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Qesumo 

Sundefeld,MLMM Análise de sobrevida de pacientes diagnosticados 

com carcinoma espinocelular de boca, em Araçatuba, de 1980 a 1995. 

São Paulo; 1999. [Tese de Doutorado da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo]. 

Objetivo: 

Analisar as probabilidades acumuladas de sobrevida dos pacientes 

diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca, em 

Araçatuba, entre 1980 e 1995, e observados até dezembro de 

1997, estabelecendo os fatores prognósticos significativos para o 

óbito. 

Método: 

O estudo se desenvolveu em uma coorte de 177 pacientes 

diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca, na 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba, UNESP, entre 1980 e 

1995. 

Para avaliar a associação entre as variáveis independentes e o 

óbito, foram realizados testes de significância pela distribuição x2 

e pelo Exato de Fisher. A taxa de sobrevida foi estimada pelo 

método de produto limite de Kaplan-Meier. Os fatores 

prognósticos foram estimados pelo modelo de riscos 

proporcionais de Cox, calculando-se Razão da Função de Risco 

(HR). 

Resultados: 

As probabilidades acumuladas de sobrevida foram iguais a 74%, 

61% e 53,5%, respectivamente, para um, dois e cinco anos de 



Qesumo 

seguimento. Para os casos em estádio N, as taxas de sobrevida 

foram 45,7%, 25,3% e 17 ,4%, respectivamente, até um, dois e 

cinco anos após o diagnóstico. Pacientes no estádio I 

apresentaram sobrevida em 5 anos de 95,6%. Fatores 

prognósticos estatisticamente significantes foram: estadiamento 

clinico da doença no momento do diagnóstico e localização 

anatômica do tumor. A estimativa da Razão das Funções de 

Riscos de morrer em pacientes diagnosticados no estádio 111 foi 

igual a 3,9, isto é, o risco é praticamente três vezes maior que o 

daqueles em estádio I; da mesma forma, o risco de morrer dos 

diagnosticados em estádio N {IIR= 1 0,85) é cerca de dez vezes ao 

daqueles em estádio I. 

Conclusões: 

O fator prognóstico de maior Razão de Risco foi estadiamento 

clinico no momento do diagnóstico. Sexo, idade, raça, hábito de 

beber e fumar e câncer na família não influenciaram a taxa de 

sobrevida. Relativamente às localizações, a região jugal, palato 

duro, gengiva e lingua apresentaram as maiores Razões de Risco. 

Descritores: 

Câncer de boca, carcinoma espinocelular, análise de sobrevida, 

fatores prognósticos, Razão de Risco 





Sundefeld,MLMM Análise de sohrevida de pacientes diagnosticados 

com carcinoma espinocelular de boca, em Araçatuha, de 1980 a 1995. 

[Survival analysis in patients diagnosed with squamous cell carcinoma 

of the mouth, in Araçatuha, São Paulo State, Brazil, from 1980 to 

1995.]. São Paulo (BR); 1999. [Tese de Doutorado da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

Objective: 

To analyze accumulated survival prohahilities in patients 

diagnosed with squamous cell carcinoma of the mouth, in 

Araçatuha, São Paulo State, Brazil, hetween 1980 and 1995, 

and followed-up until Decemher of 1997. 

Methods: 

This study was applied in a cohort of 177 patients diagnosed with 

squamous cell carcinoma of the mouth, at the School of 

Dentistry, UNESP, in Araçatuha, São Paulo State, Brazil, 

hetween 1980 and 1995. 

Chi-squared or Fisher significance tests were performed to assess 

the association hetween independent variahles and death. 

Survival was estimated using the Kaplan-Meier Product-Limit 

Method. Prognostic factors were estimated hy Cox' s proportional 

hazard ratio method, calculating risk ratios. 

Results: 

The accumulated survival prohahilities were 74%, 61% and 

53.5%, respectively, for one, two and five years follow-up. For 

cases in the stage N, the survival rates were 45.7%, 25.3% and 

17 .4%, respectively, for one, two and five years after diagnosis. 



0ummary 

Patients in stage I presented a five-year survival rate of 95.6%. 

Clinicai staging of the disease at diagnosis and anatornic 

localization of the tumor were statistically significant prognostic 

factors. lhe estirnated risk ratio for death in patients diagnosed 

in stage III was 3,9 ; therefore, for these patients the risk of 

dying is tree times higher than for those in stage I. Sirnilarly, the 

risk of death for cases diagnosed in stage IV is approxirnately ten 

times that for patients in stage I (HR=10,85). 

Conclusions: 

Clinicai staging at diagnosis was the prognostic factor With the 

greatest risk ratio. Gender, age, race, alcohol and srnoke hahits 

and cancer in farnily did not influence the survival rate. lhe sites: 

cheek, hard palate, gurn and tongue presented higher risk ratios. 

Descriptors: 

Oral cancer, squarnous cell carcinoma, survival analysis, 

prognostic factors, risk ratio 
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Introdução 2 

O câncer de boca constitui-se em um grave problema de saúde 

pública em várias regiões do mundo21
•
63

•
70

•
73

•
86

•
87

•
81

•99 e, considerando-se 

a localização anatômica do tumor, é um dos dez mais freqüentes6•98• 

Representa uma das poucas formas de neoplasias malignas cuja 

incidência está crescendo, tanto em diversos países desenvolvidos74
•
104 

quanto em países em desenvolvimento12
•89•90, embora, em um estudo 

realizado em Connecticut, EUA, no período de 1935 a 198524, tenha 

sido verificada diminuição da incidência de câncer de boca somente para 

o sexo masculino e na faixa etária acima de 79 anos. 

Um trabalho abrangendo 24 áreas geográficas do mundo 

(fonte:United Nation, 1991), enfocando a estimativa da incidência 

universal das dezoito mais importantes localizações de câncer, em 1985, 

o câncer bucal classificou-se, em ordem decrescente, nos paises em 

desenvolvimento, na terceira posição para o sexo masculino e em quarto 

lugar para o feminino. Nos países desenvolvidos, a incidência foi 

menor, principalmente, para as mulheres, onde ocupava o décimo 

quarto lugar, enquanto que no sexo masculino foi ordenado em sexto 

lugar89• 

As pesquiSas em saúde oral e dental nos Estados Unidos têm 

como prioridade as doenças que apresentam prevalência baixa mas com 

alta mortalidade, como é o câncer de boca37
• 

FRANC046 apresenta dados, fornecidos pela T1ze lnternational 

.Agency for Research on Cancer, informando que, em países em 

desenvolvimento, a incidência do câncer bucal era maior que a de várias 

localizações tais como, próstata, esôfago, rim, útero e, até mesmo, 

mama. A freqüência de câncer de mama, em 1985, foi de 298.000 
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casos novos, enquanto que, relativamente à boca, houve 301.000 casos 

novos. Nas últimas décadas foi registrado um grande crescimento da 

incidência, em países ocidentais55
, e várias publicações atuais indicam 

que câncer de boca tornar-se-á um problema cada vez maior nesse 

" 412 22 49 p . E " . 1 . •dA . d A d 1 patSes ' ' ' . esqutSas na scocta so re tnct encta e cancer e noca, 

entre 1971 e 1989, salientam a necessidade de ser estudada essa 

doença27
• 

Portanto, geograficamente, há diferenças na ocorrência de câncer 

de boca e o Brasil é citado como um dos países mais afetados pelo 

problema1
•
48

, tal como parte da Índia1
•
52 

• No Brasil, o Registro 

Nacional de Patologia T umoraP4 descreveu para 1981/1985 que, entre 

as lâminas pesquisadas, o câncer de boca ocupava a oitava posição entre 

os tipos, representando 1,8% dos diagnósticos. Esta ordenação ainda se 

alterava quando eram incluídos os cânceres de lábio e língua. Segundo 

o Ministério da Saúde, a estimativa da incidência de câncer bucal no 

Brasil para o ano de 1999 posiciona-o em quinto lugar para os homens 

(taxa de 7,52 por 100.000 homens) e na oitava posição para as 

mulheres (2,64 por 100.000 mulheres), não considerando os casos de 

pele. Estimativas para 1999 da Região Sudeste do Brasil situam o 

câncer bucal em sexto lugar, no sexo masculino, com incidência de 8,5 

por 100.000 homens, e em nono lugar no feminino, com taxa de 2,5 

por 100.000 mulheres, sem incluir os casos de pele (não melanomas), 

resultando na oitava posição, para a população como um todo (3,8 por 

100.000 habitantes)15
• 

Muitos autores mostraram que a incidência de câncer de boca é 

maior para o sexo masculino. Em 58 pacientes diagnosticados com 
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câncer de lábio inferior no Hospital das Clínicas da F acuidade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, no período 

de 1980 a 1989, 86,2% eram homens101
• Em Amsterdam, Holanda, 

entre 1972 e 1992, dos 184 pacientes diagnosticados com câncer de 

lábio inferior, 90,2% eram homens, verificando-se também grande 

diferença de incidência entre os sexos114
• 

Estudos epidemiológicos56
•59 têm mostrado que a prevalência de 

câncer de boca varia entre as diferentes partes do mundo, não somente 

em relação à sua incidência, mas, também, segundo as diversas 

localizações da boca. Em regiões de alta prevalência de neoplasias 

malignas, o câncer bucal está freqüentemente em primeiro ou segundo 

lugar na distribuição. Estudos de coorte têm mostrado que a incidência 

de câncer bucal aumentará no futuro em muitos países industrializados 

da Europa e a principal razão é ainda ser desconhecida a sua 

• 87 patogen1a . 

Na Nova Zelândia existe um dos mais antigos registros de câncer 

do mundo, proporcionando, há mais de 35 anos, oportunidades para 

informar tendências tanto da incidência como da mortalidade para as 

diferentes sub-localizações de câncer de boca. Neste país, a taxa de 

mortalidade cresceu entre os homens desde 1960 e a taxa de incidência 

tem aumentado para ambos os sexos30
• 

Em 1994, o Grupo Consultivo em Carcinogênese Oral da Escola 

Européia de Oncologia reuniu-se, em Milão, Itália, e, em Bonn, na 

Alemanha, e informou que, entre 1978 e 1982, a estimativa do número 

de diagnósticos de câncer da boca por ano na Comunidade Européia era 

de 32.300 casos novos e 1.800 mortes por esta doença. A maior 
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incidência ocorria entre os homens (27.300), o que representava 4,2% 

de todos os tipos de câncer masculinos, enquanto que, entre as 

mulheres, os 5.000 casos novos por ano correspondiam a 0,9% de todos 

os tipos de neoplasias malignas femininas diagnosticadas. Na França, 

câncer da boca é um particular problema entre os homens, onde a taxa 

de incidência de 33,9 por 100.000 é excedida somente pelas de câncer 

de pulmão e de próstata e, em algumas áreas, o câncer bucal é a causa 

mais freqüente entre as mortes por câncer. Na Eslovénia, Eslováquia, 

Suíça e Hungria, altas taxas de incidência de câncer oral são 

encontradas13
• 

O Registro Central de Câncer da Carolina do Norte, EUA19, em 

18 meses de seguimento, de 1987 a 1990, observou 252 óbitos para os 

961 pacientes brancos com câncer bucal (letalidade de 26,2%) e 100 

óbitos desta localização para os 311 pretos (letalidade de 32,2%). De 

acordo com o CDC- Centers for Disease Control-, o câncer oral 

representa entre 2 e 4% de todos os casos diagnosticados, anualmente, 

nos Estados Unidos115
• 

A procura de fatores de risco, identificando as causas do aumento 

de incidência de câncer de boca, tem levado ao desenvolvimento de 

muitas pesquisas que mostram serem o fumo e o 

álcooP3
•
40

•
45

•
66

•
71

•
75

•
80

·9
5

•
108

•
110

•
116 os fatores mais freqüentemente 

relacionados ao agravo. No Brasil, o alto consumo de cigarros, tanto 

por adultos quanto por jovens, possivelmente, tem repercussões na 

saúde da população. Um estudo realizado em homens de 45 a 64 anos, 

para verificar a incidência de câncer e exposição ao risco do fumo, em 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, de 1978 a 1987, mostrou que 
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a incidência de câncer de boca e faringe ocupava a segunda posição e o 

coeficiente padronizado pela população mundial foi igual a 269,7 por 

cem mil habitantes, sendo somente inferior ao do câncer de pulmão65• 

Estudo caso-controle realizado em três diferentes áreas metropolitanas 

brasileiras, São Paulo (Sudoeste), Curitiba (Sul), Goiânia (Centro

Oeste), concluiu serem o fumo e o álcool fortes fatores de risco48
• 

Pesquisa realizada em 32 países europeus observou que há relação 

entre bebida e câncer de boca e faringe, e esta associação varia de acordo 

com o teor alcoólico de cada tipo de bebida; assim, whisky apresentou 

maior risco relativo quando comparado com os de cerveja e vinho67
• 

Associação entre restauração dental e carcinoma de língua também foi 

descrita77
• 

WRAY e MCGUIRT (1993)116 verificaram em 128 pacientes com 

carcinoma de boca que todos eram fumantes e não apresentavam 

exposição a outros fatores carcinogênicos. Chama a atenção que 78% 

fumaram durante 40 anos ou mais e, destes, 42% apresentavam suas 

lesões classificadas em estadiamento T 3 ou T 4 e em 30% havia 

metástases cervicais. Após 3 anos, estavam vivos 47% dos pacientes e, 

até 5 anos, 37%. Enfatizam a necessidade de um programa de 

prevenção contra o vício de fumar voltado aos jovens, evitando, assim, 

futuros casos de câncer bucal. 

Pesquisa tipo caso-controle, feita pelo Instituto de Oncologia em 

Montevidéu, Uruguai, de 1988 a 1992, com 246 casos e 253 controles 

do sexo masculino, mostrou que fumar tabaco e ingerir bebida alcoólica 

são os principais fatores de risco; entretanto, o consumo de carne 
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salgada esteve associado ao câncer bucal e da orofaringe, quando 

controladas as variáveis fumo e álcool34
• 

A associação do consumo de mate, café e chá com câncer do 

aparelho digestivo superior foi avaliada na Região Sul do Brasil e não 

houve evidências estatísticas dessa associação com a ingestão de café e 

chá. Na procura de associação com consumo de mate, persistiu o risco 

acima do esperado, mesmo após terem sido ajustados os fatores de 

confundimento, principalmente para câncer bucal. A estimativa do 

Risco Relativo foi igual a 1,9 e o respectivo intervalo de 95% de 

confiança situou-se entre 1,1 e 3,391
• 

A existência de uma suscetibilidade familiar para o câncer bucal 

tem sido discutida. Assim, no Centro Regional de Câncer, em 

T rivandrum, na Índia, em 1995, foi desenvolvido um estudo para 

analisar a genealogia dos pacientes com câncer bucal, sendo constatado 

que o câncer bucal ten~e a se agregar em famílias4
•
5

• 

Presentemente, há grande interesse na análise da sobrevida de 

pacientes com câncer e técnicas estatísticas adequadas têm sido 

desenvolvidas, permitindo calcular, para uma coorte definida, 

estimativas da taxa de sobrevida desses pacientes. 

Foi desenvolvida uma pesquisa retrospectiva em 703 casos de 

carcinoma espinocelular de boca, em T aiwan, no período de 1985 a 

1996, para identificar associação entre variáveis pelo método de 

Kaplan-Meier e análise de sobrevida dos pacientes pelo modelo de riscos 

proporcionais. O número de pacientes do sexo masculino foi muito 

maior que o do feminino em uma razão de 15:1 e a taxa de sobrevida 

em 5 anos estava associada com o estadiamento clínico no momento do 
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diagnóstico da doença. A taxa de sobrevida dos pacientes tratados de 

1985 a 1991 em estádio I foi de 72%, para aqueles em estádio 11 foi de 

38,9%, em estádio 111, 26,7% e nos casos em estádio IV foi de 11,8%. 

A maioria dos pacientes (49,2%) estava em estádio 111 da doença e a 

principal localização de ocorrência foi a mucosa bucal (37,4%). Esses 

pacientes tinham o hábito de fumar betel e/ou cigarros e/ou consumir 

bebida alcoólica25 • 

No BrasJ, foi feita uma análise retrospectiva em amostra casual 

sistemática composta por 2.000 casos admitidos entre 1980 e 1987, no 

Hospital A. C. Camargo em São Paulo, Brasil, considerado o principal 

centro de referência de câncer no país. Do total de casos, 177 (8,9%) 

apresentavam tumor de boca, correspondendo à quarta posição, em 

importância. Sua incidência foi somente menor do que a da pele, do 

colo uterino e da mama. A taxa de sobrevida atuarial em 5 anos foi 

igual a 57,6% e, na análise, o principal indicador prognóstico foi o 

estádio clínico no momento da admissão do paciente no hospitaP6• 

O progresso na sobrevida de pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço, nos anos 90, foi averiguado em estudos realizados na 

Universidade de Liverpool, Inglaterra, em 2. 738 pacientes atendidos no 

Departamento de Odontologia de 1963 a 1989, e em 717, de 1990 até 

1997. A sobrevida atuarial em 5 anos após tratamento do câncer de 

boca, para os casos atendidos antes de 1990, foi de 54%, enquanto que, 

para os assistidos após 1990, foi de 60%, tendo sido detectada diferença 

estatisticamente significativa61. 

Outro estudo, na Universidade de Liverpool, entre 1963 e 1989, 

apresentou o efeito da idade na sobrevida de 2.647 pacientes com 
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câncer na boca, orofaringe, laringe e hipofaringe. Os resultados 

mostraram que a taxa de sobrevida em pacientes de 30 a 70 anos era de 

54% e, para os mais velhos, 44% 60• 

Na Itália, em uma amostra de 69 pacientes selecionados de 340 

casos de câncer de boca, tratados com cirurgia radical no Instituto 

Nazionale di Tumori em Milão, de 1976 a 1990, as taxas estimadas de 

sobrevida em 6 anos, a partir da data da cirurgia radical, foram iguais a 

49% para os homens e 80% para mulheres112• 

Para CARINCI e col.20, na Itália, entre 1980 e 1990, analisando 

a sobrevida por meio do estimador produto limite de Kaplan-Meier, 

encontraram taxas de sobrevida acumulada em 5 anos de 100 pacientes 

com câncer de boca iguais a 75% para a região jugal, 48,1% para o 

assoalho da boca, 37,5% para a gengiva, 92,8% para o lábio, 7,7% para 

a região retromolar e 60,6% para a língua. Só houve um único caso de 

palato duro e este foi a óbito antes dos 5 anos. Constataram, também, 

em relação ao tipo de tratamento, que a taxa de sobrevida em 5 anos 

para os casos de cirurgia foi igual a 75,8%, os com radioterapia 

apresentaram taxa de 50%, para aqueles pacientes com cirurgia e 

radioterapia estimaram sobrevida de 50% e ent-re os submetidos à 

radioterapia e à quimioterapia a taxa foi de 15,4%. Também 

verificaram que a localização da doença na boca e a presença de 

linfonodos foram os mais importantes fatores prognósticos para a 

sobrevida. 

RAO e col.96, em um estudo de 1970 casos de câncer de boca, em 

Mumbai, na Índia, de 1987 a 1989, estimaram pelo método de Kaplan

Meier, taxa de sobrevida em 5anos, para lábio inferior (pacientes que se 
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submeteram somente à cirurgia), igual a 47,8%, para língua, em 

24,02%, para assoalho da boca, taxa igual a 23,4%, para retromolar, 

27% e palato duro, 34,4%. 

Na Espanha, foi feito um seguimento de 1.355 pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço, diagnosticados e tratados no Hospital das 

Clínicas da Universidade de Barcelona entre 1973 e 1993. Foi 

verificada uma razão de 20:1 entre as incidências do sexos masculino e 

feminino, considerando todas as localizações. A maior taxa de 

sobrevida observada em 5 anos foi de 80% para a glote (254 casos), 

seguida por 70% para a supraglote (615 casos), 45% para a boca (280 

casos ), 30% para a nasofaringe, 25% para a orofaringe e 20% para a 

hipofaringe. A principal meta deste estudo de seguimento longo foi 

verificar a relação entre a sobrevida com localização primária e o estádio 

da doença, pois, em geral, a taxa está associada ao estádio clínico do 

tumor. Dos casos de câncer bucal, 13,9% estavam no estádio I, 27,5% 

no estádio 11 e 58,6% nos estádios 111 e IV. Observou-se também, que 

as mortes por recidivas ocorreram durante os três primeiros anos após o 

diagnóstico 51• 

Durante o ano de 1987, nos Estados Unidos, cerca de 30.000 

indivíduos foram diagnosticados com câncer de boca e faringe e houve 

8.000 mortes. Um estudo para verificar a tendência de câncer de boca e 

faringe, no período de 1973 a 1987, mostrou que as taxas de sobrevida 

relativas a 5 anos são diferentes entre as raças, pois a mortalidade está 

diminuindo entre os brancos e aumentando entre os negros. Detectaram 

diferença entre os sexos, mas esta tem se apresentado menor do que a 

existente entre pretos e brancos50
• Nesta mesma linha, outro estudo em 
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câncer de boca e faringe, realizado nos Estados Unidos, entre 1981 a 

1986, mostrou que, para negros, foram estimadas taxas de sobrevida de 

5 anos iguais a 27% para os homens e de 43% para as mulheres; a 

disparidade em relação à raça foi bem maior, dado que entre brancos as 

taxas foram 52% para homens e 56% para mulheres46
• 

Em estudo realizado em 162 pacientes, classificados pelo 

American foint Committee, com câncer de assoalho bucal, na 

Universidade de Kentucky, Lexington, seguidos de 1962 a 1987, 

verificou-se que 56,1% deles faleceu em decorrência da doença, no 

período de 5 a 10 anos. Considerando os pacientes de um modo geral, 

sem classificá-los segundo estadiamento cllnico ou tipo de tratamento, a 

taxa de sobrevida dessa coorte, calculada por meio do estimador produto 

limite de Kaplan-Meier, foi de 71%, em dois anos, e de 48%, para cinco 

anos28
• 

Pesquisa realizada em 558 pacientes com câncer de assoalho 

bucal, admitidos no Hospital A. C. Camargo, em São Paulo, Brasil, 

estimou, em casos classificados no estádio I, taxa de sobrevida em 5 

anos de 46,5%, entre os pacientes classificados em estádio li, era de 

49,1 %, naqueles em estádio III, 42,8% e aqueles em estádio N 

apresentaram taxa de 19,4%9• 

Estudos em todo mundo procuram analisar o câncer bucal sob 

vários aspectos, como: métodos de diagnósticos85
, tipos de terapia84

, 

tipos histológicos92, sub-localização do tumor na boca8
•
23

•28•
30

•
51

•
93 (sendo 

que em quase todos os estudos verificou-se que no lábio há mator 

A • ) d• • •1 • ~ f • tá • 7 33 36 58 (d te ta d , ocorrencta , tStrtl>utçao por atxa e na ' ' ' e c n o-se que e 

mais freqüente em pessoas com mais de 40 anos), sexo47
•
82 (havendo 
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maior ocorrência em pacientes masculinos). Estuda-se também a 

relação da doença com qualidade de vida e aspectos psicológicos do 

paciente10
•
102

• Os possíveis fatores de risco12
•
40

•
45

•
71

•
75

•
78

•
83 representam 

um vasto campo de estudo em câncer de boca, sendo que, para alguns, 

tais como cigarro e bebida, já se conhece a sua grande influência na 

incidência deste agravo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer15
, em 

uma estimativa para 1999, o risco de morrer por câncer de boca, no 

Brasil, será 30 vezes maior entre os fumantes que entre os não 

fumantes. Informam ainda que o cigarro está ligado à origem de tumor 

malígno de nove órgãos (boca, laringe, pâncreas, rins, bexiga, estômago, 

pulmão, colo de útero e esôfago). Estudos definindo fatores 

prognósticos mostram que o estadiamento clínico da doença no 

momento do diagnóstico é o que mais influência tem no tempo de 

sobrevida do paciente5
•
54

•
113

·12. 

Portanto, todos esses estudos têm sempre o ohjetivo de mostrar a 

necessidade de prevenção deste agravo2
•9•

11
•
31

•
57

•69•
94

•
100

•
106

• Alguns países 

promovem programas de educação para prevenção, não só para a 

população mas para os profissionais de odontologia. No Texas, EUA, 

foi realizado levantamento para avaliar o nível de conhecimento e 

interesse pela prevenção em dentistas. Quando foi perguntado se eles 

faziam o exame para prevenção de câncer nos seus pacientes, 86% 

afirmaram que não o realizavam regularmente e, destes, 22% afirmaram 

-h te f·· td t l"' 35 P ·,.. nao aver mpo su ICien e uran e o exame c IniCO . reven1r cancer 

significa não só evitar os fatores de risco como, é preciso enfatizar, a 

necessidade de existir diagnóstico precoce, pois a probabilidade de um 
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tratamento prolongar a vida do paciente será tanto maior quanto mais 

inicial for o estádio da doença. 

A necessidade de alerta sobre a importância da prevenção é ainda 

mais forte ao se conhecer a estimativa da incidência de câncer de boca, 

nos Estados Unidos, em 1999, isto é, 10.800 casos novos em ambos os 

sexos, com um número esperado de 2.300 mortes68 e, segundo projeções 

do Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde do Brasil, o 

número de casos novos de câncer bucal será 7. 950 em 1999, 

correspondendo a 3% das neoplasias malignas de todas as localizações 

anatômicas15
• 





15 

As estatísticas relativas à morbidade do câncer, no Brasil, 

geralmente são parciais e relacionadas a alguns poucos centros ou 

capitais, como Campinas, São Paulo, Goiânia48
• Acreditando na 

possibilidade de aumentar esse conjunto de informações, sentiu-se a 

necessidade de investir na obtenção de novos dados sobre o agravo, para 

outras áreas. 

Deste modo, estando a Região de Araçatuba, no noroeste do 

Estado de São Paulo, a mais de 500 :km da capital, e considerando o 

importante papel que a Faculdade de Odontologia de Araçatuba

UNESP (FOA) representava na Região, foi desenvolvida uma pesquisa 

para verificar a incidência de câncer de boca na 9a Região 

Administrativa do Estado de São Paulo, no triênio 1979 a 1981, 

quando foram detectados 89 casos novos109• 

Posteriormente, em 1991, em Araçatuba, houve a criação do 

Centro de Oncologia Bucal (COB), uma unidade auxiliar da FOA, e 

crendo que, em função da sua confiável qualidade, deverá se tornar em 

Centro de Referência para câncer de boca na 9a Região Administrativa 

do Estado de São Paulo, vislumbrou-se a oportunidade de ser 

desenvolvida pesquisa epidemiológica para analisar os casos de câncer 

bucal diagnosticados no período entre 1980 e 1995, cujos prontuários 

estivessem arquivados na FOA. Além da possível contribuição de seus 

resultados ao conhecimento da doença, espera-se obter, inclusive, como 

sub-produto, a organização do respectivo banco de dados, provenientes 

da unificação dos arquivos de casos de diferentes setores da FOA, com 

padronização de prontuários em relação às variáveis necessárias para 

análises, possibilitando a consecução desta e de futuras pesquisas. 
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Estimar e analisar as probabilidades acumuladas de sobrevida até 

1997, dos pacientes diagnosticados e/ou atendidos com carcinoma 

espinocelular de boca na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 

UNESP, no período de 1980 a 1995, segundo variáveis clínicas e 

demográficas, estabelecendo os fatores prognósticos significantes para o 

óbito. 



4. Material e 
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Em uma pnmetra etapa, objetivando a análise da viabilidade do 

tema e definição do campo de trabalho, foram realizados os seguintes 

procedimentos prévios à pesquisa: 

• delimitação da área com os respectivos municípios da 9a Região 

Administrativa do Estado de São Paulo (anexo 1); 

• levantamento do nome e endereço de todos os profissionais das áreas 

de odontologia e otorrinolaringologia da 9a Região Administrativa 

(obtidos nos Conselhos Regionais de Odontologia e de Medicina) 

para que pudessem ser enviados os questionários; 

• elaboração de questionário, no qual os profissionais deveriam 

infonnar os laboratórios ou hospitais para onde eram encaminhados 

os pacientes com suspeita de câncer de boca ou material e peças 

retirados dos mesmos, para os respectivos exames histopatológicos 

(anexo 2) 

• envio dos questionários para todos os profissionais da 9a Região 

Administrativa. 

Dos 870 questionários enviados aos profissionais de saúde, houve 

resposta de 255 profissionais, resultando em taxa de retorno de, 

aproximadamente, 30%. Admitindo-se que um certo número de 

profissionais não estivessem desenvolvendo suas atividades de 

consultório e, daqueles que se encontravam trabalhando, um grande 

número não tivesse tido a oportunidade de se deparar com pacientes 

que apresentassem lesões onde houvesse suspeita de câncer, isto é, do 

agravo em estudo, e como conseqüência, não teriam se sentido 

motivados em responder, considerou-se que o total obtido de respostas 

teria sido suficiente para ser um indicativo do pensamento dos 

profissionais da Região. Dos questionários recebidos, em 51,4%, os 
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profissionais afirmavam já ter atendido pacientes com suspeita de 

câncer de boca e, destes, 88,5% informaram tê-los encaminhados para a 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP -FOA- para o 

diagnóstico da lesão. Diante dos resultados, optou-se por esta fonte 

única dos casos, em função de ter sido apontada como o principal local 

para onde eram encaminhados os pacientes com suspeita de câncer de 

boca, na 9a Região Administrativa do Estado de São Paulo. 

4.1. População de estudo 

A coorte foi formada por pacientes com diagnóstico de câncer de 

boca, confirmados histopatologicamente com carcinoma espinocelular 

(Anexo 4), atendidos na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 

UNESP (FOA), no período de 1980 a 1995. A coorte foi seguida até 

31 de dezembro de 1997. 

• Delimitação da boca: 

A boca está situada na porção anterior do mac1ço facial, 

possuindo partes superior (fixa) e inferior (móvel). Esta é constituída 

pela mandíbula, que se articula com o crânio, arcada dentária inferior, 

rebordo gengival inferior, soalho bucal e a língua. A parte fixa é 

formada, anteriormente, pela maxila, através de suas apófises palatinas 

e, posteriormente, pelos ossos palatinos, palato mole ou véu palatino. 

Com a boca aberta, há uma cavidade ovalada, tendo-se, como limites 

anteriores, os lábios e, lateralmente, a mucosa jugal, elástica e 

circundada por fibras musculares, permitindo a mobilidade do andar 

inferior dessa cavidade. No limite superior têm-se a abóbada palatina e 

o palato mole; no limite inferior, há a língua e a arcada dentária. 
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Posteriormente, tem-se o istmo da garganta, constituído lateralmente 

por fi1ras musculares recobertas por mucosas, que são os pilares 

anteriores; contribuem, ainda, para formá-lo o V lingual 38
• Neste 

estudo não foram incluídos os casos de câncer de palato mole. 

4.2. Delineamento da pesquisa 

Estudo de coorte retrospectivo em pacientes diagnosticados com 

carcinoma espinocelular de boca. 

O estudo foi inicialmente descritivo, levando a formulações de 

hipóteses de associação entre as variáveis e o agravo. Posteriormente, 

por meio de tábuas de vida, foi feito um estudo de seguimento da coorte 

definida em 4.1. Foram verificados, até 31 de dezembro de 1997, os 

eventos possíveis de ocorrer com os componentes da coorte, isto é, 

falhas (óbitos cuja causa básica foi o câncer bucal), censuras (mortes por 

outras causas básicas ou perdidos de observação e sobreviventes, 

pacientes vivos no final do estudo). Estas censuras foram assumidas 

como sendo aleatórias e do tipo I, pois há uma data limite pré 

estabelecida para o final do estudo, mas a entrada dos dados não foi 

uniforme, isto é nem todas as unidades observadas entraram na mesma 

data24• 

4.3. Fonte de dados 

O levantamento de dados foi realizado em prontuários da FOA e 

os casos confirmados referem-se a diagnósticos ocorridos no período de 

1980 a 1995, baseados em laudos anatomopatológicos. No caso de 
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constar a informação da morte do paciente, no prontuário, a respectiva 

declaração de óbito (obtida em cartório) foi analisada para confirmar a 

causa básica da morte e a data de sua ocorrência. Caso não houvesse 

informação sobre óbito, no prontuário, foi realizada visita domiciliar 

para preenchimento de questionário previamente elaborado (anexo 2), 

para conhecer o estado do paciente (se vivo ou morto) em 31 de 

dezembro de 1997. Caso o paciente tivesse morrido, foi solicitada a 

declaração de óbito, na própria família ou nos Cartórios de Registro 

Civil, para serem confirmadas a data e a causa básica da morte. 

4.4. Variáveis de estudo 

As variáveis do estudo foram aquelas existentes no prontuário, na 

declaração de óbito, em caso de óbito, e no questionário utilizado para a 

entrevista, isto é, idade, sexo, naturalidade, residência, data do primeiro 

diagnóstico positivo de câncer de boca, localização anatômica do tumor, 

tipo da neoplasia maligna, estadiamento clínico (fNM) no início do 

tratamento, tipo de tratamento, história familiar de câncer, hábito de 

beber e vício de fumar, data do óbito, causa básica da morte, data do 

último contato com o paciente e respectiva classificação do caso, em 

censura ou falha. 

As variáveis, sua definição e respectivas categorias, foram: 

Idade no primeiro diagnóstico de carcinoma espinocelular de 

boca: calculada a partir das datas de nascimento e do 

primeiro diagnóstico de carcinoma espinocelular de 1oca. 

Sexo: masculino e feminino. 

Naturalidade: município onde nasceu. 

Residência: local da residência. 
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Localização anatômica do tumor: localização do tumor na boca. 

Tratamento: cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou combinações 

destes. 

História familiar de câncer: presença em pais, avós, irmãos, tios, 

primos etc. 

Estadiamento cknico, no momento do diagnóstico: TNM e 

Estádio Clfnico. 

Hábito de beber: se o paciente apresentava ou apresentou, no 

passado, hábito de beber e o tempo do hábito (utilizando o 

critério de cruzes). 

Vicio de fumar: se o paciente fumava ou fumou, no passado e o 

tempo do vicio de fumar (utilizando o critério de cruzes). 

Óbito: se o paciente foi a óbito: (Sim/Não), data e causa básica da 

morte. 

Perdido de observação (censura): data do último contato com o 

paciente. 

4.5. Método 

4.5.1. Organização do Banco de Dados 

Foram explorados os laudos histopatológicos existentes nos 

arquivos da Disciplina de Patologia da FOA, com a finalidade de 

localizar os pacientes com carcinoma espinocelular de boca, para iniciar 

a elaboração do banco de dados; as outras informações foram 

encontradas nos prontuários da Disciplina de Estomatologia da FOA, 

referentes aos mesmos pacientes, diagnosticados no periodo de 1980 a 
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1990, e nos prontuários do Centro de Oncologia da FOA, para os 

diagnosticados entre 1991 c 1995. 

4.5.2. Método Propedêutico e Dinâmica de atendimento. 

No momento da matrícula do paciente na Faculdade de 

Odontologia de Araçatu1a, é aberto um prontuário único onde são 

anotados todos os dados referentes ao seu agravo, tratamento, 

intercorrências e evolução. 

Na primeira consulta é obtida a história clínica e são realizados 

exames clínico e físico e, quando necessário, solicitados exames 

complementares com finalidade de diagnóstico, sendo a pesquisa 

histopatológica realizada no laboratório da Disciplina de Patologia da 

FOA. 

Na obtenção da história clínica, o paciente é entrevistado para 

serem conhecidos antecedentes de tabagismo e etilismo, doenças 

pregressas e comportamento dos diversos órgãos e sistemas do corpo. 

São considerados tabagistas os indivíduos que fumaram 

regularmente durante alguma época da vida, mesmo os que 

abandonaram o vício de fumar. A classificação é feita de acordo com a 

quantidade de tabaco consumida diariamente, usando-se, para tal, o 

sinal (+), onde cada (+) equivale a dez cigarros industrializados de 

papel diários, dois cigarros manufaturados de palha por dia, dois 

charutos ou dois cachimbos, por dia. Esta classificação varia de ( +) a ( 

++++)98. 

O etilista em qualquer época da vida também foi classificado de 

(+)a(++++), de acordo com a quantidade diária consumida de bebida 
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alcoólica, obedecendo ao seguinte critério: ( +) para cada dose de bebida 

destilada (50 a 100ml) ou 1 garrafa de cerveja (600ml) ou meia garrafa 

de vinho (350-3 7 5ml) 9B • 

Todos os pacientes deste estudo, que confirmaram ter o vício de 

fumar ou de beber, já o possuíam há mais de dez anos. 

4.5.3. Estádio Clínico 

Os prontuários foram analisados e em alguns casos houve 

necessidade de estabelecer o estadiamento do tumor, de acordo com as 

normas de classificação das neoplasias malignas, preconizadas pela 

União Internacional de Controle do Câncer- UICC105
• 

Como anteriormente referido, foi necessário determinar os 

estadiamentos clínicos (fNM), nos prontuários dos pacientes atendidos 

na Disciplina de Estornatologia da FOA, diagnosticados no período de 

1980 a 1990, para que fossem compatíveis com os dados respectivos já 

existentes nos prontuários do Centro de Üncologia, referentes aos 

pacientes diagnosticados de 1991 a 1995. 

A complementação das informações do banco de dados foi 

conseguida através das entrevistas com aplicação direta do questionário 

(anexo 3) aos pacientes ou seus familiares e das declarações de óbitos 

localizadas nos Cartórios de Registro Civil. 

Para a determinação do estadiamento clínico dos casos, foi feita a 

classificação, adotando-se os critérios em vigência, propostos pela 

U.I.C.C. -TNM105
• A classificação define a gravidade da doença, 

analisando três parâmetros: 

1 °) T - Extensão da neoplasia primária. 



Malerial e Mélodo 26 

2°) N - Grau de comprometimento de linfonodos 

regionais. 

3°) M- Metástase à distância. 

De acordo com a sua extensão (I), a neoplasia primária é 

classificada em: 

Tx- quando a neoplasia primária não pode ser avaliada; 

T 0 - não houve evidências da neoplasia primária; 

1~ d • Uo o , 

·is- casos e carctnoma tn sttu ; 

T1 - neop]asia medindo até 2 em na sua maior dimensão; 

T 2 - neoplasia medindo entre 2 e 4 em na sua maior dimensão; 

T3 - neoplasia com dimensão maior que 4 em e 

T4 - neoplasia invadindo estruturas adjacentes. 

Os linfonodos regionais (N) são classificados em: 

Nx - não podem ser avaliados; 

N0- não há evidências de comprometimento; 

N 1 -ocorrem evidências de comprometim\ento em um único linfonodo 

ipsi]ateral, medindo 3cm em sua maior dimensão; 

N2a- ocorrem evidências de comprometimento em um único linfonodo 

ipsilateral, medindo de 3 a 6cm em sua maior dimensão; 

N2h ocorrem evidências de comprometimento em linfonodos 

ipsilaterais múltiplos, sendo que nenhum linfonodo ultrapassa 6 

em em sua maior dimensão; 
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N2c- ocorrem evidências de comprometimento de linfonodos bilaterais 

ou contralaterais, sendo que nenhum linfonodo ultrapassa 6 em 

em sua maior dimensão; 

N3 - ocorrem evidências de comprometimento de um linfonodo com 

mais de 6cm em sua dimensão. 

As metástases à distância são classificadas da seguinte maneira: 

Mx- não pode ser avaliada a presença de metástase à distância; 

M0 - há ausência de metástases à distância; 

M1 - há presença de metástases à distância; 

A composição destas classificações define o agrupamento por 

estádios clínicos: 

Estádio O- corresponde à composição TisNaMo. 

Estádio I - corresponde à composição T 1 N0 M0 • 

Estádio 11 - corresponde à composição T 2 N0 Mo. 

Estádio 111 - corresponde às composições T 1 N 1 Mo; T 2 N 1 Mo; T 3 N 1 Mo 

ou T3 N0 Mo. 

Estádio IV - corresponde à qualquer composição com T 4 ; qualquer T 

com N2 ou N3; ou qualquer T com M1 • 
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4.5.4. Análise Estatística 

Para as variáveis quantitativas foram feitas estimativas das 

medidas de tendência central e de dispersão; para as variáveis 

qualitativas, para avaliar a relação entre cada variável e a condição final 

do estudo, óbito ou censura, foi analisada a probabilidade de associação 

pela estatística x2 ou Teste Exato de Fisher64
, tanto nas tabelas de 

associação para as variáveis, sexo, raça e presença de linfonodos, como 

nas tabelas de contingência, para as demais variáveis. Após esta etapa, 

foram realizadas análises de sobrevida, iniciando-se com a construção de 

tábua de vida do tipo atuarial. A análise de sobrevida foi realizada por 

meio do estimador produto limite de Kaplan-Meier62 para avaliar, 

dentre as variáveis de estudo, quais foram os fatores prognósticos mais 

significantes para o óbito. A comparação entre as curvas de 

probabilidades acumuladas foi feita utilizando o teste Log-Rank 29• O 

tempo de sobrevida, variável resposta, foi analisado em dias, evitando 

desta forma, o ocorrência de empates, que impossibilitaria esta forma de 

análise. 

A data inicial considerada para a análise de sobrevida até o óbito 

foi a do primeiro diagnóstico de carcinoma espinocelular de boca. 

Foram consideradas censuras: 

1. os pacientes vivos em 31 de dezembro de 1997, data final de 

fechamento do seguimento; 

2. os pacientes que foram perdidos de observação (não foram 

encontrados para entrevista, nem, tampouco, encontrados seus 

atestados de óbito com familiares ou em Cartórios de Registros, 

mas com confirmação de presença em consulta médica (fichas do 
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SUS ou de consultório particular) em data anterior a do final do 

estudo e 

3. os pacientes com óbito por causas básicas não relacionadas 

direta ou indiretamente ao câncer de boca. 

As características foram categorizadas de acordo com o 

questionário aplicado e, posteriormente, cada uma dessas variáveis foi 

analisada fazendo-se a relação das demais categorias com aquela 

considerada basal. Quando havia categorias com forças de mortalidade 

muito próximas, estas foram agrupadas, constituindo-se em um novo 

rearranjo de categorias para cada uma das variáveis. Com isso, foi 

possÍvel ajustar um Modelo de Regressão de Cox29• 

As variáveis com as respectivas categorias finais para análise de 

regressão múltipla, foram: 

ESTÁDIO: est1 = O, est2 1, est3 2, est4 3, usando-se como 

categoria basal Est1. 

BEBIDA: beb1 = O (não bebe ou bebe +), beb2 = 1 (bebe ++), beb3 

= 2 ((bebe + + + ou + + + +), usando-se como categoria basal 

Bebl. 

FUMO: fum1 =O (não fuma), fum2 = 1 (fuma +), fum3 = 2 (fuma 

++), fum4= 3 (fuma+++ ou++++), usando-se como categoria 

basal Fuml. 

LOCALIZAÇÃO: local1 = O (lábio inferior), local2 = 1 (lí:ngua), local 

3 = 2 (assoalho bucal), local 4 = 3 (gengiva), local 5 = 4 

(retromolar), local 6 = 5 (palato duro), local 7 = 6 (região jugal) , 

usando-se como categoria basal Local L Não foram considerados 

2 casos de lábio superior, retirados do processamento. 
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FAMÍUA: parent1 = O (nenhum caso de câncer em família), parent2 = 

1 (pais e avós), parent3 = 2 (irmãos), parent4 = 3 (outros), 

usando-se como categoria basal Parentl. Não foi considerado no 

processamento um caso cujo filho apresentava câncer. 

RAÇA: rac1 = O (branca), rac2 = 1 (preta ou mulata), usando-se como 

categoria basal Racl. Não foram considerados 2 casos de raça 

amarela no processamento. 

T t1 = O (T1); t2 = 1 (T:/f3); t3 3 (T x), usando-se 

como categoria basal T1 

N n1 = O (sem presença de linfonodos); n2 = 1 (com presença de 

linfonodos), usando-se como categoria basal N1 

M: m1 = O (sem metástase); m2 = 1(com metástase a distância); m3 = 

2 (sem condições de avaliação da metástase a distância), usando 

como categoria basal Ml. 

A análise de sobrevida foi feita inicialmente por meto do 

estimador produto limite Kaplan-Meier62• Com os resultados deste 

procedimento pode-se avaliar quais as variáveis que foram considerados 

os fatores prognósticos mais significantes para o óbito. 

No modelo de regressão múltipla de Cox, a função de risco h(t) é 

descrita como função de k variáveis independentes. Assim, 

Os coeficientes de regressão (j3i, sendo j = 1, ... , k) foram estimados 

pelo método da verossimilhança parcial. 
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A partir da fórmula anterior pode-se estimar a razão das funções 

de riscos (hazard ratio: HR) para cada uma das variáveis independentes 

~,supondo todas as demais variáveis independentes como constantes. 

Com esta razão podem ser comparadas as funções de riscos de duas 

categorias de uma variável. O modelo de Cox para uma variável 

independente dicotômica (X;= O ou X;= 1), pode ser escrito da seguinte 

manetra: 

Se X;= 1, 

Sex.; =O, 

jh(t I X; =0) =ho(t)exp(/31x1 + P2x2 + ... + PHx;_1 + Pi+lxi+l + ... + Pkxk)j 
(2) 

A razão entre as duas equações (1) e (2) consiste na razão das 

funções de risco (HR): 

h(t/x. ) 
HR(x. x. ) = '=1 = exp(p.) 

1=1' ,=o h(t I X;=o) ' 

Para a definição do modelo somente foram analisadas as variáveis 

que apresentaram o valor de "p descritivo" até 0,20, isto é, ps 0,20, no 

teste Log Rank. 

O processo de modelagem foi iniciado com um modelo que 

incluia todas as variáveis e, em seguida, foram as mesmas sendo 

retiradas do modelo, uma a uma, até se chegar ao modelo final, 

determinando, assim, as variáveis que iriam permanecer. 

Cada variável era mantida caso a sua retirada resultasse em 

diferença estatisticamente significante entre o modelo resultante e o 
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anterior, e/ou mel1orasse significantemente a precisão do modelo e/ou 

fosse variável de confusão para as variáveis existentes no modelo. A 

variável foi considerada de confusão quando alterava os coeficientes de 

- . ., . t te d 1 64 regressao Ja exts en s no mo e o . 

Como resultado final foram estimadas as razões das funções de 

risco (HR) para cada uma das variáveis constantes no último model; tais 

razões foram apresentadas por meio de estimativas por ponto e por 

intervalo de 95% de confiança. 

No processamento e ta1ulação dos dados foi utilizado o programa 

computacional Epi lnfo, versão 6.04 (desenvolvido pelo "Centers for 

Disease Control and Prevention", Atlanta, Georgia, EUA, em 1994, em 

cola1oração com a Organização Mundial de Saúde); na o1tenção das 

estimativas das taxas de so1revida e para a decisão estatística, foi 

utilizado o programa computacional STATA107
• 

4.5.5 Aspectos Éticos 

Antes do início do tra1al1o de campo, houve aprovação do 

Projeto pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pú1lica da 

Universidade de São Paulo. Na execução das várias etapas da pesquisa 

de campo foram o1servados e respeitados todos os requisitos e normas 

da Resolução CNS/196/96, garantindo todos os direitos dos pacientes e 

respectivos familiares, em relação ao uso e sigilo das informações. 
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5.1. Descrição dos pacientes 

Dos 202 indivÍduos diagnosticados com câncer de boca na 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba -FOA-, não foram inclmdos 

no estudo, por diversos motivos, 25 pacientes. Assim, os casos de 

carcinoma de palato mole foram excluídos pelo fato de sua evolução 

clínica ser diferente daquela das demais localizações da boca96 e também 

foram desconsiderados os pacientes que só constavam dos registros da 

Disciplina de Patologia e não apresentavam prontuários abertos para 

seguimento, não havendo, portanto, registro dos seus dados clínicos. 

Deste modo, no final, 177 pacientes satisfizeram aos critérios de 

inclusão estabelecidos para o presente estudo. 

Analisando do ponto de vista temporal, a partir de 1991, houve 

aumento considerável no número de matrículas (Tabela 1 e Figura 1), 

sendo que a média de 7,4 casos novos diagnosticados por ano, entre 

1980 e 1990, cresceu para 19,2 casos novos por ano, entre 1991 e 

1995. Uma das hipóteses explicativas seria a criação da Unidade 

Auxiliar especializada denominada "Centro de Oncologia Bucal", que é 

considerado hoje, na Região, centro de referência não só para os 

cânceres de boca como também para neoplasias de todas as localizações 

anatômicas da cabeça e pescoço. 

Outra suposição para este aumento na procura pelo serviço de 

oncologia deve-se também ao fato de que campanhas de prevenção têm 

sido realizadas com maior freqüencia, como também pela maior 

facilidade de acesso a um serviço especializado. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos pacientes com carcinoma 

espinocelular atendidos na FOA. 
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Tabela 1 - Distribuição do no. e % dos pacientes com carcinoma espinocelular 
de boca, segundo o ano do diagnóstico. FOA, 1980/1995 

Figura 1 - Distribuição do número de pacientes com carcinoma 
espinocelular de boca, segundo o ano do diagnóstico. FOA, 
1980/1995 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

35 
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Nesta casuística, foi constatada mator proporção de casos de 

câncer de boca no sexo masculino, igual a 92,1% (Figura 2). Embora 

este não seja um estudo de incidência, mas de análise de casuística de 

um serviço, esta diferença numérica entre os sexos também foi 

constatada em estudo realizado para os anos de 1979 a 1981, onde a 

distribuição dos casos de câncer de boca desta mesma região foi de 

80,9% para o sexo masculino e 19, 1% para o sexo feminino. Tal 

preponderância também foi relatada em diversos trabalhos referentes a 

outros locais e países, isto é, com maior incidência no sexo masculino9• 

68• 97, 
101

• 
114

• Apenas Hansen e colaboradores53
, em 1993, encontraram 

igual incidência entre homens e mulheres. 

Figura 2 - Distribuição percentual de pacientes diagnosticados com 
carcinoma espinocelular de boca, segundo o sexo. FOA, 

1980/1995 

7,9% 

• Fenirino o IV.aso.Jino 
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Dentre os casos de câncer de hoca, detectou-se alta concentração 

na raça branca, com 83,6o/o dos casos (fabela 2 e Figura 3), resultado 

este também encontrado por outros autores9·41
• Merece destaque a 

baixa freqüência de pacientes da raça amarela (somente dois casos, isto 

é, 1,1 %), embora haja uma grande concentração de imigrantes japoneses 

e seus descendentes que residem na Região de Araçatuha. Deve-se 

salientar que esta variável, não significa diferença na incidência de 

câncer de boca na população local, pois não se está considerando este 

centro de oncologia como o único receptor de pacientes da região. Este 

fato é alertado em um trabalho realizado na U niversidade de Illinois no 

Canadá, em que se analisou um número n1uito grande de biópisias da 

cavidade oral, 19.379, tanto benignas como malignas, e, mesmo assim 

não foi considerada a diferente distribuição dos tipos de lesão 

encontrada, como sendo pelo fator raça, pois isso pode ser confundido 

com o -utros fatores, como por exemplo, o n-ível econômico, mas afirmam 

que este fato deve ser motivo de reflexão sobre a variável raça na 

população local32
• 

T a bela 2- Distribuição do n °· e o/o dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segnndo raça. FOA, 1980/1995 

Sem resposta 

2 

5 

177 
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Figura 3 - Distribuição do nÚJnero de pacientes diagnosticados com 
carcmoma espinocelular de boca, segundo raça. FOA, 

!/) 
Q) ...... 
c 
Q) 

·o 
ro 
Q. 

Q) 
-o 
o z 

1980/1995 
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Em relação à idade dos pacientes no momento do diagnóstico, a 

maior freqüência de casos concentrou-se na faixa etária de 40 a 64 anos 

(f abela 3). Estes pacientes apresentavam idade média igual a 57,2 anos, 

com desvio padrão de 13,3 anos; verificou-se que o paciente mais jovem 

tinha 23 anos e o mais velho, 92 anos. Concordando com estes dados, 

na literatura foi observada idade média dos pacientes com câncer de 

boca entre 50 e 60 anos, sendo a maior freqüência em pacientes com 

idade acima dos 40 anos60• 67• 96, 97
• 
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Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 
espinocelclar de boca, segundo idade. FOA, 1980/1995 

' Idade 

20 r--40 
40 r--65 
65 e mais 

Total 

18 

108 

51 

177 

Para a análise de sobrevida destes pacientes, foi necessário 

conhecer a situação de cada paciente na data final do estudo. Para 

tanto, a localização do paciente, quando vivo, ou da fanúlia de cada um 

deles, para entrevista, exigiu um trabalho perseverante através de várias 

fontes de informação, tais como, busca direta nos endereços constantes 

nos prontuários (que na maioria das vezes já não correspondiam à 

realidade do momento), consulta a arquivos das prefeituras das cidades 

da região, com a valiosa cooperação das assistentes sociais. Houve a 

necessidade de pesquisar em cemitérios da região, Cartórios de Registro 

Civil, asilos da região, arquivos de internação da Santa Casa de 

Misericórdia de Araçatuba, consultórios de médicos oncologistas, 

Laboratório de Anatomia Patológica de Araçatuba e antigos vizinhos 

dos pacientes . 

Os pacientes "perdidos de observação" foram aqueles em que foi 

obtida a confirmação de estarem vivos antes de 31 de dezembro de 

1997, através de consulta registrada em arquivos do ERSA (Escritório 

Regional de Saúde) de Araçatuba, ou ainda em prontuários de 

consultórios médicos particulares e, a partir daí, não foi possível obter 

nenhum contato ou informação do paciente. Devido a essa procura 
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exaustiva, houve redução na proporção de casos perdidos de observação 

(f abela 4) chegando-se à taxa mínima de apenas 4%. 

Tabela 4- Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 
espinocelular de boca,segundo a condição clínica do paciente 
em 31 de dezembro de 1997. FOA, 1980/1995 

, <E~ndição 
Morto 

Vivo 

·Perdido ~~. pbservação 'lJ 
T<>-tal .. 

--,--~·-·-

107 

63 

7 

177 

Embora haja referência a 107 casos que foram a óbito, o núm.ero 

de pacientes que morreram em conseqüência de câncer de boca (causa 

básica) foi igual a 80; os outros 27 apresentaram outras causas. 

Os que permaneceram vivos em 31 de dezembro de 1997, os 

perdidos de observação e os óbitos por outras causas constituem a 

modalidade censura neste estudo (f abela 5). 

Tabela 5- Distribuição do n o. e% dos pacientes com carcinoma 
espinocelular de boca, segundo censura. FOA, 1980/1995 

.Condição No 

Morto 80 

Censura 97 

Total 177 

A distribuição dos pacientes segundo a localização anatômica do 

tumor na boca mostra que a maior concentração deu-se no lábio inferior 
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com 52 casos (29,4%), seguidos pelos da língua e do assoalho bucal, 

com 30 casos (16,9%) em cada um desses sitios. A localização lábio 

superior foi a de menor ocorrência, com somente dois (1,1 %) casos 

(fabela 6 e Figura 4). Tanto a maior ocorrência de casos no lábio 

inferior hem como a menor no lábio superior também foram verificadas 

por outros autores8
· 

17 
•
23

• 
44

• 96· 109
• 

Tabela 6- Dist:ribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 
espinocelular de boca, segnndo localização anatômica. FOA, 

1980/1995 

Localização No 

Lábio Inferior 52 

Lingua 30 

Assoalho Bucal 30 

Gengiva 27 

Retromola.r 21 

Palato Duro 10 

Região Jugal 5 

Lábio Superior· 2 

Total 177 

F igura 4- Dist:ribuição percentual dos pacientes diagnosticados com 
carcinoma espinocelular de boca, segnndo localização 
anatômica. FOA, 1980/1995 

6% 3% 1% 

17% 

O Lábio Inferior • Língua O Assoalho Bucal 
o Gengiva t:J Retromolar r::J Palato Duro 

o Região Jugal • Lábio Superior 
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Em relação às variáveis fruno e bebida, o termo vício foi 

utilizado, neste trabalho, em relação aos pacientes que faziam uso do 

fruno, pois este ato é considerado como um costrune prejudicial à 

"d 43 sau e . Nota-se que a maioria dos pacientes (71,5%) frunou muito 

(fabela 7 e Figura 5), isto é, frunavam um ou mais maços por dia, por 

run período maior que dez anos. 

Tabela 7- Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 
espinocelt.Jar de boca, segundo vício de fumar. FOA, 
1980/1995 

Figura 5- Distribuição 
espinocelular 

1980/1995 

percentual 
de boca, 

11% 

21 
9 

22 
45 

60 

20 
177 

dos pacientes com carcinoma 
segundo vício de fumar. FOA, 

12% 

12",{, 

· I ONãofuma Fuma + o Fuma ++ o Fuma+++ • Fuma ++++ O lg10rado I· 
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ELWOOD e col.39 mostram ser a associação do consumo de 

bebidas alcoólicas com câncer de boca altamente significante e mais 

importante que a com fumo. 

Neste estudo, observa-se que a ma10na dos pacientes (59,9%) 

apresentavam o hábito de beber, isto é, bebiam mais de duas garrafas de 

cerveja ou 200 ml de bebida destilada diariamente (f abela 8 e Figura 

6). 

Tabela 8 - Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segundo consumo de bebida alcoólica. 

FOA, 1980/1995 

Behida No 

Não bel>e 32 
Bebe+ 17 

Bel>e ++ 21 
Beh~. +++ 32 

Bebe++++ i 53 
lgnora:do 22 

Total 177 

Figura 6 - Distribuição percentual dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segundo consumo de bebida alcoólica. 

FOA, 1980/1995 

o~ I 
. J f~ I 
---~ 
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Embora este estudo não pretenda avaliar fatores de risco para a 

incidência de câncer bucal, mas sim fatores prognósticos, houve 

interesse em analisar a força da hereditariedade pois, em relação ao 

retinoblastoma e ao tumor de Willms, de localização renal, alguns 

estudos estão mostrando que, para cada três casos, um é hereditário18
• 

Nos casos espec-íficos de cânceres de boca, estudos de hereditariedade 

ainda são tímidos, tanto para fatores de risco quanto prognósticos, 

porém, citações na literatura3
•
5 mostram haver possibilidade de existir 

suscetibilidade familiar. 

No presente estudo, apesar de ter havido 45,8% de ausência de 

resposta neste quesito, fazendo com que haja menor precisão da 

informação, detectou-se menção de presença de câncer em ascendentes e 

irmãos em cerca de 34% dos casos (f abela 9) 

Tabela 9 Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segundo casos de câncer na família. 

FOA, 1980/1995 

Famí.lia 

Pai/Mãe 

Avo/Avó 

Irmão/Irmã 

Tio!fia 

Filho 

Sobrinho/Primo 

Nenhum 

Sem Resposta 

Total 

No 

36 
5 

18 

7 

1 

5 

24 
81 

177 

% 

4,0 

0,6 

2,8 

' 13;6 
45,8 

100,0 
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Em relação aos tipos de tratamentos aplicados nestes pacientes, 

foi notada grande variabilidade. Em 118 casos (66,7%) houve apenas 

c-irurgia isolada ou associada à radioterapia ou quimioterapia. Por 

outro lado, radioterapia foi aplicada em 47 pacientes (26,5%), enquanto 

que a quimioterapia foi administrada a 32 pacientes, isto é, em 18% dos 

casos (f abela 10). 

Tabela 10- Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segundo tratamento. FOA, 1980/1995 

l:ratamento 

Cirurgia 

Cirurgia e .Radioterapia 

Radioterapia 

Quimioterapia 

Radioterapia e Quimioterapia 

Cirurgia e Quimioterapia 

Não Especificado 

Total 

75 

29 
13 

13 

5 

14 

28 

177 
As distribuições de pacientes segundo tamanho da neoplasia, 

presença de linfonodos e metástases à distância, e aos correspondentes 

estadiamentos clínicos estão apresentadas nas tabelas 11,12,13 e 14. 

Tabela 11 - Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 

espi:nocelular de boca, segundo tamanho da neoplasia 

primária (I). FOA, 1980/1995 

No 

T1 49 
T2 31 1.7,5 ' ·---.. "~ 
T3 33 18,6 

T4 64 '362 · 
'·· 

Totã) 177 100 .. , 
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Tabela 12- Distribuição do no e % dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segundo presença de linfonodos 

regionais(N). FOA, 1980/1995 

Linfonodos 

· N~ ·-

N~t 

N2c 

Ns 

Total 

No 

117 

24 

9 
10 

4 

3 

10 

177 100 

Tabela 13- Distribuição do no. e % dos pacientes com carcinoma 

espinocelular de boca, segundo presença de metástase à 

distância(M). FOA, 1980/1995 

171 

2 

4 

177 
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Verificou-se alta concentração de casos, ao serem diagnosticados, 

em estádios avançados, isto é, estádios 111 e IV, correspondendo a 

59,3% dos pacientes (fabela 14 e Figura 7). Tal constatação faz pensar 

estar havendo um momento muito tardio de procura da atenção 

odontológica ou médica, fato extremamente grave do ponto de vista da 

saúde pública. A alta freqüência de pacientes no momento do 

diagnóstico em estádio IV, sem presença de metástases na maioria dos 
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casos, também foi verificada em estudo realizado em Oslo, na Noruega, 

Tabela 14- Distribuição do n o. e % dos pacientes com carcinoma 

espinoceluJar de boca, segundo estadiamento c1ínico. FOA, 
1980/1995 
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Em função da grande variabilidade de profissões apresentadas 

pelos pacientes, do fato de muitas delas terem sido informadas por 

membros da família e também por serem algumas vezes atividades 

inconstantes, esta variável deixou de ser incluída na análise da sobrevida 

dos pacientes. Entretanto, é digno de nota a alta concentração de casos 

(69,2%) que apresentavam câncer de lábio inferior e trabalhavam com 

exposição ao sol. Esta associação foi comentada por SANTOS e col. 101
, 

que afirmam: uhá mais casos de câncer de lábio em pacientes com 

exposição ao sol, seja no trabalho ou no lazer. Em país tropical, como 

Brasil, pode haver maior exposição ao sol mesmo em áreas urbanas, 

embora não tenha sido encontrada signiÍicância estatística como fator 

prognóstico." 

5.2. Análise de sobrevida do diagnóstico até o óbito 

Conforme anteriormente relatado, ocorreram 107 óbitos nesta 

coorte, sendo que, em oitenta, a causa básica da morte foi o câncer de 

boca e nos demais foram outras causas. Deste modo, a análise da 

sobrevida foi feita em relação a esses 80 óbitos (falhas) entre os 177 

pacientes e os 97 casos restantes foram considerados censura. Cabe 

ressaltar que foram excluídos três pacientes, em função da pequena 

freqüência em uma específica categoria de uma dada variável, o que 

poderia interferir na análise, pois alteraria o resultado dos parâmetros 

(foi a situação de raça amarela, com dois casos e de filho com câncer, 

um caso). 

Na tabela 15 estão inseridas tres tabelas de associação ou de 

contingência, de acordo com o número de categorias das variáveis 
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demográficas, onde se apresentam as distribuições dos casos segundo 

cada uma delas e a condição do paciente no final do estudo, óhito ou 

censura, e a significância do respectivo teste de associação. 

Quanto à idade, como comentado anteriormente, houve grande 

concentração de casos na faixa etária de 40 a 64 anos (61,6%); todavia, 

não foi detectada associação estatisticamente significativa entre a idade 

e o óhito, situação coincidente com as relatadas na literatura9' 41· 53• 

Emhora haja grande diferença na ocorrência entre os sexos, o 

número de casos em homens foi oito vezes maior que o das mulheres; 

em relação à letalidade, ohserva-se, entre os homens, taxa de 46%, 

enquanto que no sexo feminino ela foi igual a 35,7%, diferença esta não 

estatisticamente significante. Este resultado está de acordo com 

ANDRADE3
, que tamhém não encontrou relação prognóstica 

significativa para esta variável. Por outro lado, FAVA 41 e 

BIAZZOUA? detectaram associação estatisticamente significante entre 

sexo e a sohrevida, verificando maior prohahilidade de sohreviver para 

as mulheres. 

Emhora os casos de raça hranca tenham apresentado a mator 

freqüência, correspondendo a 87,1% dos pacientes, a proporção de 

óhitos (42,6%) foi menor que a verificada no grupo de pretos e mulatos 

(raça não hranca), com 63,6 % de óhitos. Foi detectada associação 

estatisticamente significativa entre raça e a condição do paciente no 

final do estudo (censura/óhito) com "p descritivo" = 0,0227. Este 

resultado apresenta-se conflitante na literatura, pois ANDRADE3
, 

FAVA41 e BIAZOLLA9, não detectaram significância estaüstica com a 

variável raça, porém CAPLAN19, GOLDBERG50 e PARKER88 
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verificaram associação significativa entre raça e sobrevida, como aqut 

observado. 

Tabela 15- Distribuição do o . % dos pacientes com carcinoma n e 

espinocelclar de boca, segundo a ocorrência de óbitos e 

variáveis demográficas. FOA, 1980/1995 

VARIÁVEL 
CATEGORIA CENSURA ÓBITO TOTAL P* 

No % No o/o No o/o 

Idade no Menor40 10 58,8 7 41,2 17 100,0 

Diagnóstico 40 a64 53 48,6 56 51,4 109 100,0 0,3745 (l) 

(em. anos) 
65 e mais 34 66,7 17 33,3 51 100,0 

Total 97 54,8 80 45,2 177 100,0 

Mas c 88 54,0 75 46,0 163 100,0 
Sexo 

64,3 
0,3764 (l) 

F em 9 5 35,7 14 100,0 

Total 97 54,8 80 45,2 177 100,0 

Branca 85 57,4 63 42,6 148 100,0 
Raça 

36,4 63,6 22 
0,0227 (l) 

Não Branca 8 14 100,0 

Total 93 54,7 77 45,3 170 100,0 

(1) nfve/ descritivo da estatfstica X 
2 

Na realização deste leste {oi exclufda a categoria "sem resposta". 

Tais resultados suscitaram dúvidas quanto à existência de alguma 

relação entre o estádio clínico no momento do diagnóstico e a raça, 

motivando a análise de uma possÍvel associação entre essas variáveis 

(fabela 16 ). 
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TabeJa 16- Dis t:ribuição do no. e % dos pacientes com carcinotna 

espinocelular de boca, segundo raça e estádio clínico. FOA, 
1980/1995 

ESTÁDIO CLÍNICO Total 

RAÇA 
I 11 III IV 

No % No % No % No % No % 

Branca 
43 29,1 21 14,2 25 16,9 59 39,8 148 100,0 

Não1ranca 
3 13,6 3 13;6 2 9,1 14 6;3,6 22 100,0 

Total 
46 27,1 24 14,1 27 15,9 73 42,9 170 100,0 

A associação estatisticamente significativa entre raça e estádio 

clínico não foi confirmada neste trabalho (p = 0,29), talvez, pela grande 

desproporção numérica entre os pacientes de cada uma das raças. 

Porém, um comentário pode ser feito, dos 148 pacientes brancos, 

39,8% apresentaram, no momento do seu diagnóstico, lesões em estádio 

avançado (Estádio IV), enquanto que, dos 22 não-brancos, 63,6 % 

estavam nesta situação (f abela 16). Nota-se que, proporcionalmente, 

os pacientes pretos e mulatos, quando diagnosticados, estavam com 

lesões mais avançadas do que os da raça branca. Segundo CAPLAN19, 

es ta variável reflete origem familia-r, niveis de educação e social, além de 

fatores culturais. 

E ste fato leva a questionar quats senam os reats motivos que 

conduziram a uma procura tardia do tratamento, por parte dos 

pacientes não brancos. Seriam estas razões decorrentes de diferenças 

sócio-culturais ou função da dificuldade de atendimentos em U nidades 

Básicas de Saúde ou, ainda, poderia estar havendo uma displicência na 

atenção a esse grupo racial? 
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Na tabela 17 estão apresentadas tabelas de contingência com as 

distri1uições dos pacientes segundo as variáveis de interesse e a sua 

condição ·no final do estudo, e a significância do respectivo teste de 

associação pela estatística x;2 ou pelo Teste Exato de Fisher. 

Quanto à distribuição da ocorrência de óbitos segundo estas 

demais variáveis avaliadas nos prontuários ou nas entrevistas, foi 

detectada associação estatisticamente significativa (p<O,OOOl) entre o 

estadiamento clínico do tumor no momento do diagnóstico e a condição 

final do doente, óbito ou censura, e, do mesmo modo, da condição com 

o tamanho da neoplasia primária (I) (p<O,OOOl), com a presença de 

linfonodos (N) (p<O,OOOl) e com a presença de mestástases (M) 

(p<O,OOOl), já que a combinação destas variáveis define o estádio 

clínico (f abela 17). 

Fatores como estadiamento clínico, tamanho do tumor, 

histologia, idade e condições gerais do paciente, bem como, o local 

anatômico da neoplasia são levados em consideração para a decisão do 

tipo de tratamento para o câncer de boca. De um modo geral, a terapia 

padrão consiste na cirurgia ou radioterapia para as lesões precoces 

estadiadas até 11 e terapia associada para lesões avançadas, isto é, 

estádio III e N 111
• 
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Tabela 17- Distribuição do n e % dos pacientes com carcinoma 
espinocelular de boca, segundo ocorrência de óbito e resultado da 
significância do teste de associação. FOA, 1980/1995 

VARlÁVEl 
CATEGORIA ·. ,.CÉNSl!ftU.' ÓBITO ? 

w 
I 2 
n 4 
In 16 <0,0001 (l) 

IV . ' 58 
Total 80 

Cirurgia 19 
Cirurgia/Radioterapia 12 

Radioterapia 7 
Trata:men,to Quimioterapia lt, 13 . ·Út: 

Radio/Qu.imio 5 

<0,0001 (1) 

Ci.nu:gia/Quimio ,6 8 
Total 85 64 

~ Niol-

~ 

18 ' 3 
FUIDa + 8 1 

FUIDa ++ 16 6 
tnna +++/++++ ~ 19' 26 

< 0,0001(J) 

I Total 61 36 
Não bebe/+ 42 7 
Bebe++ 9 , 12 

Bebe+++/++++ 35 50 
Total · 86 69 <0,0001 (l) 

Nenhwn 19 5 
Pais/ avós .,,·19 22 

Irmãos 10 8 44,4 
Outros 6 ' 50,0 6 50,0 

0,2115 (I) 

Total 54 56,8 41 43,2 
Lábio inferior 50 ' ~2· ;i_' I ,,c 2 3,8 

Língua ''J4. c, 46;1- 16 53,3 
~ Assoalho bucal Jl 36,7 19 63,3 

Gengiva 10 37~0 , 17 63,0 
Retromolar 7' ·.,33f3 14 66,7 
Palato duro 1 ''10,0 9 90,0 

<0,0001 (l) 

Região jugal 2 40,0 3 
Total ' 95 '''' ~'ª" 80 
T1 41 ·.95,9 2 

:r.....;..,;. do ~ 1'21 T3 
38 59,4 26 

Tuuio:Jr T4 .l2 'f.t8,8 52 
' · ', I·. Total !97 $ii4; 8 _(, 80 

::.......~~ 

. Ausência '96 ' ·56,1 . 75 

MetáiltaSe I Ml 2 
. M. 1 .,:zs;o 3 

Total 97' ·" ·'54:8 ' 80 .. , 

<0,0001 {2) 

0,0113 {2) 

Ausência 82 ·'Zo,1 35 
Lin.fonodQS Presença 15 25,0 45 

\ Total 97 5:4!,,8 ' 80 

<0,0001 (1) 

(1) nível descritivo da estatística x 2 (2) nível descritivo do teste exato de Fisber. 
Na realização deste teste foi excluída a categoria "sem resposta". 
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O tipo de tratamento realizado apresentou-se estatisticamente 

associado (p<0,0001) à condição final do doente, óbito ou censura, 

sendo a cirurgia isolada o tratamento mais freqüentemente utilizado 

(50,3% dos 149 prontuários), tendo a maior taxa de sobrevida. 

Quanto à localização anatômica do tumor na boca, igualmente, 

foi detectada associação estatisticamente significante com a condição 

final do doente, óbito ou censura (p<O,OOOl). Convém salientar que 

em quase 30% dos casos, o sítio do tumor foi o lábio inferior e, entre 

estes, somente dois pacientes (3,8%) foram a óbito. Os casos de 

carcinoma espinocelular de boca na região retromolar corresponderam a 

aproximadamente 12% do total, sendo que 66,7% dos pacientes não 

sobreviveram. As localizações assoalho da boca e língua 

corresponderam, conjuntamente, a 32% de todos os casos e, destes, 

63% foram a óbito. Nos casos restantes, os tumores inseriram-se no 

palato duro (5,6%), na região jugal (2,8%) e somente dois pacientes 

tiveram câncer no lábio superior. 

Na análise do consumo de álcool e o vício de fumar, houve 

evidências estatísticas para aceitar a associação significativa com a 

condição final do doente, óbito ou censura, (p = 0,0001 e p = 0,0006, 

respectivamente). A relação entre bebida e fumo e incidência de câncer 

de boca e faringe tem sido amplamente citada39, 40• 45• 67• 72, 75• 79, 80• 82, 116. 

Com base nesta coorte analisada, pode-se entender o quanto é 

prejudicial beber, uma vez que houve, para a grande maioria dos 

pacientes, informação de ingestão de "pinga", bebida alcoólica típica do 

Brasil, destilado com alto teor alcoólico. 

A 0 ~ 1 " A f ~li !I f 0 d d d vanave cancer na ann a 01 reagrupa a e mo o a 

considerar a influência genética dos antecessores (pais e avós) e dos 
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paralelos (irmãos) e os outros familiares tais como, tios, sobrinhos e 

primos. Como já comentado, anteriormente, houve um único caso de 

câncer em filho e que foi excluido. Na análise da possivel relação desta 

variável com o óbito, não houve evidências para detectar associação 

estatisticamente significante. 

Neste trabalho, também foi analisada a probabilidade de 

sobrevida diária dos elementos desta coorte, pelo método de Kaplan

Meier, e, sem destacar nenhuma variável, foi estimada que, um ano 

após o diagnóstico, a probabilidade de sobrevida acumulada dos 

pacientes seria de 74,03%; para dois anos após o diagnóstico, a 

probabilidade acumulada seria igual a 61,02% e em cinco anos, 

53,52%. Estas estimativas da probabilidade de sobrevida acumulada 

alteram-se ao serem analisadas separadamente para cada variável 

controlada neste trabalho. 

Para apresentação da sobrevida acumulada nas tabelas 18 e 19, 

foi utilizada a unidade ano, mas considerando que cada ano tem 365 

dias. Deste modo, foram verificadas as probabilidades de sobrevida 

acumuladas até 365 dias (um ano), até 730 dias (dois anos), até 1095 

dias (3 anos) e assim sucessivamente. Em relação às variáveis 

demográficas idade e sexo, não houve evidências para detectar 

significância estaüstica, portanto, não se pode concluir que elas 

influenciariam o tempo de sobrevida destes pacientes (fabela 18). O 

National Cancer Institute Surveil/ance, Epidemio/ogy and End Resu/ts 

sugere que haja prognósticos similares para o grupo de pacientes com 

menos de 45 anos e o grupo de 45 anos e mais. A estimativa da taxa de 

sobrevida em 5 anos foi igual a cerca de 55%103
• 
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Em relação à raça dos pacientes diagnosticados em Araçatuba, foi 

verificada associação estatisticamente significativa com o óbito e, 

portanto, raça pode ser considerada como um fator prognóstico, com 

probabilidade de sobrevida após um ano do diagnóstico entre os não

brancos de 55,88% e de 76,71% nos brancos, isto é, os brancos têm 

uma taxa de sobrevida 37,3% maior do que a encontrada nos não

brancos; com 2 anos, a diferença na sobrevida aumenta para 55,9% e 

aos 3 anos, para 65,6%. A taxa de sobrevida acumulada aos 10 anos 

apresentou uma acentuada diferença, sendo 135% maior entre os 

brancos. 

Tabela 18 - Probabilidade de sobrevida acmnulada dos pacientes 

diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca, segundo 

anos de seguimento e variáveis demográficas, e resultado do 

teste log Rank . FOA, 1980/1995 

' VARIÁVEL· CATEGORIA _:........_,...~-"'-'-~.:.....-.......,..-=-~~=r--~ .................. ~~, 

Menor de 40 

40a64 

65 e mais 

Masculino 
Sexo 

78,57. ' 6~,49 63,49 63,49 71,43 Feminino 

Branca 76,71 63,37 . 58,88 55,77 . 55,']'1 52,05 

Não Branca 55,88 40,64 35,56 . 35,56 23,71 23,71 0,0116 

* nível descritivo do teste 

FRANCO e col.47 , observando 4527 pacientes diagnosticados 

com câncer de boca no período de 1953 a 1980, no Hospital 

A.C.Camargo, em São Paulo, Brasil, também encontraram diferenças 

entre as taxas de sobrevida em 5 anos, das raças branca e não-branca, 
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com associação estatisticamente significativa (p<O,OOl) com o estádio 

clínico, sendo que foram diagnosticados em estádio IV, 48% entre os 

brancos e 76% entre os não-brancos. Quanto à taxa de sobrevida de 

pacientes com câncer de lábio, também houve diferença estatisticamente 

significativa entre as raças (p<O,OOl), sendo que, para 5 anos após o 

diagnóstico, a estimativa para os brancos foi de 70%, enquanto que para 

os não brancos foi de 45%. No final de seguimento de 15 anos, as taxas 

de sobrevida foram iguais a 48% para os brancos e nula para os não 

brancos. 

Tendo em vista que o câncer de lábio tem melhor prognóstico e 

acomente mais a raça branca, procurou-se verificar se, retirando os 

casos desta localização anatômica, haveria influência na sobrevida dos 

pacientes estudados. Constatou-se não haver diferença significativa 

entre as raças (P= 0,2397). A probabilidade acumulada de sobrevida 

após um ano foi 65,58% raça branca e 51% para a não-branca, para 

dois anos foi 45,02% para a raça branca e 34% para não-branca e aos 

cinco anos, 33,99% para a raça branca e 28,33% para a raça não

branca. 

Optou-se por trabalhar com o banco de dados completo para 

verificar se esta variável permaneceria influindo após a análise de riscos 

proporcionais. 

Na figura 8 podem ser apreciadas as curvas de probabilidade de 

sobrevida acumulada em relação à variável raça. 
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l~ igura 8 - Probabilidade de sobrev-ida acunuJada dos pacientes 
diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca segundo 
raça e anos de seguimento, pelo método de Kaplan-Me-ier. FOA, 
1980/1995 
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Os resultados em relação às demais variáveis (f abela 19) 

mostram que, dos casos diagnosticados :no estádio IV, correspo:ndendo 

aos que apresentavam a doença :na fase mais avançada, 45,71%, 25,34% 

e 17,44o/o sobreviveram, respectivamente, até um, dois c cinco anos 

após o diagnóstico. Os pacientes classificados no estádio I, o mais 

favoráv-el, têm taxa de sobrevida em 5 anos muito maior (95,56%). 
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Tabela 19 - Probabilidade de sobrevida acumulada dos pacientes diagnosticados 
com carcinoma espinocelular de boca, segundo anos de seguimento e 
variáveis de interesse e resultados do teste Log Rank FOA, 
198011995 

VARIÁVEL 

Estádio 

T ratani.ento 

Fumo 

Bebida 

Fanúlia 

Localização 

Tamanho do 
tumor 

Linfonodos 

Metástase 

CATEGORIA 

1ano 

1
·-1 100,0 

11 96,15 
111 88,33 

IV 45,71 

Cirurgia 
Cirurgia/RaJioterapia 

Radioterapia 
Quimioterapia 

Radioterapia/Quimio 
Cirurgia/Quimio 

86,52 
86,21 
46,30 
38,46 
60,00 

78,57 

PROBABiliDADE DE SOBREVIDA 
(%) 

2anos 3ano& 5anos 

97,78 95,56 95,56 95,56 
88,14 88,14 88,14 79,33 
66,50 55,06 45,74 45,74 
25,34 17,44 17,44 17,44 

78,32 75,57 75,57 72,66 
71,96 60,96 54,86 54,86 
37,04 37,04 37,04 37,04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

40' 00 o' 00 o' 00 o, 00 
71,43 64,29 45,92 45,92 

95,56 
79,33 
30,41 
17,44 

72,66 
54,86 
37,04 
0,00 
0,00 

34,44 

LOG 
RANK 

P" 

<0,0001 

<0,0001 

Não fuma 
Fuma+ 

Fuma++ 
Fuma+++/++++ 

------------~----------~·~~~ 

Não bebe/+ 
Bebe++ 

Bebe+++/++++ 

nenhum 
Pais/ av6s 

Irmãos 
Outros 

Lábio inferior 
Língua 

Assoalho bucal 

95,24 
88,89 

80,95 
68,17 

87,76 

90,48 
63,72 

85,71 85,71 85,71 85,71 

88,89 88,89 88,89 88,89 
71,11 71,11 71,11 71,11 
53,42 45,30 40,71 38,16 

87,76 87,76 84,62 84,62 
52,38 52,38 47,14 47,14 
49,89 40,42 38,40 34,13 

85,71 
88,89 
71,11 

33,92 

84,62 
31,43 

34,13 

77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 
78,05 60,98 48,55 48,55 48,55 48,55 

83,33 61,11 55,56 55,56 ~5,56 55,56 
75,00 58,33 48,61 48,61 48,61 48,61 

98,08 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 
65,77 50,63 50,63 43,39 28,93 28,93 
73,33 53,33 39,49 35,10 35,10 35,10 

Gengiva 52,73 36,51 32,45 32,45 32,45 32,45 
Retromolar 70,59 45,38 34,57 34,57 34,57 17,29 
Palato duro 40,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 

0,0002 

<0,0001 

0,2100 

<0,0001 

Região jugal 60,00 _ 30,00 30,~~,00 _30,~~--~·~---·~----
Tl 100,0 97,87 95,74 95,74 95,74 95,74 

T2/ T3 93,94 79,70 79,70 79,70 71,73 71,73 
T4 78,12 62,50 46,67 39,39 39,39 26,26 

<0,0001 

Ausência 85,06 76,11 73,25 69,48 67,60 67,60 

P <0,0001 
,--- res~l!~ _____ 52,9_!: __ 31,66_ 3_~~-· _ _32,06 _ 22,~ ___ 16,55 ··-- --·~·· -· 

Ausência 
MI 
~ 

76,21 
0,00 

0,00 

62,81 57,70 55,09 55,09 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

53,78 
0,00 

0,00 
0,0001 

* nível descritivo do teste 
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ANTONIADES6
, na Grécia, encontrou resultados seme11antes, 

em pacientes diagnosticados no período de 1979 a 1989, pois verificou 

que o estádio c1rnico é um fator prognóstico para câncer de boca, sendo 

que as taxas de sobrevida em 5 anos foram iguais a 91,9%, 68,5%, 

40,8% e 11,2%, respectivamente, para os estádios I, II, III e IV. 

As curvas de probabilidade de sobrevida acumulada relativas a 

cada estádio c1rnico da doença (Figura 9) apresentaram diferenças 

significa ti v as (p <O, 000 1). 

F igura 9 - Probabilidade de sobrevida acUIUulada dos pacientes 
diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca segundo 
estadiamento clinico e anos de segurrnento, pelo método de 
Kaplan-Meier. FOA, 1980/1995 
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Probabilidade de sobrevida acumulada dos pacientes 
diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca 
segundo tratamento e anos de seguimento, pelo método de 
Kaplan-Meier. FOA, 1980/1995 

CinLrgia 

C'tmrgu• mdtoteraroa 

Cirurgia/Quimiotcmpia 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
anos 

Quanto ao tratamento realizado, o grupo que teve meno·r 

sobrevida acumulada em um ano após o momento do diagnóstico foi o 

de pacientes submetidos unicamente à quimioterapia (38,46%) e a 

probabilidade acumulada em dois anos já foi nula. Em contrapartida, o 

maior tempo de sobrevida foi o dos pacientes que estiveram sujeitos 

somente à cirurgia, pois 86,52% sobreviveu até um ano e 72,66%, até 

Cinco anos, permanecendo constante até o seguimento máximo do 

estudo, isto é, 17 anos. Os pacientes submetidos à cirurgia e que 

receberam quimioterapia apresentaram probabilidade acumulada de 

sobrevida de 45,92%, após 5 anos (Figura 10). ]~esultados semelhantes 

são apresentados por CARJ:NCI e col. 20
, sendo que, para os pacientes 

lratados somente com cirurgia, a sobrevida em 5 anos foi de 75,8%, 
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com cirurgia, radioterapia acrescentando ou não a quimioterapia, 50%, 

e os pacientes que só receberam radioterapia ou quimioterapia tiveram a 

menor probabilidade de sobrevida (15,4%). 

Tais resultados são decorrentes do fato de a indicação do tipo de 

tratamento estar diretamente relacionada com o estádio clinico. Os 

casos avaliados em estádios I e 11 podem ser submet-idos à cirurgia 

exclusivamente e respondem clinicamente bem. Já, para os casos em 

estádios 111 e IV, há indicação de cirurgia e radioterapia, 

conjuntamente. Os casos mais graves, em estádio IV e não passÍveis de 

cirurgia, são encaminhados para tratamento quimioterápico exclusivo 

ou em conjunto com radiote-rapia, mas são considerados apenas 

métodos terapêuticos paliativos para os cânceres de boca. 

Figura 11-
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segundo localização anatômica e anos de seguin1.ento, pelo 
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,_ 
- -, 
14'J>l 

1.00 - Lalio inferior 

'" 
I~ 

~~~ 
19 

0. 75 

0.50 

1~ 
Unp:ua 

A.•••mlt10 
Gcneiva 

Regi lo Jugal 

Rctromolar I 
j 

0.25 

I 
Palato Duro I ~ 

0.00-

o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 '~ 
anos 

... -- -- - "'"" 
"_j 



Qesultados e Discussão 
63 

Ao serem analisados os casos segundo a localização anatômica do 

tumor na boca, observou-se que, embora a maior concentração dos 

casos ocorresse no lábio inferior, estes casos foram os que tiveram maior 

probabilidade de sobrevida nos primeiro (98,08%) e segundo anos 

(96,12%), mantendo alta probabilidade até em 17 anos de seguimento 

(Figura 11). Estes dados estão de acordo com a literatura, que afirma 

ser o lábio inferior a localização que revela mel1or prognóstico8• 
17 

,20, 23• 

44,76,114,109 

Neste trabal1o, as estimativas de sobrevida para o tempo total do 

seguimento da coorte estudada, isto é, até 17 anos, foram observadas 

pms em pacientes com câncer (não apenas de lábio), segundo 

VISSCHER114, o surgimento de metástases regionais ocorre nos 

primeiros três anos após o tratamento, mas pode aumentar em um 

seguimento mais prolongado. Este autor sugere que se faça um 

acompanhamento do paciente no mÍnimo por 5 anos. Como exemplo, 

em um estudo de câncer de boca, faringe e laringe, realizado desde 

1963 na Universidade de Liverpool, Inglaterra, o tempo médio de 

seguimento da coorte foi de 16,3 anos, sendo o tempo máximo de 40 

anos e o mÍnimo de O ,2 anos60
• 

Neste trabal1o, o tempo médio de segmento desta coorte foi de 

aproximadamente oito anos, sendo que o tempo máximo chegou a 17 

anos e o tempo mÍnimo, a dois anos. 

As menores taxas de sobrevida foram obtidas para os casos de 

câncer do palato duro, iguais a 40%, 20% e 10%, respectivamente, para 

um, três e cinco anos de seguimento; tais resultados são semel1antes 

aos de CARINCI e col. 20, mas menores que os de RAO e col. 96, que 

estimaram taxa de sobrevida em 5 anos igual a (34,4%). A bebida, 
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quando analisada isoladamente, também foi considerada forte fator 

prognóstico para câncer de boca (p< 0,0001). Para os pacientes que 

não bebiam, foi estimada sobrevida para 5 anos igual a 84,62%, 

enquanto que para os pacientes que bebiam muito, 38,40%. O fumo 

também foi considerado, quando analisado isoladamente, forte fator 

prognóstico para câncer de boca (p = 0,0002). Para os pacientes que 

não fumavam foi estimada sobrevida em 5 anos igual a 85,71%, 

enquanto que para os pacientes que fumavam muito, 40,71% 

(fabela19). 

Muitos estudos indicam bebida ou fumo como fatores de risco 

A d b 33 34 46 75 tr ta t • f •• t 1 para cancer e oca ' ' ' , en e n o sao menos requen es aque es 

que os apontam como fatores prognósticos. Na literatura, em muitos 

estudos não foi detectada associação estatisticamente significativa entre 

. ~ . b ·d d . 9 34 116 estas vanave1S e a so revt a o pac1ente ' ' . 

Neste trabalho, também foi verificada a interação das variáveis 

bebida e fumo, na associação com a sobrevida, mas esta não foi 

estatisticamente significativa em nível de 5%. 

Na análise univariada, as curvas de probabilidade acumuladas, 

para estas variáveis, podem ser visualizadas nas Figuras 12 e 13. 
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Figura 12- Probabilidade de sobrevida aCLmtulada dos pacientes 

diagnDsticados com carcinoma espinocelular de boca segundo 

bebida e anos de seguimento, pelo método de Kaplan-Meier. 

FOA, 1980/1995 
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Figura 13 - Probabilidacle de sobrevida acumuJada dos pacientes 

diagnosticados com carcinoma espinocelular de boca segundo 

frnno e anos de seguimento, pelo método de Kaplan-Meier. 

FOA, 1980/1995 
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Como as distribuições de freqüências dos pacientes segundo as 

diferentes variáveis ajustaram-se à de WEIBULL, o estudo de nscos 

proporcionais de COX29 pode ser executado (f abela 20). 

Figura 14-
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Probabilidade de sobrevida acumulada dos pacientes 
diagnosticados com carcinmna espinocelular de boca segundo 
casos de carcinoma espinocelular na família e anos de 
seguimento, pelo método de Kaplan-Meier. FOA, 1980/1995 

lnnl.ot 

Outro~ 

Em uma primeira etapa, foi testada a presença de interações entre 

as variáveis, entretanto, não houve evidências estatísticas de sua 

existência, portanto não foram inclmdas no modelo. A variável 

"tratamento" não foi incluida no modelo porque estava diretamente 

relacionada ao estadiamento clínico, isto é, a sua indicação é totalmente 

dependente do estádio da doença no momento do diagnóstico, como 

visto anteriormente. 
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Tabela 20 Aná]jse univariada dos fatores de prognósticos para 

carc1norna espinocelular de boca, através do modelo de 

riscos proporcionais de Cox. FOA, 1980/1995 

VARIÁVEL CATEGORIA Coef.(Jii) HR~n .. IC 5"' (HR) P(categoria) 

I Ref. 1,00 

li 1,36 3,88 [0,71;21,18) 0,118 
Estádio III 2:,75 15,59 (3,58;61,87) 0,000 

IV 3,73 41,84 (10,17;172,10] 0,000 

Lábio inferior R e f. 1,00 
'· 

Língua 3,12 22,63 (5,19;98,57) <0,0001 

Localização Assoal11o bucal 3,16 23,63 (5,49; 101,68] <0,0001 
Gengiva 3,49 32,79 7,56;142,25] <0,0001 

Retromolar 3,28 26,64 6,05;117,38] <0,0001 
Palato duro 3,90 49,38 10,61;229!88) <0,0001 
Região jugal 3,79 44,44 7.40;266,77 <0,0001 

Não bebe I+ Ref. 1,00 

Bebida Bebe++ 1,56 4,77 ( 1,88;12,13] 0,001 

Bebe+++/++++ 1,85 6,38 (2,88;14,14) <0,0001 

Não fuma Ref. 1,00 
Fun10 Fuma + .0,28 0,76 (0,07;7,27] 0,808 

Fuma++ 0,84 2,32 (0,58;9,30) 0,233 

Fuma+++/++++ 1,74 5,70 (1,79; 18,19) 0,003 

~N=1•rm Ref. 1,00 
Família Pais/ Avós 0,99 2,68 (1,01;7,08 I 0,047 

lrrnãos 0,75 2,17 ( 0,69;6,48) 0,189 
Outros 1,01 2,73 [0,83;8,96] 0,097 

Cirurgia Ref. 1,00 
Cirurgia+ Radio 0,13 1,14 (0,59;2,20] 0,70 

Tratamento Radioterapia 0,79 2,22 0,05 
Quimioterapia 1,90 6,73 <0,0001 
Radio+Quimio 1,44 4,23 0,003 

Cirurgia+ Qui mio 0,43 1,54 0,271 

Raça Branca Ref. 1,00 

Não Branca 0,73 2,08 [0,15;1,31) 0,014 

Tamanho do 
·n Ref. 1,00 

Tumor T2/T3 2,55 12,80 (3,04;53,84] 0,001 
T4 3,93 50,99 12,34;2:10,76]1 <0,0001 
Tx 2161 13,63 ,23;15059 0,033 

Ausência Ref. 1,00 
Linfonodos Presença 1,45 4,26 [2,71;6,70) <0,0001 

Ausência Ref. 1,00 
Metástase Ml 1,63 5,12 [1,22;21,40) 0,025 

M.. 1,87 6,52 11.98;21,37) 0,002 
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o modelo completo foi constituído das 
. , . 

vanavets que 

apresentaram associação com o óhito, em um nível de significância 

menor ou igual a 20%, isto é: estádio, hehida, localização anatômica do 

tumor, fumo, raça, tamanho do tumor, presença de linfonodos e 

presença de metástase. 

Emhora hehida e fumo tivessem apresentado associação 

estatística altamente significativa com óhito por câncer, na análise de 

regressão múltipla, o vício de fumar, quando ajustado por outras 

variáveis, não influenciou a sohrevida. Este fato tamhém é discutido por 

IDNDLE56
, ao afinnar que o álcool é reconhecido como um importante 

fator para o aumento da incidência e da mortalidade por câncer de hoca. 

Emhora tenham sido mantidos todos os casos de câncer de láhio, 

a raça quando ajustada por outras variáveis, não apresentou associação 

estatisticamente significativa com o óhito por câncer. 

Na tahela 21 estão apresentadas as variáveis significativas como 

fatores prognósticos para o câncer de hoca, detectados neste grupo de 

pacientes diagnosticados na Faculdade de Odontologia da Universidade 

Estadual Paulista, em Araçatuha. 
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Tabela 21 - Modelo final dos fatores de progósticos para carcinoma 
espinocelular de boca, através do modelo de riscos 
proporcionais de Cox. FOA, 1980/1995 

VARIÁVEL CATEGORIA Coef.(IJi) 

1
----~~ ----~;; -

111 1,36 

N 2,38 

Estádio 

I 

Lábio inferior Ref. 

Língua 2,24 
Assoalho bucal . 1,79 

Localização Gengiva 2,03 

Retromolar 1,92 

Palato duro 2,46 

Re!i!ião ju!i!al 2,77 

_ ~RLru~-___!!~~jwt~a • 
1,00 1,00 

3,88 1,26 
15,59 3,92 

41,84 10,85 

1,00 

22,63 

23,63 

32,79 

26,64 
49,38 

44,44 

1,00 

9,43 
5,99 

7,60 
6,81 

11,66 

15,99 

IC 95% (HR) 

[0,21;7,69] 

[0,76;20,19) 

[2,22;53,00) 

[1,85;47,89) 

(1,17;30,64] 

[1,47;39,20) 

(1,30;35,66) 

(2,09;64,92) 

[2,29;111,58} 

P(categoria) 

0,805 

0,102 

0,003 

0,007 

0,032 

0,015 

0.023 

0,005 

0,005 

A estimativa da HR entre pacientes que no momento do 

diagnóstico estavam em estádio clínico 111 é igual a 3,92 e a HR para 

aqueles em estádio clínico IV é igual a 10,85. Neste estudo, 

estadiamento clínico foi a variável de maior influência na sobrevida de 

pacientes com câncer de boca. Da mesma forma, COELHO e col.26 

afirmam "aceita-se universalmente o estádio clínico no momento da 

admissão como sendo um dos mais importantes indicadores de 

prognóstico". 

Em relação às localizações anatômicas do tumor, as que 

apresentaram maiores estimativas das razões de risco, em relação ao 

lábio inferior, foram a região jugal com HR igual a 15,99, o palato duro 

com HR igual a 11,66, língua com HR igual a 9,43 e gengiva com HR 

igual a 7,60. 

Portanto, neste estudo, verificou-se que estádio clínico e 

localização anatômica do tumor foram os dois únicos fatores 



Resultados e Discussão 70 

prognósticos que influenciaram a prohahilidade de sobrevida dos 

pacientes, nos vários tempos de seguimento. 
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Esta pesquisa, que permitiu estimar as probabilidades acumuladas de 

sobrevida dos pacientes com câncer de boca diagnosticados e/ou atendidos 

na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, FONUNESP, no período de 

1980 a 1995, constituiu-se em trabalho pioneiro no assunto em tela, em 

relação aos habitantes da 9a Região Administrativa do Estado de São Paulo, 

Alguns pormenores relativos a aspectos metodológicos merecem ser 

destacados, no sentido de validar esta pesquisa. Assim, propiciou a 

atualização de todos prontuários de pacientes com câncer de boca, atendidos 

na FOA, entre 1980 e 1995, inclusive com o registro do estádio clinico do 

tumor. Foram acrescentadas todas as informações relacionadas à saúde dos 

pacientes, até 31 de dezembro de 1997, baseadas nos questionários 

aplicados por ocasião das entrevistas, realizadas com os próprios pacientes 

ou seus familiares. Caso o paciente houvesse falecido, foi anexada uma 

cópia da sua Declaração de óbito ao prontuário. 

A classificação do estadiamento clinico (fMM), no momento do 

diagnóstico, foi realizada pelos profissionais do Centro de Oncologia Bucal 

da FOA (considerado hoje um centro de referência, para esta especialidade, 

na Região). Tal classificação foi determinada através do exame loco-regional 

constante dos prontuários da Disciplina de Estomatologia da FOA. Os 

pacientes, cujos prontuários não apresentaram dados suficientes para o 

diagnóstico do estadiamento, foram excluídos da casuística. 

Merece atenção, ainda, o fato de que as declarações de óbitos nem 

sempre são corretamente preenchidas quanto à causa básica de morte, pelos 

médicos. Se, por este motivo, alguns óbitos deixaram de ser considerados 

como sendo causados pelo câncer bucal, tal situação pode, talvez, ter 

influenciado os resultados, no sentido de superestimar (ou, menos provável, 

subestimar) as probabilidades acumuladas de sobrevida. Como 
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conseqüência, acredita-se ter sido realizada uma estimativa conservadora, 

em relação à definição dos fatores prognósticos para o câncer de boca. 

Há de ser mencionado que não houve grande perda de elementos 

pertencentes à coorte, pois somente 4% dos casos ou os seus familiares não 

foram localizados, dificuldade essa comum em pesquisas envolvendo 

periodos longos de seguimento. Isto se deve à persistência na procura e 

colaboração de todos que foram envolvidos na pesquisa. 

Como corolário, fica muito clara a necessidade de reduzir, ao 

máximo, as perdas e de orientar funcionários, acadêmicos, estagiários ou 

residentes, para que registrem e coletem os dados com extrema fidelidade e 

responsabilidade, valorizando o preenchimento perfeito dos prontuários, 

pois só assim haverá a possibilidade de realização de futuras pesquisas 

geradoras de informações confiáveis. 
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Esta pesquisa permitiu verificar que, segundo o mode]o de 

regressão de Cox, o fator prognóstico que mais influenciou a sobrevida 

de pacientes com câncer de boca foi o estadiamento clínico no momento 
• 

do diagnóstico. Assim, dos pacientes em estádio I somente dois 

morreram pelo agravo, enquanto que os casos que foram diagnost-icados 

em estádios mais avançados (IH c IV), infelizmente em uma grande 

quantidade dos casos (cerca de 50%), apresentaram letalidade de 70%. 

As taxas de sobrevida de 5 anos para os pacientes diagnosticados 

em estádios I, Il, III foram, respectivamente, 95,56%, 79,33% e 

45,74%. Os diagnosticados em estádio N, tiveram sobrevida 

acumulada de 2 anos de 25,34% e, com 5 anos após o diagnóstico, 

17,44%. 

Verificou-se, portanto, que fumo e bebida e as 
. , . 

vanavc1s 

demográficas, sexo, idade e raça, não se constituiram em fatores 

prognósticos para a sobrevida dos pacientes, tendo sido estatisticamente 

considerados unicamente, o estádiarnento clínico do paciente no 

momento do diagnóstico e a localização anatômica da lesão. 
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Anexo 1 

Distribuição dos pacientes nos 41 municípios da 9a. Região 

Ad·· dE ddS Pl f d mtntstrativa o sta o e ão auo e ora a re;itão. 
MUNICIPIOS No. % 

01 ALTO ALEGRE 2 1,1 
02 ANDRADINA 2 1,1 
03 ARAÇATUBA 77 43,5 
04 AURIFLAMA 1 0,6 
05 AVANHADAVA 1 0,6 
06 BARBOSA 2 1,1 
07 BENTO DE ABREU - 0,0 
08 BILAC 3 1,7 
09 BIRIGUI 10 5,6 
10 BRAUNA 1 0,6 
11 BURITAMA 5 2,8 
12 CASTILHO - 0,0 
13 CLEMENTINA - 0,0 
14 COROADOS 1 0,6 
15 GABRIEL MONTEIRO 1 0,6 
16 GASTAO VIDIGAL - 0,0 
17 GENERAL SALGADO 1 0,6 
18 GLICERIO - 0,0 
19 GUARAÇAI 2 1,1 
20 GUARARAPES 7 4,0 
21 GUZOLANDIA - 0,0 
22 ILHA SOL TE IRA 1 0,6 
23 ITAPURA - 0,0 
24 LAVINIA 4 2,3 
25 LOURDES - 0,0 
26 LUIZIANIA - 0,0 
27 MIRANDOPOLIS 6 3,4 
28 MURUTINGA DO SUL - 0,0 
29 NOVA INDENDENCJA - 0,0 
30 NOVA LUZITANIA 2 1,1 
31 PENAPOLIS 10 5,6 
32 PEREIRA BARRETO 2 1,1 
33 PlACA TU 3 1,7 
34 RUBIACEA 1 0,6 
35 SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 4 2,3 
36 SANTOPOUS DO AGUAPEI - 0,0 
37 SAO JOAO DO IRACEMA - 0,0 
38 SUDMENUCCI 1 0,6 
39 SUZANAPOLIS - 0,0 
40 TURIUBA - 0,0 
41 VALPARAISO 6 3,4 
• J.lunicípios de outras rc!õ!iões 21 11,9 

Total de Pacientes 177 100,0 
* Pacientes registrados e/ou localizados em municípios fora da região de 
Araçatuha. 
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Araçatuba. 15 abril de 1996. 

Prezado Senhor. 

Com o objetivo de se fazer un1.a pesquisa científica sobre "Incidência de 

Cancer de Boca na 9a. Região Administrativa do Estado de São Paulo", peço 

a gentileza de nos indicar o nome dos laboratórios ou hospitais, para onde são 

encaminhados os seus pacientes, a fim de execução dos exames 

histopatológicos, em caso de suspeita de câncer de boca. 

Em trabalho por nós desenvolvido anteriormente, referindo-se aos anos 

de 79, 80, 81, publicado na Revista de Odontologia da UNESP, volume 

22(1), página 135-145, em 1993, pudemos contar com a colaboração dos 

profissionais desta região. 

Embora tenha sido muito trabalhoso coletar os dados nos diferentes 

centros de exames, percebemos que trouxemos uma contribuição para nossa 

região, UTila vez que, não havia nenhuma referência sobre a incidência de 

cancer de boca, e, do mensmo rnodo, o nosso trabaho continua sendo o único 

neste sentido até o mon1.ento. 

No presente, estan1.os motivados a dar continuidade ao estudo, e 

planejamos analisar os casos referentes ao período de 1990 a 1992. Este 

trabalho constituirá a nossa Tese de Doutorado em Epidemiologia, na 

F aculda de de Saúde Pública da Universidade de São PauJo, quando 

pre tendernos comparar resultados. 
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Certos da compreensão de todos, aguardo resposta do questionário em 

anexo, onde simplesmente pedimos os nomes das instituições ( laboratórios 

ou hospitais) para onde são enviados os pacientes para exames 

histopatológicos. Baseados nestas informações nós iremos até o local coletar 

os dados. 

Atenciosamente, 

Maria Lucia Marçal Mazza Sundefeld 

Prof. Assistente da Faculdade de Odontologia -Araçatuba-UNESP 
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1. O senhor (a) já se deparou em seu consultório com casos de lesões 

bucais que lhe levaram a ter suspeita de cânder de boca? 

SIM D NÃO D 
2. Em caso afirmativo, para onde são enviados os seus pacientes para 

exames histopatológicos? Se houverem diferentes lugares, registre todos, por 

favor. 

Laboratório 

ou Hospital: 

Cidade: 

Laboratório 

ou Hospital: 

Cidade: 

Laboratório 

ou Hospital: 

Cidade: 

Nome do Profissonal: ------------------

(opcional) 

Datas: I I 

Obs: Aguardamos seu retorno mesmo que a primeira pergunta seja 
negativa. 
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Análise de sohrevida de pacientes com Câncer de Boca atendidos 

na Faculdade de Odontologia de Araçatu1a, UNESP, 

no período de 1980 a 1997. 

Pesquisadores: Maria Lucia Marçal Mazza Sundefeld -UNESP 
Sahina Léa Davidson Gotlieh -USP 
Éder Ricardo Biazola -UNESP 

Nome: ---------------------------------------------
Rua: No: 

----------------------------~~------ ----------
Bairro: ------------- Cidade: _________ _ 

Sexo:_ (M/F) Idade: Raça: (B/P/A/Mo) 
ProHssão: ______________________ __ 

História familiar: Alguém da família teve câncer? __ (S/N) 

Fumo: O paciente fuma ou fumava? 

( ) + ( ) ++ ( ) +++ ( ) ++++ 

Álcool: O paciente bebe ou bebia? 

( ) + ( ) ++ ( ) +++ ( ) ++++ 

Tratamento: O paciente fez algum tratamento? 

( ) Cirurgia ( ) Cirurgia +Radioterapia? 

( ) Radioterapia? ( ) Quimioterapia? 

Recidiva: O paciente teve a doença novamente? 

No Local_ Regional_ A distância-----------
Situação atual: ( ) Vivo sem doença ( ) Vivo com doença 

( ) Morto por outra causa ( ) Morto por câncer 

encontrado 

Hábitos: Algum hábito em especial? 
Data da entrevista: _/_/_ 

( ) Não 

Nome do entrevistado: ________________________________ _ 

Paciente ou Grau de Parentesco:--------------------
Assinatura do entrevistador: _______________________ _ 
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