 por

100.000 mulheres e 262,0 por 100.000 homens. O mesmo comportamento ocorreu

com os coeficientes de mortalidade, que aumentaram de acordo com o avanço das

faixas etárias. De 1980 a 2011, o coeficiente de mortalidade (por 100.000) entre os

homens com idade até 49 anos era menor do que 10,0 e 5,0 entre as mulheres.

Porém, nas faixas etárias mais velhas, 80+ anos, os coeficientes de mortalidade

chegaram a 248,0 por 100.000 homens e, aproximadamente, 127,0 por 100.000

mulheres (Figura 2 e Tabela 3).
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Houve tendência de queda dos coeficientes de incidência e mortalidade no

período de estudo em todas as faixas etárias; apenas a faixa etária mais jovem (20-29

anos) apresentou estabilidade. Os coeficientes de mortalidade também apresentaram-

se estáveis para as mulheres com idade entre 30 e 39 anos (Figura 3 e Tabela 3).

Do total de 24.512 casos novos de GC registrados no período de 1997 a 2011,

15.591 (64%) foram tumores classificados como tipo intestinal, 3.441 (14%) como tipo

difuso e os 22% restantes foram os outros tipos de tumor gástrico. A distribuição de

frequência dos casos, por faixas etárias, apresentou, para o tipo difuso, a

concentração de aproximadamente 45% dos casos, na faixa etária até 59 anos,

enquanto o tipo intestinal apresentou 29% e outros tumores 30% nessa mesma faixa.

Além disso, a incidência do tipo difuso ocorreu de forma mais proporcional entre os

sexos (55% em homens e 45% em mulheres), enquanto, no tipo intestinal, os casos

foram mais incidentes no sexo masculino, com 62%.

A Tabela 4 mostra que, para o câncer do tipo intestinal, no período de estudo,

o coeficiente padronizado (por 100.000) foi mais elevado para os homens, com 13,7,

do que para as mulheres, com 5,7, resultando na razão entre sexos maior do que 2:1.

Além disso, o coeficiente padronizado da incidência do tipo intestinal do sexo

masculino superou o do feminino em todas as faixas etárias. Para o tipo difuso, o

coeficiente padronizado no período também foi maior para o sexo masculino (2,6 por

100.000 homens) do que para o feminino (1,5 por 100.000 mulheres), entretanto, a

análise por faixa etária mostrou que até 49 anos a razão entre sexo foi de 1:1.

A tendência dos coeficientes de incidência do câncer gástrico do tipo intestinal

é de decréscimo em todas as faixas etárias e em ambos os sexos, com exceção da

faixa etária mais jovem (20-29 anos) que apresentou estabilidade no período. A

estabilidade também foi observada na faixa de 20 a 29 anos dos coeficientes do tipo

difuso; entretanto, em outras faixas etárias do sexo feminino (30-39, 40-49 e ≥ 80
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anos), os coeficientes do tipo difuso não apresentaram tendências de decréscimo na

série temporal (Figura 4 e Tabela 4).
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Tabela 1: Número e porcentagem de casos e óbitos por câncer gástrico, segundo sexo, idade e tipo
histológico do tumor. São Paulo.

Variável Categoria
Casos novos

(1997 a 2011)
Óbitos

(1980 a 2011)
N % N %Sexo Masculino 14860 60,6 19700 63,1Feminino 9652 39,4 11515 36,9Ignorado - - 7 0,0Idade < 20 anos 39 0,2 13 0,120 a 29 anos 231 0,9 213 0,730 a 39 anos 981 4,0 911 2,940 a 49 anos 2364 9,7 2560 8,250 a 59 anos 4149 16,9 5429 17,460 a 69 anos 5710 23,3 8144 26,170 a 79 anos 5865 23,9 8624 27,6

 80 anos 3448 14,1 5321 17,0Ignorada 1725 7,0 7 0,0Tipo histológico Tipo intestinal * 15591 63,6 - -Tipo difuso * 3441 14,0 - -Outros 5480 22,4 - -
Total 24512 100,00 31215 100,0* Tipo Histológico pela classificação de Lauren
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Figura 1 - Média móvel dos coeficientes padronizados (ASR) de incidência (1997-

2011) e mortalidade (1980-2011) por câncer gástrico, segundo sexo e ano. São

Paulo.
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Tabela 2 - Mudança percentual anual (APC) estimada e modelos de regressão dos

coeficientes de incidência e mortalidade por câncer gástrico, segundo sexo e período.

São Paulo.

Segmentos Período APC
IC

(95% APC)
Modelo de Regressão Linear Tendência

Incidência Masculino 1997-2011 -8,3* (-9,6 ; -7,0) Y=21,17-1,80*(ano-2004);

p<0,001; r2=0,97

Decrescente

Incidência Feminino 1997-2011 -6,5* (-7,6 ; -5,3) Y=9,48-0,65*(ano-2004);

p<0,001; r2=0,97

Decrescente

Mortalidade Masculino 1980-2011 -2,3* (-2,5 ; -2,1) Y=17,86-0,39*(ano-2004);

p<0,001; r2=0,97

Decrescente

Mortalidade Feminino 1980-2011 -2,5* (-2,7 ; -2,2) Y=7,22-0,18*(ano-2004);

p<0,001; r2=0,95

Decrescente

* A mudança percentual anual (APC) é significativamente diferente de zero quando p < 0.05
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Figura 2 - Coeficientes de incidência (1997 a 2011) e mortalidade (1980 a 2011) por

câncer gástrico, segundo sexo e faixa etária. São Paulo.
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Figura 3 - Coeficientes de incidência (1997 a 2011) e mortalidade (1980 a 2011) por

câncer gástrico, segundo sexo, faixa etária e ano. São Paulo.

Homens 30-39

Mulheres 30-39

Mulheres 20-29

Homens 20-29

C
oe

fic
ie

nt
e 

In
ci

dê
nc

ia
po

r1
00

.0
00

ha
bi

ta
nt

es

Idades: 20-39 anos

0

1

2

3

4

5

6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ano do Diagnóstico

C
oe

fic
ie

nt
e 

M
or

ta
lid

ad
e

po
r 1

00
.0

00
 h

ab
ita

nt
es

Homens 30-39
Mulheres 30-39

Mulheres 20-29
Homens 20-29

Idades: 20-39 anos

0

1

2

3

4

5

6

Ano do Óbito

Homens 50-59

Mulheres 50-59

Mulheres 40-49
Homens 40-49

C
oe

fic
ie

nt
e 

In
ci

dê
nc

ia
po

r1
00

.0
00

ha
bi

ta
nt

es

Idades: 40-59 anos

Ano do Diagnóstico

0

10

20

30

40

50

60

70

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

C
oe

fic
ie

nt
e 

M
or

ta
lid

ad
e

po
r 1

00
.0

00
 h

ab
ita

nt
es

Idades: 40-59 anos

Ano do Óbito

Homens 50-59

Mulheres 50-59

Mulheres 40-49
Homens 40-49

0

10

20

30

40

50

60

70

Homens 80+

Mulheres 80+

Mulheres 70-79

Homens 70-79C
oe

fic
ie

nt
e 

In
ci

dê
nc

ia
po

r1
00

.0
00

ha
bi

ta
nt

es

Idades: 60 + anos

Ano do Diagnóstico

Mulheres 60-69

Homens 60-69

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

C
oe

fic
ie

nt
e 

M
or

ta
lid

ad
e

po
r 1

00
.0

00
 h

ab
ita

nt
es

Idades: 60 + anos

Ano do Óbito

Homens 80+

Mulheres 80+

Mulheres 70-79

Homens 70-79

Mulheres 60-69

Homens 60-69

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500



31

Tabela 3 - Coeficientes e razão de coeficientes (masculino / feminino) de incidência

(1997-2011), mortalidade (1980-2011) e tipo histológico* do câncer gástrico, segundo

sexo e faixa etária. São Paulo.

Faixas Etárias (em anos)

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Coeficiente
Bruto

Coeficiente
Padronizado

Masculino 0,7 3,8 13,8 42,5 99,9 183,0 261,9 27,7 21,2
Incidência Feminino 0,8 3,6 9,1 18,3 38,1 75,6 121,9 15,5 9,4

M/F 0,9 1,1 1,5 2,3 2,6 2,4 2,1 1,8 2,3

Incidência
Tipo

Intestinal

Masculino 0,4 2,2 8,6 27,2 66,5 120,0 168,7 17,9 13,7
Feminino 0,3 1,7 4,8 10,5 24,3 47,9 75,8 9,3 5,7

M/F 1,3 1,3 1,8 2,6 2,7 2,5 2,2 1,9 2,4

Incidência
Tipo Difuso

Masculino 0,2 0,8 2,3 6,5 11,4 19,5 21,8 3,5 2,6
Feminino 0,2 1,2 2,2 4,0 5,5 8,4 8,0 2,4 1,5

M/F 1,0 0,7 1,0 1,6 2,1 2,3 2,7 1,5 1,7

Masculino 0,3 1,9 9,2 32,0 79,8 162,7 248,1 20,5 17,2
Mortalidade Feminino 0,4 1,6 4,5 11,8 27,4 63,3 126,5 10,6 6,9

M/F 0,8 1,2 2,0 2,7 2,9 2,6 2,0 1,9 2,5

* Tipo histológico pela classificação de Lauren
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Figura 4 - Coeficientes de incidência por histologia (classificação de Lauren) do câncer

gástrico, segundo sexo, faixa etária e ano. São Paulo, 1997 a 2011.
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Tabela 4 - Mudança percentual anual (APC) estimada dos coeficientes de incidência,

mortalidade e tipo histológico* do câncer gástrico, segundo sexo e faixa etária. São

Paulo.

Faixa
Etária

Sexo

Mudança
Percentual

Anual
(APC)

Tendência
IC

(95% APC)

Mudança
Percentual

Anual
(APC)

Tendência
IC

(95% APC)

Mudança
Percentual

Anual
(APC)

Tendência
IC

(95% APC)

Mudança
Percentual

Anual
(APC)

Tendência
IC

(95% APC)

Masculino -3,0 Estável ( -8,4 ; 2,8 ) -2,7 Estável ( -18,5 ; 16,2) -10,5 Estável ( -35,2 ; 23,7) -0,7 Estável ( -9,3 ; 8,7 )
Feminino 1,0 Estável ( -3,8 ; 5,9 ) -2,1 Estável ( -34,4 ; 46,2) 2,9 Estável ( -8,9 ; 16,3 ) 4,0 Estável ( -3,5 ; 12,2 )

Masculino -7,0* Decrescente ( -9,3 ; -4,6 ) -7,7* Decrescente ( -10,6 ; -4,7) -8,9* Decrescente ( -14,2 ; -3,2) -1,4* Decrescente ( -2,3 ; -0,6 )
Feminino -4,1* Decrescente ( -6,7 ; -1,3 ) -3,8* Decrescente ( -6,4 ; -1,2 ) -3,0 Estável ( -8,0 ; 2,3 ) 0,1 Estável ( -0,8 ; 1,1 )

Masculino -8,5* Decrescente ( -10,1 ; -6,8 ) -8,1* Decrescente ( -10,4 ; -5,8) -5,6* Decrescente ( -8,9 ; -2,3 ) -2,6* Decrescente ( -3,3 ; -2,0 )
Feminino -3,9* Decrescente ( -5,6 ; -2,2 ) -3,6* Decrescente ( -5,7 ; -1,3 ) -3,6 Estável ( -7,8 ; 0,8 ) -1,3* Decrescente ( -2,1 ; -0,5 )

Masculino -7,9* Decrescente ( -9,7 ; -6,1 ) -7,8* Decrescente ( -9,9 ; -5,6 ) -4,4* Decrescente ( -6,9 ; -1,9 ) -2,6* Decrescente ( -3,0 ; -2,2 )
Feminino -5,6* Decrescente ( -7,2 ; -3,9 ) -5,8* Decrescente ( -8,7 ; -2,9 ) -2,9* Decrescente ( -5,7 ; -0,1 ) -2,2* Decrescente ( -2,9 ; -1,6 )

Masculino -8,6* Decrescente ( -10,1 ; -7,0 ) -7,9* Decrescente ( -9,7 ; -6,1 ) -5,5* Decrescente ( -8,1 ; -2,7 ) -2,5* Decrescente ( -2,9 ; -2,1 )
Feminino -7,0* Decrescente ( -8,3 ; -5,7 ) -6,9* Decrescente ( -8,6 ; -5,1 ) -2,9* Decrescente ( -5,3 ; -0,3 ) -3,0* Decrescente ( -3,4 ; -2,6 )

Masculino -8,3* Decrescente ( -9,6 ; -7,0 ) -6,8* Decrescente ( -8,2 ; -5,3 ) -5,7* Decrescente ( -8,7 ; -2,6 ) -2,3* Decrescente ( -2,6 ; -1,9 )
Feminino -8,2* Decrescente ( -9,3 ; -7,1 ) -7,6* Decrescente ( -9,2 ; -6,0 ) -5,2* Decrescente ( -7,3 ; -3,0 ) -3,1* Decrescente ( -3,5 ; -2,6 )

Masculino -10,5* Decrescente ( -12,6 ; -8,3 ) -8,4* Decrescente ( -10,8 ; -5,9) -4,8* Decrescente ( -10,6 ; 1,4 ) -1,1* Decrescente ( -1,8 ; -0,5 )
Feminino -8,7* Decrescente ( -10,7 ; -6,7 ) -6,1* Decrescente ( -8,3 ; -3,8 ) -3,7 Estável ( -7,9 ; 0,7 ) -2,1* Decrescente ( -2,6 ; -1,6 )

* Tipo histológico pela classificação de Lauren
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DISCUSSÃO

No presente estudo, foram apresentadas as tendências da incidência e da

mortalidade por GC entre os residentes do município de São Paulo. Nas séries

históricas analisadas, a tendência da incidência diminui acentuadamente, já a

mortalidade não acompanha essa tendência na mesma velocidade. Entretanto, a

magnitude das tendências difere entre os sexos e as faixas etárias. Tanto a incidência

como a mortalidade na faixa etária de 20 a 29 anos e, especificamente, a mortalidade

nas mulheres de 30 a 39 anos, apresentaram estabilidade na tendência ao longo do

período.

No mundo, a incidência do GC varia de acordo com as localidades. A

publicação Cancer Incidence in Five Continents Volume X[17] mostrou que o maior

coeficiente de incidência encontrado foi no condado de Yangcheng, na China, com

168,9 por 100.000 homens e, entre as mulheres, no condado de Yanting, também

uma localidade chinesa, com 68,0 por 100.000; já os menores coeficientes (por

100.000) foram registrados na Cidade do Cabo, na África do Sul, com 1,0 em homens

e 0,5 em mulheres. No período analisado, os coeficientes de incidência entre os

homens, em São Paulo, foram comparáveis com a região de Emília-Romanha, no

norte da Itália (21,2 por 100.000), o condado de Haining, na China (21,4 por 100.000);

entre as mulheres, a região de Alto-Ádige, no nordeste da Itália (9,4 por 100.000), e a

cidade de Cuiabá, no Brasil (9,5 por 100.000).

Estudos recentes, realizados no estado de Brunei, Darussalã, localizado no

sudeste asiático[18], no condado de Zhuanghe, no nordeste da China[19], e nos Estados

Unidos[20], apresentaram tendências decrescentes na série temporal, comportamento

parecido com o presente estudo. No condado de Zhuanghe[16], detectou-se maior

redução da incidência no sexo masculino (APC -5,8%) – um pouco menor entre as

mulheres (APC -2,9%) –, o que também foi confirmado com os cálculos do APC em

São Paulo (-8,3%, entre homens, e -6,5%, entre as mulheres). Tendências
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praticamente estáveis foram encontradas na Coreia[21] (APC -0,2% no sexo masculino

e -0,4% no feminino). Em contrapartida, o estudo realizado no Irã[22] mostrou o

aumento da incidência no período de 2000 a 2005, sendo que parte do crescimento

pode ser devido à melhoria no sistema de registro de câncer ocorrido em 1999-2005,

enquanto a outra parte pode ser decorrente do aumento dos fatores de risco, como

alto consumo de peixes defumados e baixo nível socioeconômico – observados em

algumas regiões do país.

Estudos utilizando os dados de mortalidade da Organização Mundial da Saúde

– WHO[23] mostraram que, entre os homens, os maiores coeficientes (por 100.000)

foram na República da Coreia (30,7) e na Rússia (27,2), enquanto os menores foram

apresentados nos Estados Unidos (3,0) e no Canadá (5,0). Entre as mulheres, as

maiores taxas foram observadas na República da Coreia (11,3) e no Equador (10,5),

ao passo que os Estados Unidos (2,0) e o Canadá (5,0) apresentaram as menores

taxas[24]. O estudo realizado na Coreia[21] encontrou o coeficiente de 52,8 por 100.000

homens e 21,6 por 100.000 mulheres. Os coeficientes padronizados calculados para o

município de São Paulo podem ser considerados como níveis intermediários quando

são comparados com outras localidades. Estudo de tendências, com 61 países,

apresentou decréscimo significativo nas taxas de mortalidade em todas as

localidades. Desse estudo, a mudança percentual anual estimada para União

Europeia foi de -3,7%, para homens, e -3,4%, para mulheres[25]; sendo que, em muitos

países, o APC foi próximo nos dois sexos[24]. Na Coreia[21], também foi verificada a

tendência de mortalidade com decréscimo significativo (APC -4,3%, entre homens, e

-5,9%, entre mulheres). Tendências semelhantes também foram observadas no

município de São Paulo (APC -2,3%, entre homens, e -2,5%, entre mulheres).

Acredita-se que os esforços na prevenção primária, como melhorias nas

condições socioeconômicas e na preservação dos alimentos, aliados ao aumento de

ingestão de frutas, verduras e legumes frescos e à diminuição do tabagismo e da
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infecção por Helicobacter pylori têm contribuição importante no decréscimo das

tendências[4,5,26]. Ao longo das últimas três décadas, os indicadores socioeconômicos

do Brasil apresentaram resultados favoráveis. Por exemplo, entre 1980 e 2012, o valor

do IDH do Brasil cresceu 33%, saltando de 0,549 para 0,730, ocupando o 79º. lugar

no ranking do Human Development Report 2014[27]. Desde 1980, o IDH do Brasil foi o

que mais cresceu entre os países da América Latina e do Caribe, representando o

crescimento médio anual de 0,95% no período. O município de São Paulo também

mostra resultados positivos para o índice de desenvolvimento humano municipal –

IDHM (aumento de 29%, entre 1991 e 2010)[28]. Esses resultados indicam

retrospectiva positiva no cenário social dentro do país e do município, através de

melhorias na saúde (esperança de vida), na renda e na educação, o que pode

favorecer também parte da prevenção primária do GC e, consequentemente, a

redução da sua incidência na série temporal.

Outra hipótese para o decréscimo foi a introdução de refrigeração nos

domicílios do Brasil, que foi percebida significativamente ao longo das décadas. Em

1981, apenas 56,6% dos domicílios brasileiros possuíam geladeira; já, em 2010, esse

número aumentou para 94%, aproximadamente[29]. Em São Paulo, atualmente, quase

99% dos domicílios possuem geladeira[29]. O aumento da posse de refrigeradores

pode ser considerado um avanço para a saúde, com a melhor conservação dos

alimentos frescos para consumo e a diminuição da necessidade de conservação de

alimentos com o sal.

Outro fator de risco conhecido é a infecção pelo H. pylori. Estudos realizados

no Brasil estimaram sua prevalência entre 60% e 95%[30]. No entanto, um estudo,

realizado entre indivíduos saudáveis residentes na zona urbana de São Paulo,

encontrou 48,8% de prevalência[31], semelhante aos índices de países desenvolvidos,

como Alemanha e Reino Unido. No Brasil, embora não haja estudos avaliando as

tendências da prevalência da H. pylori, imagina-se que, ao longo das décadas, a
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prevalência tenha se reduzido significativamente devido às melhorias nas condições

socioeconômicas do país durante as últimas décadas, especialmente nas áreas

urbanas. Além disso, a prescrição generalizada de antibióticos pode ter também papel

importante na redução da infecção por H. pylori nas áreas urbanas do país. Estudos

mostram que tratamentos com terapias conjugadas, como lansoprazol, pantoprazol,

amoxicillina e claritromicina, apresentaram altos índices de erradicação do H. pylori

nessas regiões[32,33].

Globalmente, as taxas de incidência para GC são quase duas vezes mais altas

em homens do que em mulheres[34,35]. No presente estudo, foi encontrada razão de

incidência na relação homem : mulher igual a 2,3, sendo que, para a mortalidade, a

razão foi de 2,5 óbitos em homens para cada 1 óbito em mulheres. Essa razão é

dependente da idade, sendo que a razão entre homens e mulheres é mais próxima

até 35 anos; já, na idade próxima de 55 anos, identificou-se maior diferença nessa

razão (2:1), enquanto, nas faixas etárias mais velhas, há declínio, chegando-se a

0,5:1[34,36]. A razão de incidência entre sexo também foi dependente da idade, no

estudo de São Paulo, sendo que o resultado ficou coerente com outros estudos

internacionais[34,36], exceto para faixas etárias mais velhas, nas quais a razão

permaneceu em torno de 2:1. Resultados parecidos também foram encontrados nos

estudos realizados em Kyoto e Tóquio, no Japão, onde esta razão ficou próxima de

1:1, em adultos com até 40 anos, aumentando (a razão) em adultos mais velhos,

chegando próxima de 2:1[37,38].

Este estudo também mostrou o resultado da razão de sexo dependente da

idade e da histologia de Lauren. Os resultados da razão (homem:mulher) nos dois

tipos histológicos foram distintos, sendo que a razão de incidência no tipo intestinal

apresentou-se sempre maior em todas as faixas etárias a partir de 20 anos,

diferentemente do tipo difuso, que manteve a razão de 1:1 em idades até 49 anos,

aumentando a razão de 2:1 somente a partir de 60 anos. Com base nos resultados
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encontrados, podemos inferir que existem diferenças entre sexos, não apenas com o

fator idade, mas também em diferentes tipos histológicos do GC.

De acordo com a classificação de Lauren dos carcinomas, o tipo intestinal é

mais frequente em populações de alto risco e está relacionado com fatores

ambientais, como a dieta, o tabagismo e o etilismo, dado que, nas últimas décadas, a

incidência do tipo intestinal diminuiu acentuadamente[11]. Além disso, o tipo intestinal é

mais frequente em homens do que em mulheres, em contraste com o difuso, que é

mais frequente em mulheres[34,39]. O carcinoma do tipo intestinal, em São Paulo, está

em tendência de decréscimo acentuado em todas as faixas etárias, exceto nas idades

entre 20 e 29 anos, que apresentou estabilidade ao longo do tempo, seguindo a

tendência observada em outros países.

O tipo difuso é altamente metastático e caracterizado pela rápida progressão

da doença, com características de ser menos suscetível a fatores ambientais e estar

relacionado com genética e histórico familiar[40,41,42], além de ser mais incidente em

adultos jovens do que nos mais velhos[11,43,44]. Ao contrário do tipo intestinal, que está

em decréscimo, o tipo difuso tem apresentado estabilidade[40] ou crescimento nas

tendências[11]. O presente estudo está refletindo a tendência global do tipo difuso, com

estabilidade na incidência para os adultos jovens e para o sexo feminino.

Analisando as tendências separadamente por sexo, faixa etária e histologia

dos tipos intestinal e difuso, verificamos que a incidência do carcinoma tipo difuso,

entre mulheres mais jovens, de 20 a 49 anos, não está na tendência de decréscimo,

sendo que o número absoluto de casos é maior nessa faixa etária. A estabilidade do

tipo difuso também foi verificada entre as mulheres mais velhas – com idade a partir

de 80 anos. Entre os homens, a incidência do tipo difuso também permanece estável

– para a faixa etária de 20 a 29 anos. O efeito nos adultos jovens parece estar menos

dependente dos fatores exógenos, principalmente tratando-se do tipo difuso, ao passo

que os carcinomas do tipo diferenciado têm sido mais correlacionados com fatores
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relacionados à alimentação supostamente conhecidos como cancerígenos[45]. Em São

Paulo, especificamente na idade entre 20 e 29 anos, a mortalidade também não está

na tendência de decréscimo, assim como a incidência do carcinoma do tipo intestinal,

que apresentou estabilidade na série analisada. A intensificação de estudos voltados

para faixas etárias mais jovens, incluindo a prevalência da infecção por H. pylori e a

tendência da prevalência do tabagismo, pode ajudar a entender mais a etiologia do

GC, nessa população, e oferecer, assim, medidas mais efetivas de prevenção,

diagnóstico e tratamento dessa neoplasia – que continua acometendo uma parcela

dos adultos jovens de São Paulo.

Concluindo, observou-se que as melhorias de condições de vida, com possível

redução da prevalência da infecção pelo H. pylori, associadas ao aumento da

porcentagem de famílias com refrigerador, contribuíram para a redução dos

coeficientes tanto de incidência quanto de mortalidade do tipo intestinal. No entanto,

essa redução não tem surtido o mesmo efeito na população mais jovem, que já

nasceu nestas condições.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi examinar os coeficientes e as tendências temporais

de incidência e mortalidade, detalhados por sexo, faixas etárias e tipos histológicos,

podendo servir como importante subsídio para ações na área de vigilância do câncer.

Seguindo a tendência mundial, os coeficientes de incidência e mortalidade por

câncer de estômago no município de São Paulo apresentam declínio significativo no

decorrer dos anos.

O sexo masculino tem maior risco de câncer de estômago, tanto para

incidência como para mortalidade. Essa neoplasia pode acometer, em até duas vezes,

mais os homens do que as mulheres. Nas mulheres entre 20 e 49 anos, a incidência

do carcinoma do tipo difuso é praticamente a mesma que nos homens, e permanece

estável no decorrer do período, sendo que essa característica também foi observada

em outros estudos epidemiológicos (Kath et al., 2000; Henson et al., 2004; Bai et al.,

2011).  Entre os homens, o tipo intestinal é o mais frequente e a tendência desse

carcinoma nos dois sexos é de decréscimo significativo, exceto para o adulto mais

jovem (20 a 29 anos) que apresentou estabilidade. A estabilidade para mortalidade

por câncer de estômago também foi observada para esse grupo ao longo de três

décadas.

Com base nos resultados deste estudo, nota-se que ainda falta para a

população de São Paulo, a intensificação de um programa para redução efetivamente

do sal na alimentação e o incentivo para maior consumo de frutas e vegetais frescos.

Em 2014 foi lançado, pelo Ministério da Saúde, o guia alimentar para a população

brasileira que aborda, entre outros aspectos, a redução de consumo de produtos

ultraprocessados, incentivando a ingestão de alimentos in-natura ou minimamente

processados, bem como a redução do sal no preparo dos alimentos. Além disso, uma
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atenção importante é voltada para o carcinoma do tipo difuso que, embora não pareça

ainda um problema de saúde pública, continua afetando as mulheres na mesma

proporção, como também a faixa etária mais jovem que não vem apresentando

declínio nas tendências de incidência e de mortalidade por essa neoplasia.
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Anexo 1 – Ficha de coleta do Registro de Câncer de Base Populacional de São
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Anexo 2 – Parecer consubstanciado do CEP/FSP/SP – Plataforma Brasil
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Anexo 3 - Aprovação do Comitê Técnico Assessor do Registro de Câncer de
Base Populacional do Município de São Paulo
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Anexo 4 – Gráficos de Resíduos dos Modelos de Regressão Linear

Coeficiente de incidência do sexo masculino
Y=21,17-1,80*(ano-2004); p<0,001; r2=0,97

Coeficiente de incidência do sexo feminino
Y=9,48-0,65*(ano-2004); p<0,001; r2=0,97

Coeficiente de mortalidade do sexo masculino

Y=17,86-0,39*(ano-2004);  p<0,001; r2=0,97

Coeficiente de mortalidade do sexo feminino

Y=7,22-0,18*(ano-2004); p<0,001; r2=0,95
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