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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer colorretal é um dos cânceres mais incidentes no mundo. As maiores 

incidências são descritas em homens e aumentam com a idade. Porém, estudos recentes 

reportaram aumento da incidência entre os mais jovens. Apesar das maiores incidências serem 

descritas em países desenvolvidos, estes apresentam tendência de estabilidade ou declínio. Em 

países com tendência de aumento, a mudança no padrão alimentar é a principal hipótese para 

este aumento. A mortalidade apresenta tendência de queda, principalmente em países que 

investiram em diagnóstico precoce e tratamento oportunos. OBJETIVO: Estudar as 

desigualdades na incidência e mortalidade do câncer colorretal no Município de São Paulo e 

Brasil. MÉTODOS: Esta tese está dividida em três manuscritos. MANUSCRITO 1: Simulação 

e comparação de técnicas de correção de dados incompletos de idade para o cálculo de taxas de 

incidência. A partir de seis bases com diferentes proporções de dados incompletos para idade 

(5 até 50%), foram comparados dois métodos de correção. Verificou-se que bases com 5% ou 

mais de dados incompletos para idade apresentaram taxas de incidência subestimadas. O fator 

de correção retificou as subestimativas das taxas padronizadas, entretanto, esta técnica não 

permitiu corrigir taxas específicas por idade. A imputação múltipla foi útil na correção das taxas 

padronizadas e específicas em bancos com até 30% de dados incompletos. Bases com 5% ou 

mais de dados incompletos necessitam de aplicação de correção. A imputação múltipla 

mostrou-se superior ao fator de correção, pois permitiu corrigir as taxas de incidência 

específicas. MANUSCRITO 2: Descrição e análise das taxas de mortalidade por câncer de 

colorretal no Brasil, segundo sexo e Unidades da Federação e indicadores socioeconômicos. As 

tendências das taxas de mortalidade foram estimadas por modelo de regressão linear. No Brasil, 



 

 

ocorreu aumento da tendência da taxa de mortalidade em todos os estados para o sexo 

masculino e em 21 estados para o sexo feminino. Ao ajustar por taxa de mortalidade por causas 

mal definidas, Produto Interno Bruto e Coeficiente de Gini, a tendência de aumento manteve-

se significativa (p<0,05) no Brasil e em sete estados em homens e em nove estados em 

mulheres. O aumento da taxa de mortalidade por câncer colorretal em algumas Unidades 

Federativas e no Brasil pode estar relacionada ao aumento da incidência, ao atraso no 

diagnóstico e no tratamento. MANUSCRITO 3: descrição e análise das taxas de incidência e 

mortalidade por câncer colorretal no município de São Paulo, segundo sexo e faixa etária. 

Foram calculadas as razões das taxas padronizadas de incidência e mortalidade, estimada a 

mudança percentual anual média (AAPC) e o efeito idade-período-coorte. As razões das taxas 

de incidência e mortalidade foram superiores a 1 em homens a partir dos 50 anos e para o total 

da população. Ao comparar com indivíduos de 30 a 39 anos, em ambos os sexos, as razões das 

taxas foram maiores que 1 após 40 anos. Verificou-se tendência de aumento da incidência em 

mulheres (AAPC 0,9%) e da mortalidade em homens (AAPC 1,0%) e em mulheres (AAPC 

0,2%). O modelo idade-período-coorte apresentou melhor ajuste para a incidência, em ambos 

os sexos (p<0,001). A mortalidade em homens foi explicada pelo modelo idade-drift (p<0,001). 

No Munícipio de São Paulo, a tendência crescente da incidência pode estar relacionada à 

alimentação inadequada e ao aumento do diagnóstico e a da mortalidade por diagnóstico e 

tratamento inoportunos.  

DESCRITORES: Neoplasias colorretais; Incidência; Mortalidade; Estudos de séries temporais; 

Efeito Idade; Efeito Período; Efeito de Coortes. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Colorectal cancer is one of the most common cancers worldwide. The 

highest incidence rates are described in men and with increasing age. However, recent studies 

have reported an increase in incidence among younger people. Although the highest incidence 

are described in developed countries, they show a tendency of stability or decline. In countries 

with increasing trends, the change in dietary pattern is the main hypothesis for this 

increase. Mortality is declining, especially in countries that have invested in diagnosis and 

treatment. OBJECTIVE: To study the inequalities in the incidence and mortality from 

colorectal cancer in the city of São Paulo and Brazil. METHODS: This thesis is divided into 

three manuscripts. MANUSCRIPT 1: Simulation and comparison of incomplete data correction 

techniques for the calculation of incidence rates. From six databases with different proportions 

of incomplete data for age (5 to 50%), two correction methods were compared. Databases with 

5% or more of incomplete data for age were found to have underestimated rates. The correction 

factor mitigated the underestimation of the standardized rates; however, this technique did not 

allow the correction of age-specific rates. Multiple imputation was useful in correcting 

standardized and age-specific rates in datasets with up to 30% incomplete data. Databases with 

5% or more of incomplete data need to be corrected. Multiple imputation technique was a 

superior method in comparison to the correction factor. MANUSCRIPT 2: description and 

analysis of mortality rates from colorectal cancer in Brazil, according to sex and States, 

according to socioeconomic indicators. For the trend analysis, the linear regression models 

were chosen through linear regression In Brazil, there was an increase in the mortality rate in 

all states for males and in 21 states for females. When the mortality rate was controlled for ill-



 

 

defined causes, Gross Domestic Product and Gini Index, the increasing trend of mortality 

remained significant (p-value <0.05) in Brazil and in seven states in men and in nine states in 

women. The increase in the colorectal cancer mortality rate in some States and in Brazil may 

be related to the possible increase in incidence delayed diagnosis and treatment. 

MANUSCRIPT 3: description and analysis of incidence and mortality rates for colorectal 

cancer in the city of São Paulo, according to sex and age group. The incidence and mortality 

rate ratios were estimated. Joinpoint regression was performed to obtain average annual percent 

change (AAPC) and age-period-cohort analysis was used to examine the incidence trends. The 

incidence and mortality rates ratio were higher than 1 in men aged 50 and over. When 

comparing individuals aged 30 to 39 in both sexes, the rates ratios were higher than 1 after 40 

years. There was an upward trend in incidence in women only (AAPC 0.9%) and mortality in 

men (AAPC 1.0%) and women (AAPC 0.2%). The age-period-cohort model provided the best 

fit to incidence in both sexes (p <0.001). Mortality in men was explained by the age-drift model 

(p <0.001). In the city of São Paulo, the increasing trend in incidence may be related to 

inadequate diet and increased diagnosis and mortality due to untimely diagnosis and treatment. 

DESCRIPTORS: Colorectal neoplasms; Incidence; Mortality; Time series studies, Age Effect 

Period Effect, Cohort Effect. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta tese foi desenvolvida com o objetivo de concluir o programa de doutorado da Pós-

Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no 

formato de três artigos científicos. Este formato está em vigor conforme Resolução CoPGr no 

6906, de 05 de setembro de 2014, alterada pela Resolução CoPGr 7158, de 16 de dezembro de 

2015. A estrutura abrange os seguintes componentes: 

1. Introdução: contém um texto contextualizando a epidemiologia do câncer colorretal.  

2. Objetivos: enumerados os propósitos do estudo que guiaram o desenvolvimento da 

pesquisa. 

3. Metodologia: descritos os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa, incluindo: tipo de estudo, casuística, variáveis de estudo, 

análise estatística e questões éticas. 

4. Resultados e discussão: contêm três manuscritos. As formatações dos manuscritos estão de 

acordo com as normas da revista escolhida; o manuscrito três será traduzido para o inglês 

após a defesa e considerações dos membros da banca.  

5. Considerações finais. 

6. Conclusões: enumeram os pontos mais importantes levantados pelo presente estudo, 

respondendo aos objetivos pré-estabelecidos. 

7. Referências. 

8. Anexos.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  ANATOMIA E HISTOLOGIA DO CÂNCER COLORRETAL  

 O câncer colorretal, também denominado câncer de cólon e reto, é constituído por 

tumores que abrangem as estruturas anatômicas do intestino grosso (cólon) e o reto (Figura 1).1 

Neste trabalho, essas estruturas anatômicas foram analisadas conjuntamente.  

 

Figura 1. Anatomia do intestino grosso e reto.  

Fonte: American Joint Committee on Cancer. Adaptado pelo autor.  

 

 Aproximadamente 50% dos cânceres colorretais se localizam no reto, 25% no cólon e 

25% em outros seguimentos do intestino grosso.2 Mais de 90% destes cânceres são 

adenocarcinomas, sendo os principais o adenocarcinoma mucinoso (>50% de mucina 

extracelular) e o carcinoma com células em anel de sinete (>de 50% das células em anel de 

sinete).2-4 Os carcinomas com células em anel de sinete e os de pequenas células são os mais 

agressivos e o carcinoma medular é o que apresenta melhor prognóstico.3,5,6 
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O câncer anal não foi abordado neste trabalho, pois a origem embrionária, a estrutura 

histológica, os fatores de risco e os prognósticos associados deste câncer se diferem do câncer 

colorretal.7,8  

 

1.2.  INCIDÊNCIA E MORTALIDADE POR CÂNCER COLORRETAL 

No mundo, em 2012, a taxa de incidência padronizada por idade para o câncer colorretal 

foi estimada em 17,2 casos novos por 100 mil pessoas. Foi o terceiro câncer mais incidente em 

homens (746.000 casos novos) e o segundo em mulheres (614 mil casos novos).9 Foram 

observadas variações das taxas de incidência, segundo o nível de desenvolvimento 

socioeconômico dos países.  As maiores taxas foram descritas nas regiões mais desenvolvidas, 

como na Austrália e Nova Zelândia, onde as taxas foram de 44,8 e 32,2 por 100.000 homens e 

mulheres, respectivamente. Na África Ocidental, região menos desenvolvida, as taxas foram de 

4,5 por 100 mil homens e 3,8 por 100 mil mulheres (Figuras 2 e 3).9 

 

Figura 2. Taxa padronizada estimada de incidência de câncer colorretal, em homens, no mundo, 2012. 

Fonte: Globocan 2012. Disponível em: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 
 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
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Figura 3. Taxa padronizada estimada de incidência de câncer colorretal, em mulheres, no mundo, 2012. 

Fonte: Globocan 2012. Disponível em: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

 

Segundo estimativas do Global Burden of Disease Cancer Collaboration, em 2015, o 

câncer colorretal foi o terceiro mais incidente e o segundo em número de óbitos. Os autores 

destacaram que as taxas de incidência apresentaram diferenças quanto ao nível de 

desenvolvimento dos países, sendo maiores em países com maior nível de desenvolvimento.10 

Ressalta-se que, independentemente do nível socioeconômico, as taxas de incidência 

padronizadas foram maiores entre os homens9, como observado na Figura 4.  

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
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Figura 4. Taxa padronizada estimada de incidência e mortalidade por câncer colorretal (por 100 mil), segundo sexo 

e regiões do mundo. 

Fonte: Globocan 2012. Disponível em: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

 

Em países asiáticos, como a Coreia do Sul, a taxa de incidência padronizada, em 2010, 

foi de 48,6 por 100 mil homens e de 25,3 por 100 mil mulheres.11 Na China, em 2015, as taxas 

foram de 20,18 por 100,000 homens e de 14,54 por 100,000 mulheres, com maiores taxas 

descritas na zona urbana.12 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx


 

 

25 

Nos Estados Unidos, diferenças segundo sexo e idades são descritas desde a década de 

70.13,14 Além disso, estudo realizado em 2016 aponta diferenças segundo raça, sendo as maiores 

taxas descritas entre negros, que apresentaram taxa de 60,3 por 100 mil homens e de 44,1 por 

100 mil mulheres, com razões das taxas (negros/brancos) de 1,27 para homens e de 1,22 para 

mulheres.15 Na América Latina, essas diferenças foram verificadas em Córdoba (Argentina), 

entre 2003 e 2005.16 

No Brasil, em 2018, são estimados 17.380 (16,83 por 100.000) casos novos em homens 

e 18.980 (17,90 por 100.000) em mulheres de câncer colorretal, sendo o terceiro câncer mais 

frequente em homens e o segundo entre as mulheres, e as maiores taxas padronizadas de 

incidência estimadas para estados das regiões Sul e Sudeste (Figura 5). No município de São 

Paulo, são estimados 2.040 (34,70 por 100.000) casos novos em homens e 2.300 (35,32 por 

100.000) em mulheres.17 No período de 2008 a 2012, em São Paulo, foram registrados 7.996 

casos em homens e 8.860 casos em mulheres, sendo, proporcionalmente, o terceiro mais 

frequente em homens (8,2%), e o quarto em mulheres (7, 5%).18 

 

 
Figura 5. Taxa padronizada (população padrão mundial) estimada de incidência de câncer colorretal, em homens 

e mulheres, no Brasil, 2018. 

Fonte: Instituto Nacional de Câncer 2018. Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/mapa-colon-

reto.asp 

 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/mapa-colon-reto.asp
http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/mapa-colon-reto.asp
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 A mortalidade para o câncer de cólon e reto, no mundo, representou 8,5% do total de 

mortes por câncer (694 mil óbitos) em 2012, e também apresentou diferenças segundo nível de 

desenvolvimento dos países (Figuras 4, 6 e 7), sendo as maiores taxas observadas na Europa 

Central e Oriental e as menores taxas em países da África.9 

 
Figura 6. Taxa padronizada estimada de mortalidade por câncer colorretal, em homens, no mundo, 2012. 

Fonte: Globocan 2012. Disponível em: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

 

 
Figura 7. Taxa padronizada estimada de mortalidade por câncer colorretal, em mulheres, no mundo, 2012. 

Fonte: Globocan 2012. Disponível em: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx
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A taxa padronizada de mortalidade apresentou diferenças, segundo sexo, nos Estados 

Unidos14 e em países latino americanos19,20, assim como em países orientais, como Coreia do 

Sul,11 China12 entre outros.21  

No Brasil, em 2012, a taxa bruta de mortalidade foi de 7,2 e 7,5 óbitos por 100 mil 

homens e mulheres, respectivamente. A mortalidade por câncer colorretal, no Brasil, apresenta, 

assim como na incidência, variação regional, sendo maior em capitais das regiões Sul e 

Sudeste.22 Na Cidade de São Paulo, para o período de 2008-2012, as taxas de mortalidade 

padronizada por câncer de cólon e reto foram de 20,3 por 100 mil homens e de 9,7 óbitos por 

100 mil mulheres.18  

 

1.3.  TENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA E MORTALIDADE POR CÂNCER 

COLORRETAL 

 No mundo, há diferenças quanto à tendência. Em geral, tanto a incidência quanto a 

mortalidade estão aumentando em muitos países de baixa e média renda. Em países altamente 

desenvolvidos, as taxas apresentam estabilidade ou declínio9,23, como foi o observado nos 

Estados Unidos, onde houve redução da incidência e mortalidade.24 Por outro lado, em países 

asiáticos, como Coreia11,25 e Japão26 foram descritas tendências de aumento da incidência e 

redução da mortalidade.  

 No Brasil, entre 2001 e 2009, houve aumento linear da taxa de mortalidade para 

ambos os sexos, sendo maior para homens. Os autores também identificaram correlação 

significativa da taxa de mortalidade por câncer colorretal com o aumento da renda e redução da 

desigualdade.27  

 Apesar da tendência de decréscimo na incidência do câncer colorretal da população 

geral, quando analisado por faixa etária, estudos recentes apontam aumento da incidência entre 
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indivíduos com menos de 50 anos, como descrito nos Estados Unidos13,28,29 e Austrália.30 Os 

autores atribuem este aumento aos fatores de risco modificáveis.  

As diferenças socioeconômicas podem explicar, em parte, as diferenças observadas 

entre os países do mundo.23 Se, por um lado, o nível socioeconômico está diretamente associado 

a estilo de vida não saudável, como má alimentação e sedentarismo,31 também está associado 

ao aumento da esperança de vida.31,32 Tanto a má alimentação quanto a idade avançada são 

fatores de risco para o câncer colorretal. Além disso, maiores níveis econômicos estão 

associados ao acesso a serviços de saúde, o que poderia explicar as diferentes tendências de 

mortalidade nos países.33-35  

 

1.4.  FATORES DE RISCO 

Diversos fatores de risco são associados ao desenvolvimento de câncer colorretal. 

Estudos apontam diferenças quanto ao sexo, com maior risco descrito para os homens. Além 

das diferenças quanto à exposição aos fatores de risco, tem-se como hipótese que hormônios 

femininos exerçam papel protetor para o desenvolvimento deste câncer.36-38 Uma revisão 

sistemática que incluiu 11 estudos sobre uso de contraceptivo oral e câncer colorretal em 

mulheres identificou um efeito protetor favorável ao uso da pílula (OR: 0,86; IC95%:0,79-

0,95).39 

Quanto a idade, é descrito o aumento da incidência a partir dos 40 anos em mulheres e 

dos 50 anos em homens.40,41 A proporção de casos na faixa etária menor de 40 anos varia de 

2,1% a 14,6%.42 

Indivíduos com história familiar, de primeiro grau, de diagnóstico de câncer colorretal 

têm de duas a três vezes mais risco de desenvolver esta doença quando comparados aos que 

não tem histórico. Ressalta-se que este aumenta de três a seis vezes caso o familiar afetado seja 

jovem.43,44 
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As síndromes genéticas associadas ao câncer colorretal são: câncer colorretal hereditário 

sem polipose, responsável por, aproximadamente, 3 a 12% dos casos; polipose adenomatosa 

familiar, atribuído à esta 1% dos casos;41,45 síndrome de Peutz-Jeghers e síndrome de polipose 

juvenil.46 No Brasil não há estimativas de incidência do câncer colorretal segundo essas 

síndromes.  

Pessoas com histórico pregresso de câncer colorretal apresentam maior risco de 

desenvolverem um segundo tumor primário, assim como os indivíduos com histórico de pólipos 

adenomatosos e doenças inflamatórias intestinais crônicas, sendo as mais comuns a colite 

ulcerativa e a doença de Crohn.41,43,47  

Os cânceres que não possuem relação hereditária ou com doenças intestinais 

preexistentes são responsáveis por, aproximadamente, 75% dos casos de câncer colorretal e são 

classificados como esporádicos.48 

 O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer colorretal é a alimentação 

inadequada. São descritos na literatura aumento do risco associados ao consumo alimentar de 

carnes vermelhas, carnes processadas e dieta rica em gordura animal.41,43,49-53 No estudo de 

coorte que acompanhou aproximadamente 495 mil americanos de 50 a 71 anos, recrutados entre 

1995 e 1996, verificou-se que pessoas com alto consumo de carne processada têm um risco de 

20% para o desenvolvimento deste câncer, mesmo quando ajustado por outros fatores de risco.54  

Revisão sistemática que incluiu 19 estudos que examinaram subtipos de carne (5 

bovinos, 5 porcos, 2 cordeiros, 1 vitela e 19 aves), identificou aumento do risco para câncer 

colorretal entre os que consumiram carne bovina (RR:1,11; IC95%:1,01-1,22) e de cordeiro 

(RR:1,24; IC95%: 1,08-1,44). Não foram observadas associações para outras carnes 

estudadas.55 

Além do tipo de carne, as formas de preparo dos alimentos também podem contribuir 

para o aumento do risco deste câncer. Em algumas formas de preparo há liberação de 
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substâncias como nitrato e nitrito, associados ao aumento do câncer.56,57 No estudo que incluiu 

pacientes americanos e canadenses, os autores identificaram, além do aumento do risco para o 

câncer colorretal com aumento dos quintis de consumo de carne vermelha, aumento do risco de 

acordo com o modo de preparo da carne, incluindo bife frito.58  

O excesso de gordura corporal também pode estar associado ao aparecimento de pólipos 

adenomatosos e consequente evolução para a neoplasia.41,50,51 Estudo inglês, que acompanhou 

mais de 5 milhões de indivíduos, identificou que, a cada 5 kg/m2 de índice de massa corporal, 

ocorreu um incremento do risco de 1,10 (IC95%:1,07-1,13) para o câncer de cólon e  1,04 

(IC95%:1,00–1,08) para câncer retal.59 Uma metanálise, incluindo 41 estudos, estimou um risco 

de 1,33 (IC95%:1,25-1,42) entre obesos e um risco de 1,46 (IC95%:1,33-1,60) entre indivíduos 

com maior circunferência abdominal.60 Estudos também apontam aumento do risco para o 

desenvolvimento do câncer colorretal em indivíduos que consomem bebidas alcoólicas em 

excesso61,62 e entre tabagistas.63 

 Os principais comportamentos que podem influenciar na diminuição do risco para o 

desenvolvimento do câncer colorretal são o hábito de alimentação saudável, com destaque para 

o consumo de frutas, verduras e fibras, tanto pelo seu papel nutricional inibidor da 

carcinogênese, quanto pelo funcionamento adequado do trânsito intestinal.41,43,50  No estudo de 

meta-análise, que incluiu 13 estudos de coorte com 725.628 homens e mulheres acompanhados 

de 6 a 20 anos, concluiu-se que a ingestão de fibras foi protetora para este tipo de câncer quando 

ajustado por idade, mesmo quando estratificado por quintis de consumo. Entretanto, quando 

ajustado por outros fatores de risco, os maiores quintis não permaneceram associados à redução 

do risco para o desenvolvimento deste câncer.64 A prática de atividade física pode contribuir na 

diminuição do risco de desenvolvimento deste câncer em até 50%, principalmente devido à 

manutenção do peso adequado.41 
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 Com o conhecimento dos fatores de risco, foi possível estimar a probabilidade de risco 

para o desenvolvimento do câncer colorretal e, por meio desta classificação, estabelecer 

critérios para rastreamento. O risco foi classificado como moderado, alto e muito alto, conforme 

o Quadro 1. 

 

Quadro 1. Classificação do risco de desenvolvimento de câncer colorretal. 

Classificação do 

risco 
Características do indivíduo 

Risco de desenvolver câncer 

ao longo da vida 

Moderado 

Assintomáticos; 

Ambos os sexos; 

50 anos e mais de idade. 

4-6% em homens; 

2,5-4% em mulheres. 

Alto 

Histórico familiar de primeiro grau com diagnóstico de 

câncer colorretal ou adenoma maior que 1 cm; 

Histórico pessoal de ressecção de adenoma maior que 1 cm; 

Múltiplos adenomas ou câncer colorretal; 

Histórico de doença inflamatória crônica. 

20-30% 

Muito alto 

Histórico familiar de câncer com características 

autossômicas dominantes ou outros tipos de transmissão 

hereditária. 

40-100% 

Fonte: Adaptado de: Proscurshim, Sobrado46; Chan, Giovannucci65; Faivre, Bouvier, Bonithon-Kopp66; Calvert, 

Frucht.67  

 

1.5.  DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO  

A escolha dos métodos de diagnóstico se dá a partir da queixa clínica do paciente, exame 

físico e laboratoriais, principalmente após a investigação de sangue oculto nas fezes.40,68-70 Os 

métodos endoscópicos, como a colonoscopia e a retossigmoidoscopia, são utilizados no 

rastreamento e diagnósticos de câncer colorretal e de pólipos – que são precursores deste câncer. 

Estes métodos permitem a ressecção dos pólipos benignos69,70 e coletam material para biopsia 

de confirmação diagnóstica e determinação do tipo histológico.40,68 Atribui-se a ressecção dos 

pólipos como um importante fator na redução da incidência do câncer colorretal.46 

Nos Estados Unidos, desde 2001, recomenda-se que pacientes com alto risco de 

desenvolverem câncer colorretal participem, periodicamente, de exames de rastreamento.71 No 

Brasil, não há consenso quanto à implantação de programa de rastreamento; entretanto, a 

Sociedade Brasileira de Coloproctologia e o Instituto Nacional do Câncer recomendam 

rastreamento em indivíduos com baixo risco a partir dos 50 anos.72 O Quadro 2, adaptado de 
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Proscurshim e Sobrado46, apresenta revisão das recomendações para exames de rastreamento 

para a população de médio risco, ou seja, indivíduos com 50 anos e mais.  

 

Quadro 2. Testes recomendados para rastreamento de câncer colorretal.   

Teste de rastreamento 

Intervalo 

recomendado para 

população de risco 

médio 

Sensibilidade para diagnóstico de 

câncer colorretal de teste único 

Colonoscopia  1 vez a cada 10 anos 95% 

Teste de sangue oculto nas fezes Anual ou bianual 
13-50% (para teste padrão guaiaco) 

60-85% para teste imunoquímico)  

Retossigmoidoscopia flexível 1 vez a cada 5 anos > 95% (cólon distal) 

Exame de enema baritado 1 vez a cada 5 anos 85,0% 

Colonografia tomográfica  1 vez a cada 5 anos > 90% 

Pesquisa de DNA nas fezes  1 vez a cada 3 anos 80% 
Fonte: Proscurshim e Sobrado.46 

 

 O tratamento, com exceção a raras condições clínicas, independente do estádio clínico, 

inicia-se pela cirurgia, que pode ser de intenção curativa ou de caráter paliativo, visando 

melhorar a qualidade de vida do paciente.40,68,69 Quando não há invasão de órgãos ou estruturas 

adjacentes, o tipo de cirurgia curativa dependerá da localização do tumor, que objetiva remover 

o segmento acometido, em conjunto com a máxima drenagem loco-regional. Além da cirurgia 

curativa de retirada do adenocarcinoma do reto, há preocupação na preservação do esfíncter 

anal, que depende de diversas características do tumor, como por exemplo, sua localização.32 

 

1.6. SOBREVIDA 

Para o câncer de cólon, em pacientes com linfonodos negativos e com idade avançada 

podem ter 97% de sobrevida, em cinco anos somente, com cirurgia e a quimioterapia adjuvante 

não é recomendada neste grupo. Ademais, o efeito tóxico da quimioterapia pode gerar uma 

piora na qualidade de vida destes pacientes. Entre os pacientes com linfonodos positivos, em 

que a sobrevida é pior, a quimioterapia adjuvante é utilizada.69 No caso do câncer retal, a 
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radioterapia tem papel curativo fundamental, com quimioterapia adjuvante, uma vez que esta 

tem objetivo de potencializar a irradiação, principalmente no combate de recidiva local dos 

tumores de alto risco.40,68  

 Os fatores prognósticos dos pacientes diagnosticados com câncer colorretal são 

relacionados às características clínicas, anatomopatológicas e biomoleculares do tumor. Apesar 

de pacientes jovens apresentarem tumores mais agressivos, verifica-se que idosos têm pior 

prognóstico.40,73 Pacientes que apresentam sintomas, como quadro de obstrução ou perfuração 

intestinal, têm pior prognóstico em comparação aos assintomáticos.40,74 Quando o tempo das 

queixas são superiores a seis meses, o prognóstico é melhor quando comparado aos 

sintomáticos com menos de seis meses. Esta questão está relacionada à velocidade do 

crescimento tumoral.40,75 O sangramento não é considerado um prognóstico ruim, pois pode 

favorecer diagnóstico e tratamento precoces.40,68 

 O estádio é outro fator prognóstico importante. Pacientes sem linfonodos 

comprometidos têm taxas de sobrevida em cinco anos que variam de 63% a 97% e, na presença 

de comprometimento, esta variação é de 38% a 74%.40,68,76 A presença de órgãos adjacentes 

comprometidos aumenta o risco de óbito e, no caso de metástase, há queda acentuada na taxa 

de sobrevida. Há melhor prognóstico em tumores bem diferenciados, existindo, inclusive, 

relação com o grau de invasão vascular sanguínea e linfática e risco de disseminação linfodonal. 

As invasões vasculares sanguíneas e linfáticas são variáveis independentes de valor 

prognóstico, mesmo quando ajustadas por outros cofatores.40,75  

A presença de alguns marcadores biomoleculares pode indicar um pior prognóstico. 

Dentre os principais, citam-se a presença de tumores aneuplóides, os valores aumentados de 

CEA e as mutações do gene p53.40 
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Estudos apontam que a sobrevida média global, em cinco anos, encontra-se em torno de 

55% nos países de maior renda e 40% nos países de menor renda, provavelmente refletindo um 

pior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento nestas regiões.77  

Segundo um estudo que utilizou dados de 101 Registros de Câncer de Base Populacional 

(RCBP), de 31 países, dos cinco continentes, no período de 1990-94, com seguimento até 1999, 

a taxa de sobrevida relativa, após cinco anos do diagnóstico, padronizada por idade, variou de 

22,5% a 59,5% entre homens e de 22,6 a 62,0% em mulheres. Os dados dos RCBP de Campinas 

e Goiânia representaram o Brasil neste estudo; entretanto, somente para Goiânia foi estimada a 

taxa de sobrevida para câncer colorretal, sendo 47,3% em homens e 43,5% em mulheres. 

Ressalta-se que, apesar das estimativas serem para todos os continentes, houve uma baixa 

participação dos RCBP de países de menor renda.77  

O estudo Concord 3, que incluiu dados de 296 e 294 RCBP, para cólon e reto, 

respectivamente, de 71 países, no período de 2010 a 2014, evidenciou variações geográficas 

quanto à sobrevida para estas localizações. Para cólon, a maior sobrevida foi superior a 70% 

em Israel, na Coréia e na Austrália. Sobrevida inferior a 50% foi verificada no Equador, na 

Tailândia, na Rússia e na Índia. Para reto, a maior sobrevida (>70%) foi descrita na Coreia e na 

Austrália e a menor sobrevida (50-59%) descrita em 18 países de diferentes regiões do mundo. 

No Brasil, a partir de dados de 6 registros, a sobrevida relativa foi de 38,35% para cólon e de 

42,45% para reto.78 

Dados do RCBP da Coreia, de 1993 a 2010, apontaram um aumento na sobrevida 

relativa de 5 anos, em ambos os sexos. Em homens, a sobrevida relativa no 1993-1995 era de 

54,8%, chegando a 74,5% em 2006-2010 e, em mulheres, era 54,2% (1993-1995) chegando a 

69,9% (2006-2010). Os autores atribuíram estes achados ao diagnóstico precoce e à melhoria 

no tratamento.79 Entretanto, no estudo realizado com dados do RCBP na Alemanha, com casos 

diagnosticados entre 1997-2006, estimou-se sobrevida relativa de 5 anos maior entre mulheres 
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(64,5%) do que em homens (61,9%). Essas diferenças mantiveram-se significativas mesmo 

quando ajustada por idade e estádio.80 

As estimativas de sobrevida relativa de 5 anos com dados dos RCBP da Austrália, 

Canadá, Dinamarca, Noruega, Suécia e Reino Unido, de 1995-2007, apontaram aumento da 

sobrevida quando analisadas três coortes segundo ano de diagnóstico (1995-99, 2000-02 e 

2005-07). As taxas observadas para ambos os sexos, na coorte de 2005-2007, foram maiores na 

Austrália (65,9%) e menor no Reino Unido (53,6%).81 Para os autores, essas diferenças foram 

atribuídas aos diferentes estádios da doença no momento do diagnóstico e pelo diagnóstico 

tardio, devido ao desconhecimento dos sintomas ou pouco rigor nos testes de diagnósticos. Para 

as diferenças observadas nos países segundo o estádio da doença, estas poderiam ser explicadas 

pelo acesso desigual ao tratamento.81,82 

Na Europa, utilizando dados de 107 RCBP, a estimativa média de sobrevida relativa de 

5 anos foi de 57,0% (56,8-57,3) para câncer de cólon e não houve diferenças entre sexos, com 

diferenças de sobrevida segundo o país de residência, atribuídas às diferenças de acesso aos 

serviços de saúde.83 

 

1.7.  DESIGUALDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS EM CÂNCER  

As doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, câncer, doença 

respiratória crônica e diabetes) possuem em comum quatro fatores de risco:  alimentação 

inadequada, inatividade física, tabagismo e consumo abusivo de álcool. O monitoramento 

contínuo dos indicadores relacionados a esses fatores evidencia diferenças segundo sexo, faixa 

etária, escolaridade, renda e região de residência.84-91 O acesso aos serviços de saúde também 

apresenta diferenças segundo essas características.86,92  

As desigualdades em saúde, que são reflexos das desigualdades sociais, são mais 

evidentes entre os indivíduos mais desfavorecidos economicamente, apesar de ocorrer em toda 
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a sociedade.93,94 E, devido a relação direta dos fatores de risco e nível socioeconômico, diversos 

autores estudaram a relação dos indicadores socioeconômicos e câncer, como verificado na 

Escócia,95 Estados Unidos,96 Alemanha,97 Inglaterra.98 Estes e outros estudos43,50,80-83,99,100 

evidenciaram associação direta dos desfechos negativos (pior sobrevida e mortalidade) em 

localidades que apresentam piores resultados para indicadores socioeconômicos.  

Em populações com piores condições de renda, são descritas maiores proporções de 

diagnóstico tardio, dificuldades no acesso ao diagnóstico e tratamento adequado, piores 

prognósticos, menor sobrevida após o diagnóstico de câncer, e consequente maior risco de óbito 

pela doença.93,101 

No Brasil, foram descritas associação entre mortalidade por câncer e indicadores 

socioeconômicos, como analfabetismo, Gini, renda e esperança de vida.99,102 Essas diferenças 

foram observadas em estudos com diversos agregados geográficos, como, por exemplo, 

achados para câncer de mama no Estado de São Paulo103 e de boca e orofaringe no município 

de São Paulo.104  

Para o câncer colorretal, estudos de incidência, mortalidade e sobrevida evidenciaram 

associação de indicadores socioeconômicos com os desfechos estudados.23,105-109 Na incidência, 

o impacto das condições socioeconômicas é descrito pela relação do aumento da renda e acesso 

à alimentação inadequada, principal fator de risco para o câncer colorretal.105,110,111 Quanto à 

sobrevida e à mortalidade, esta relação é explicada pela associação das condições 

socioeconômicas e o acesso aos serviços de saúde, seja para detecção precoce ou para 

tratamento oportuno.94,111-115  
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1.8.  JUSTIFICATIVA 

 O câncer colorretal está entre os cânceres mais incidentes do mundo. Além disso, a 

mortalidade e a incidência apresentam diferenças quanto à tendência, segundo o nível de 

desenvolvimento do país.  

O Brasil apresenta diferenças socioeconômicas marcantes segundo Unidades 

Federativas e Regiões, além dos diferentes estágios de consolidação do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade, sendo relevante o estudo da mortalidade no país ajustado por indicadores 

de qualidade e socioeconômicos.  

No município de São Paulo, o câncer colorretal é o terceiro mais frequente em homens 

e o quarto entre mulheres, e apresenta altos coeficientes de incidência de câncer de cólon e 

reto,18 sendo similares a países desenvolvidos.9 No município, encontra-se um dos Registros de 

Câncer de Base Populacional mais atualizados do país, possibilitando avaliar as tendências 

atuais da incidência, assim como da mortalidade, contribuindo na descrição do comportamento 

da doença.  
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2. OBJETIVO 

GERAL: 

Estudar as desigualdades na incidência e mortalidade do câncer colorretal no município 

de São Paulo e na mortalidade no Brasil. 

  

ESPECÍFICOS: 

Manuscrito 1: 

2.1. Comparar duas técnicas de correção de incidência devido à idade ignorada na base de 

dados do RCBP-SP. 

Manuscrito 2:  

2.2. Descrever as taxas de mortalidade (1996-2012) por câncer de colorretal no Brasil, 

segundo sexo e Unidades da Federação;  

2.3. Analisar a tendência das taxas de mortalidade (1996-2012) por câncer de colorretal no 

Brasil, segundo sexo e Unidades da Federação, ajustados por indicadores 

socioeconômicos e de mortalidade por causa mal definida. 

Manuscrito 3:  

2.4. Descrever as taxas de incidência e mortalidade por câncer colorretal no município de São 

Paulo, segundo sexo e faixa etária;  

2.5. Analisar a tendência das taxas de incidência e mortalidade por câncer colorretal no 

município de São Paulo, segundo sexo e faixa etária;  

2.6. Analisar a tendência das taxas de incidência e mortalidade por câncer colorretal no 

município de São Paulo, segundo os efeitos da idade, período e coorte. 
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3. MÉTODOS 

3.1.  TIPO DE ESTUDO 

Este é um estudo ecológico, que analisou dados de agregados populacionais.116 

 

3.2.  FONTE DE DADOS 

3.2.1. Incidência  

Os dados de casos novos foram disponibilizados pelo Registro de Câncer de Base 

Populacional de São Paulo (RCBP-SP). O RCBP-SP foi oficialmente implantado em 1969 e é 

integrado ao Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo. O Registro mantém convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo / 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.18  

Os dados do RCBP-SP são coletados de forma ativa e passiva, incluindo hospitais, 

clínicas, serviços de verificação de óbito, laboratórios de anatomia patológica e Registros de 

Câncer de Base Hospitalar. Os dados provenientes dos Registros de Câncer de Base Hospitalar 

são fornecidos pela Fundação Onconcentro de São Paulo (FOSP).18 

 

3.2.2. Mortalidade 

Foram utilizados dados de mortalidade no Brasil, coletados no Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo Departamento de 

Informática do SUS (Datasus), em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937&VObj=http://tabnet.

datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10. Os óbitos ocorridos no município de São 

Paulo foram oriundos do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, 

disponível em: 
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http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/ob

ito.def.  

 

3.2.3. População 

 Os dados de população, utilizados para calcular as taxas, os dados dos censos e as 

estimativas intercensitárias, para 1º de julho, são oriundas do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Estes dados são disponibilizados pelo Datasus, em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0206&id=6942&VObj=http://tabnet.

datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/pop.  

 

3.2.4. Indicadores socioeconômicos e de qualidade de dados 

Foram utilizados os indicadores descritos abaixo, extraídos do Datasus, disponíveis em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0206.seguintes indicadores: 

a) Taxa de mortalidade por causas mal definidas (códigos R00-R99)117, por 100 mil 

habitantes118; 

b) Produto Interno Bruto per capita: indica o valor médio agregado por indivíduo, em 

moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços finais produzidos118; 

c) Coeficiente de Gini: expressa as desigualdades na distribuição de renda per capita entre 

os indivíduos. O índice varia de 0, quando não há desigualdade, a 1, valor máximo de 

desigualdade.118  
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3.3.  ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

3.3.1. Taxas brutas e padronizadas 

As taxas brutas de mortalidade foram calculadas, anualmente, por sexo, dividindo-se o 

número de óbitos por câncer colorretal, pela população de 1º de julho de cada unidade 

geográfica analisada, multiplicando-se esse quociente por 100.000.119 

As taxas padronizadas de incidência e mortalidade foram padronizadas pelo método 

direto. Esta técnica é utilizada quando o objetivo é comparar as taxas de localidades ou períodos 

que apresentem estruturas etárias diferentes.116,119 Para a padronização, utilizou-se, como 

população padrão, a população mundial de Segi120, revisada por Doll e Smith.121  

No Manuscrito 1, utilizou-se as taxas padronizadas de incidência para sexo, faixas 

etárias (<50 anos e 50 anos e mais) e total. No Manuscrito 2, foram descritas e analisadas as 

taxas brutas e padronizadas, sexo e agregados geográficos (Unidades Federativas e Distrito 

Federal, Regiões e Brasil). No Manuscrito 3, as taxas padronizadas de incidência e mortalidade 

foram apresentadas segundo sexo e por faixa etária (<29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 

anos, 60-69 anos, 70 anos e mais). 

  

3.3.2. Razão das taxas 

Para comparar as taxas segundo as características estudadas, foram calculadas as razões 

das taxas e respectivos intervalos de confiança 95% (IC95%) com nível de significância de 95% 

para comparar as taxas de mortalidade e de incidência. Razões de taxas com valores iguais ou 

próximos a 1 e intervalos de confiança que incluem o valor 1 (sem significância estatística) 

foram consideradas sem diferença estatística.116  
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3.3.3. Análise de tendências das taxas de incidência e mortalidade 

a) Modelos de Regressão linear simples e múltiplo 

Para a análise de tendência de mortalidade (Manuscrito 2), a taxa de mortalidade 

padronizada por câncer colorretal foi a variável dependente e o ano centralizado (ano-2004) a 

variável independente.  

Incialmente, para a escolha da função polinomial, foram feitos gráficos de dispersão 

entre as taxas de mortalidade e o ano centralizado. Para verificar presença de colinearidade 

perfeita (Coeficiente de Correlação >0,95), foi construída a matriz de correlação. Após a análise 

de regressão, foi feita a análise de resíduos para verificar a suposição de homocedasticidade.122 

Todos os modelos de regressão foram lineares. O modelo de regressão linear simples foi 

definido como Modelo 1: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 

 

Após essa etapa, foram realizadas as análises de regressão linear múltipla, em que a 

tendência da mortalidade por câncer colorretal foi ajustada por indicadores de qualidade e 

socioeconômicos, para cada um dos agregados geográficos estudados.  

 

b)  Modelo Joinpoint 

A mudança percentual anual média (AAPC, da sigla em inglês average annual percent 

change) foi utilizada para descrever as tendências. Este tipo de regressão analisa pontos de 

junção. Os melhores pontos de ajuste (“joinpoints”) representam os momentos em que a taxa 

muda significativamente (aumento ou diminuição). No modelo final, cada ponto de junção (se 

houver) informa uma mudança estatisticamente significativa na tendência. A porcentagem 

anual de variação é calculada para essas tendências por meio de modelos lineares generalizados 
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assumindo uma distribuição de Poisson. A percentagem anual de alterações é testada para 

determinar se é diferente da hipótese nula que a variação percentual anual é 0%.123 

 

c) Modelo Idade-Período-Coorte 

A tendência temporal de uma taxa é uma relevante fonte de evidência de uma dada 

doença. Contudo, a tendência pode ser influenciada pelos efeitos do período (data do 

diagnóstico da doença ou óbito), da idade e da coorte de nascimento, além de uma variação 

aleatória.124-126  

O efeito da idade reflete as diferenças na suscetibilidade da doença entre os diferentes 

grupos etários e é um importante fator de risco em grande parte das doenças. Como o caso do 

aumento do risco de adoecimento entre pessoas mais velhas.124-126  

O efeito do período reflete os fatores que afetam todos os grupos etários, 

simultaneamente, em um dado período de tempo, por exemplo, devido a um programa de 

rastreamento, novas técnicas diagnósticas, ou mesmo na melhoria no processo de coleta de 

dados.124-126 

O efeito da coorte de nascimento reflete os fatores que podem impactar nas diferentes 

gerações. Esses efeitos não estão limitados apenas às exposições relacionadas ao nascimento, 

mas incluem exposições que primeiramente afetam uma coorte e não, necessariamente, uma 

população inteira.124-126 

O modelo idade-período-coorte avalia estes efeitos simultaneamente. Entretanto, este 

modelo apresenta a impossibilidade de desagregá-los completamente, pois só é possível derivar 

um terceiro efeito, se dois deles forem conhecidos, ou seja, esses efeitos são linearmente 

dependentes. Esta limitação é chamada de problema de identificação.127,128 Para contornar essa 

limitação e estimar os parâmetros dos mesmos, utilizou-se o método proposto por Holford, que 

são as funções estimáveis: desvios, curvaturas e derivação (drift).128,129  
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Para estimar o modelo idade-período-coorte, a faixa etária foi agrupada em intervalos 

de cinco anos (iniciando em 30 a 34 anos e finalizando em 75 anos e mais) totalizando 10 

grupos etários; e os períodos em três intervalos de cinco anos (1999-2003, 2004-2008 e 2009-

2013). As coortes de nascimento foram estimadas pela diferença entre o período e faixa etária, 

iniciando em 1924 e finalizando em 1979, com um total de 12 coortes. Os efeitos da idade, 

período e coorte de nascimento foram estimados pelo modelo de regressão de Poisson. Esses 

efeitos atuam de maneira multiplicativa sobre a taxa, onde o logaritmo do valor esperado da 

taxa é uma função linear do efeito da idade, do período e da coorte:124,125,127-129  

 

[log 𝜆 (𝑎, 𝑝) =  𝛼𝑎  +  𝛽𝑝  +  𝛾𝑐] 

 

onde 𝜆 refere-se à fórmula de taxa e 𝛼𝑎, 𝛽𝑝, 𝛾𝑐 são as funções de idade (𝑎),  período 

(𝑝) e coorte de nascimento (𝑐). A coorte de referência foi o valor médio em relação ao número 

de casos, devido a estabilidade das coortes centrais. O ajuste dos modelos foi verificado por 

meio deviance, em que melhor modelo foi o que apresentou a menor deviance, valor de p <0,05. 

A medida de associação gerada pelo modelo idade-período-coorte foi o risco relativo (RR) e os 

respectivos IC95%, sendo RR=1 a coorte de referência.  

 

3.3.4. Correção de dados faltantes 

Para comparar as técnicas de correção, foi utilizada a base de câncer do trato urinário. 

A partir da base 0 (base completa) foram simuladas seis bases com 5%, 10%, 20%, 30%, 40% 

e 50% de dados ignorados para a idade, pela distribuição binomial. Após o preparo das bases 

com dados faltantes, foram aplicadas duas técnicas de correção. Para compará-las foram 

calculadas as razões das taxas. As técnicas utilizadas são descritas a seguir.  
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a) Fator de correção  

O fator de correção, que foi proposto por Bray e Ferlay, é utilizado na publicação Cancer 

Incidence in Five Continents130,131, com intuito de corrigir as taxas de incidência devido à idade 

ignorada. O fator de correção é o resultado da razão do número total de casos dividido pelo 

número de casos com idade conhecida, para mesma topografia e sexo. A taxa padronizada 

corrigida é o produto do fator de correção aplicada à taxa de incidência padronizada.  

 

b)  Imputação múltipla 

A imputação de dados é uma técnica utilizada para predizer um dado faltante e 

possibilizar a análise de todos os indivíduos incluídos no estudo. Inicialmente, a imputação 

substituía os dados faltantes pela média, pela mediana, por interpolação ou até por regressão 

linear. Contudo, incertezas associadas à imputação devem ser levadas em conta para que os 

dados completos sejam válidos, uma vez que os valores imputados não são valores reais. Assim, 

para contornar este problema, foi desenvolvida a técnica de Imputação Múltipla (IM).132,133  

Para cada uma das seis bases simuladas, foram obtidos 100 bancos (m) com dados 

completos por meio da aplicação da imputação múltipla. A opção por gerar 100 bancos se deu 

pela melhoria da precisão dos valores estimados.134 

Neste trabalho, assumiu-se que as perdas ocorreram ao acaso (MAR – missing at 

random). Para estimar as idades faltantes foi utilizado o método Predictive Mean Matching 

(PMM), útil para variáveis de naturezas diferentes. O PMM é uma abordagem de imputação 

semi-paramétrica, em que, para cada valor ausente, ele preenche um valor aleatório entre os 

valores observados. Este método garante que os valores imputados sejam plausíveis.135-137 

As variáveis incluídas no modelo preditivo para imputação foram as disponíveis no 

banco do RCBP, com excelente completude e relacionadas aos dados faltantes: sexo e 

topografia (relacionadas ao indivíduo); ano e fonte notificadora (momento do diagnóstico). Para 
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combinar os 100 bancos (m) obtidos foi aplicada a regra de Rubin, que é a média das estimativas 

realizadas para cada indivíduo e pode ser utilizada independentemente do método de 

imputação.138,139  

 

3.4.  SOFTWARES UTILIZADOS 

O banco de dados do Registro de Câncer de Base Populacional é digitado em programa 

próprio. Os cálculos das taxas brutas e padronizadas e a razão das taxas de incidência foram 

realizadas utilizando a biblioteca Epitools 0.5-9; as análises e os gráficos do modelo idade-

período-coorte foram realizadas utilizando biblioteca Epi 1.1.18; a imputação múltipla foi 

realizada a biblioteca MICE, ambos no programa R versão 3.4.2. O Excel foi utilizado nos 

gráficos e na aplicação do fator de correção. O Tabwin foi utilizado para fazer os mapas. As 

análises de tendência linear foram realizadas no Stata 11. O AAPC foi calculado utilizando o 

Joinpoint Regress Program.  

 

3.5.  ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabalho foi submetido ao Comitê Técnico Assessor do RCBP-SP e após aprovação 

(Anexo 2), foi submetido a análise da Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (CEP/FSP/USP). Em 19 de junho de 2015, o 

CEP/FSP/USP emitiu parecer favorável para execução deste trabalho (Anexo 3). Ressalta-se 

que este estudo utilizou dados secundários, não envolvendo entrevistas, questionários ou outro 

tipo de relacionamento com seres humanos, e não foram identificados quaisquer sujeitos. Além 

disso, todos os preceitos éticos conforme resolução 466 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde foram respeitados.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.  MANUSCRITO 1  

Artigo submetido e aceito pelo Cadernos de Saúde Pública (Anexo 4) 

 

Simulação e comparação de técnicas de correção de dados incompletos de idade para o cálculo 

de taxas de incidência  

Título resumido: Correção de dados incompletos em taxas de incidência 

Max Moura de Oliveira1,2 

Maria do Rosário Dias de Oliveira Latorre3 

Luana Fiengo Tanaka1 

Maria Paula Curado2 

1Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 

São Paulo, São Paulo-SP, Brasil. 

2Centro Internacional de Pesquisa, A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo-SP, Brasil 

3Professora Titular do Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil. 
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Resumo 

O objetivo foi comparar duas técnicas para estimar idade em bancos de dados com registros 

incompletos e analisar sua aplicação no cálculo da incidência de câncer. Utilizou-se a base de 

dados do Registro de Câncer de Base Populacional do Município de São Paulo, contendo casos 

diagnosticados por câncer do trato urinário, entre 1997 e 2013. Foram aplicadas duas técnicas 

para estimativa de idade: fator de correção e imputação múltipla. Foram simuladas, usando a 

distribuição binomial, seis bases de dados com diferentes proporções de dados incompletos para 

idade de 5 até 50%. A Razão entre as incidências foi calculada tendo como referência a base 

completa, cuja incidência padronizada foi 11,83/100.000; as demais incidências nas bases com 

5% ou mais de dados incompletos para idade apresentaram-se subestimadas. Ao aplicar o fator 

de correção, as taxas corrigidas não apresentaram diferenças em comparação com as 

padronizadas, entretanto esta técnica não permite corrigir taxas específicas. A imputação 

múltipla foi útil na correção das taxas padronizadas e específicas em bancos com até 30% de 

dados incompletos, entretanto, as taxas específicas para indivíduos com menos de 50 anos 

apresentaram-se subestimadas. Bases com 05% ou mais de dados incompletos necessitam de 

aplicação de correção. A imputação múltipla, apesar de complexa em sua execução, mostrou-

se superior ao fator de correção. Todavia, deve ser utilizada com parcimônia, pois taxas 

especificas por idade podem manter-se subestimadas.  

 

Introdução 

Os sistemas de informação em saúde (SIS) fornecem dados para gestão, planejamento e estudos 

epidemiológicos e os indicadores mais utilizados são as taxas padronizadas e específicas por 

idade1-3. Apesar da melhoria da qualidade dos dados3, os SIS ainda apresentam dados 

incompletos (missing data)4-6. Técnicas como o linkage trazem ganho na completude das bases 

de dados utilizando outras fontes, porém é dependente da qualidade do SIS utilizado7-8.  

Em bases com dados incompletos, recomenda-se a aplicação de correção para subestimativas. 

O fator de correção é uma técnica, de simples aplicação, que consiste na correção da taxa 

padronizada, pelo percentual de dados ausentes9.  

Outra técnica de correção é a imputação de dados. A imputação era única e substituía os dados 

faltantes pela média, mediana, interpolação ou regressão linear. Posteriormente, surgiram as 

técnicas de imputação múltipla, para corrigir incertezas associadas à imputação única, pois 

consideram características do próprio indivíduo ao qual terá o dado atribuído4,7,11. 

Dentre os SIS, os registros de câncer de base populacional (RCBP) fornecem dados sobre a 

incidência do câncer10, com possibilidade de comparação entre localidades ou anos diferentes. 
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Para tal, a taxa é padronizada pela idade. Assim, se esta variável apresentar dados incompletos, 

as taxas estarão subestimadas11. Neste estudo, bases com diferentes percentuais de dados 

incompletos de idade foram simuladas para comparar duas técnicas de correção da incidência.  

   

Método 

 Utilizou-se dados do RCBP do Município de São Paulo, contendo 22.859 casos 

incidentes de câncer do trato urinário (C64-C68), no período de 1997 a 2013. A base que não 

apresentava dados faltantes para a idade, foi denominada base zero (0). A partir da base 0, foram 

simuladas seis bases com diferentes percentuais de perdas para a variável idade: base 1 (5%), 

2 (10%), 3 (20%), 4 (30%), 5 (40%) e 6 (50%). Os dados faltantes foram gerados assumindo 

distribuição binomial, pelo comando 𝑟𝑏𝑖𝑚𝑜𝑚(𝑛, 𝑠𝑖𝑧𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑏), do software R. 

Foram calculadas as taxas de incidência especificas por idade (<50 anos e ≥50 anos) e 

taxas de incidência padronizada (TIP). A padronização das taxas foi pelo método direto, 

utilizando como população-padrão onde são estimados os casos esperados numa determinada 

população, neste caso, a população mundial9-12. 

Para a correção, comparou-se duas estratégias. A primeira, foi a aplicação de um fator 

de correção proposto por Bray e Ferlay e utilizado na publicação Cancer Incidence in Five 

Continents9. Este fator de correção (FC) é obtido pelo resultado da razão do número total de 

casos dividido pelo número de casos com idade conhecida, para mesma topografia e sexo. Ou 

seja: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎

=  𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 

 

A segunda técnica utilizada foi a imputação múltipla. Esta foi proposta por Rubin, nos 

anos 70, com intuito de solucionar o problema da não-resposta em pesquisas4,10. 

Para cada uma das seis bases, foram, inicialmente, obtidos 100 bancos (m) com dados 

completos por meio da aplicação da imputação múltipla, assumiu-se as perdas ao acaso (MAR 

– missing at random) e foi utilizado o método Predictive Mean Matching (PMM) para estimar 

as idades faltantes. As variáveis incluídas no modelo preditivo para imputação foram as 

disponíveis no banco do RCBP, com excelente completude e relacionadas aos dados faltantes: 

sexo e topografia (relacionadas ao indivíduo); ano e fonte notificadora (momento do 

diagnóstico).  
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Para combinar os m bancos obtidos foi aplicada a regra de Rubin, que é a média das 

estimativas realizadas para cada indivíduo e pode ser utilizada independemente do método de 

imputação5,10. Para a realização das imputações, seguiu-se as seguintes instruções do R: 

 

library(mice) 

data <- read_excel("F:/imputTU29jan18/bancos_imp/tuimput.xlsx")  

summary(data) 

md.pattern(data) 

meth[c("variáveis a imputar ")]="pmm" 

imputedidade = mice(data, method=meth, predictorMatrix=predM, m=100, mech="MAR") 

bancoimput <- complete(imputedidade) 

 

Foram calculadas as TIP e as Razões das Taxas de Incidência (Standardized Incidence 

Ratios [SIR]) e os intervalos de confiança de 95%, pelo comando 

rateratio. wald(c(casos referência, casos, população referência, população). A base 0 foi 

utilizada como referência. Aas taxas e das SIR foram calculadas no pacote epitools 3.4.3. e a 

imputação múltipla no pacote MICE (Multivariate Imputation by Chained Equations), ambos 

no software R.  

 

Resultados 

Na Figura 1 são apresentados os percentuais de perda e as idades aleatorizadas segundo 

cada base, evidenciando uma distribuição aleatória destas perdas. A taxa média de incidência 

padronizada oriunda da base completa (0) foi de 11,83 por 100.000 habitantes. As taxas 

calculadas com dados provenientes de bases com 5% ou mais de dados faltantes mostraram-se 

estatisticamente subestimadas em todos os anos estudados. As razões das taxas foram 

significativamente menores que 1. Houve aumento da subestimativa de acordo com o 

percentual de dados incompletos (Tabela 1, Figura 2A).  

O fator de correção aplicado nas bases com os diferentes percentuais de dados faltantes 

foi útil para corrigir as subestimativas. As razões das taxas foram iguais a 1, ou seja, não 

apresentaram diferenças significativas (Figura 2B, Tabela 1).  

As TIP calculadas utilizando as bases com 5% a 20% de dados faltantes corrigidas com 

imputação múltipla não apresentaram diferenças significativas (razões das taxas igual a 1). 

Quando houve diferenças, estas foram menores que 5% de superestimação (Figura 2C, Tabela 

1).  
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Ao calcular as taxas de incidência específicas por idade com bases incompletas, estas 

se mantiveram subestimadas. A técnica de imputação múltipla permitiu corrigir a taxa 

específica por idade, porém, gerou subestimativa na faixa etária mais jovem (até 50 anos) 

(Tabela 1). 

 

Discussão 

A taxa de incidência padronizada permite comparar a incidência entre diferentes 

populações. Estudar a subestimativa das taxas devido à idade faltante é relevante, pois é a 

característica mais utilizada nas padronizações de taxas, devido a diferenças nas estruturas 

etárias de áreas geográficas distintas9,11.  

A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) aponta a necessidade de 

corrigir taxas com ≥10% de dados faltantes9. Apesar de bastante comum, a restrição das análises 

com os dados completos4-5 não é a mais adequada. Neste estudo, bases com mais de 5% de 

dados faltantes resultaram taxas subestimadas. 

As duas técnicas utilizadas foram úteis para mitigar a subestimativa das taxas. O fator 

de correção (FR) proposto e utilizado pela IARC é uma técnica de simples execução. Esta 

técnica assume que a idade faltante é distribuída aleatoriamente. Ou seja, a probabilidade da 

idade de um caso seja desconhecida independe da idade do caso. Entretanto, a probabilidade de 

um caso não ter a idade registrada é maior entre indivíduos mais velhos, pelo aumento do risco 

de câncer com a idade, por isso, todos os casos registrados devem ser considerados no cálculo, 

para evitar subestimativas9. 

Apesar de ambas as técnicas não apresentarem diferenças, o fator de correção é útil 

apenas quando o interesse é corrigir a taxa de incidência padronizada para todos os indivíduos. 

A imputação múltipla de dados foi mais adequada ao possibilitar o cálculo das taxas de 

incidência padronizadas e específicas. Todavia, taxas para indivíduos até 50 anos mantiveram-

se subestimadas após imputação, o que pode estar relacionado com o maior risco do câncer 

entre indivíduos mais velhos9. O uso do Predictive Mean Matching ocorre quando há interesse 

em imputar variáveis de naturezas distintas10,13, como dados dos RCBP. A opção por m=100 

foi pela melhoria na precisão dos valores combinados, resultando em melhores estimativas14. 

A correção da taxa de incidência padronizada utilizando a técnica de imputação múltipla 

de dados levou em consideração as características tanto dos indivíduos, quanto do momento da 

notificação, conforme a proposição do método4,10. O ano de diagnóstico foi utilizado devido a 

melhoria dos dados ao longo dos anos.  
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Os intervalos de confiança das razões das taxas comparando as taxas do banco completo 

e os obtidos pela imputação múltipla, evidenciaram superestimava das taxas padronizadas em 

bases com mais de 30% de dados faltantes. A superestimava foi menor do que a subestimativa 

das taxas com o mesmo percentual de dados faltantes.  

Foi possível identificar diferenças nas estratégias utilizadas, sugerindo que em 

neoplasias que a incidência aumente com a idade, a imputação múltipla corrige subestimativas. 

Entretanto, é necessário testar a imputação múltipla em outras neoplasias, pois, para o trato 

urinário, pacientes de idade intermediária apresentaram incidência subestimadas. Como 

limitação, os RCBP possuem baixa completude de outras variáveis que poderiam contribuir na 

precisão dos dados estimados.  

Bases de dados com mais de 5% de idade ignorada apresentam taxas de incidência 

subestimadas. Entretanto, bases com mais de 30% de dados faltantes, as técnicas de correção 

devem ser utilizadas com cautela. A imputação múltipla permitiu a correção das taxas de 

incidência padronizadas e das taxas de incidência específicas.  
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Figura 1. Histograma dos dados faltantes e dados aleatorizados, segundo bancos de dados. 

Município de São Paulo-SP, 1997-2013. 
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Figura 2. Taxa padronizada de câncer do Trato Urinário, segundo bancos de dados. Município 

de São Paulo-SP, 1997-2013. 

 
 
tx00: taxa padronizada do banco completo (referência); tx01 a tx06: taxa padronizada dos bancos com 
dados faltantes; txc01 a txc06: taxa padronizada corrigida pelo fator de correção; txi01 a txi06: taxa 
padronizada com banco imputados. Dados faltantes dos bancos: 01=5%; 02=10%; 03=20%; 04=30%; 
05=40% e 06=50%. 
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Tabela 1. Taxa de incidência padronizada e específicas por idade, Razões das Taxas (RT), segundo 
bancos de dados. Município de São Paulo-SP, 1997-2013. 

Faixa 

etária 

Base (% de 

idade 

incompleta) 

Idade incompleta Fator de correção Dados imputados 

Taxa RT IC95% Taxa RT IC95% Taxa RT IC95% 

T
o

d
as

 a
s 

id
ad

es
 

Base completa 

00 (00%) 
11,83 Referência 

01 (05%) 11,26 0,95 (0,93;0,97) 11,83 1,00 (0,98;1,01) 11,77 0,99 (0,97;1,01) 

02 (10%) 10,67 0,90 (0,88;0,91) 11,84 1,00 (0,98;1,01) 11,74 0,99 (0,97;1,01) 

03 (20%) 9,47 0,80 (0,78;0,81) 11,82 1,00 (0,98;1,01) 11,88 1,00 (0,98;1,02) 

04 (30%) 8,27 0,70 (0,68;0,71) 11,83 1,00 (0,98;1,01) 11,55 0,98 (0,95;0,99) 

05 (40%) 7,07 0,60 (0,58;0,61) 11,83 1,00 (0,98;1,01) 11,41 0,96 (0,94;0,98) 

06 (50%) 5,89 0,50 (0,48;0,5) 11,85 1,00 (0,98;1,02) 11,94 1,01 (0,99;1,02) 

<
5

0
 a

n
o

s 

Base completa 

00 (00%) 
2,25 Referência 

01 (05%) 2,14 0,96 (0,91;1) - - - 2,16 0,96 (0,92;1,01) 

02 (10%) 2,03 0,91 (0,86;0,95) - - - 2,09 0,93 (0,89;0,99) 

03 (20%) 1,83 0,82 (0,78;0,86) - - - 1,88 0,84 (0,8;0,88) 

04 (30%) 1,57 0,7 (0,67;0,74) - - - 1,73 0,77 (0,74;0,81) 

05 (40%) 1,37 0,61 (0,58;0,65) - - - 1,53 0,68 (0,65;0,72) 

06 (50%) 1,12 0,5 (0,47;0,53) - - - 1,36 0,61 (0,58;0,64) 

5
0

 a
n
o

s 
e 

m
ai

s 

Base completa 

00 (00%) 
50,13 Referência 

01 (05%) 47,72 0,95 (0,93;0,97) - - - 50,24 1,00 (0,98;1,02) 

02 (10%) 45,23 0,9 (0,88;0,92) - - - 50,31 1,00 (0,98;1,02) 

03 (20%) 40 0,8 (0,78;0,82) - - - 51,9 1,04 (1,01;1,06) 

04 (30%) 35,04 0,7 (0,68;0,71) - - - 50,82 1,01 (0,99;1,03) 

05 (40%) 29,9 0,6 (0,58;0,61) - - - 50,92 1,02 (1;1,04) 

06 (50%) 24,97 0,5 (0,49;0,51) - - - 54,26 1,08 (1,06;1,1) 
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Artigo submetido e aceito pela Revista Brasileira de Epidemiologia (Anexo 5). 

 

Artigo Original: Disparidades na mortalidade de câncer colorretal nos estados brasileiros 

Título em inglês: Disparities in colorectal cancer mortality across Brazilian States 

 

 

Max Moura de OliveiraI,II, Maria do Rosário Dias de Oliveira LatorreIII, Luana Fiengo 

TanakaI,IV, Benedito Mauro RossiV, Maria Paula CuradoII,VI 

 

IPrograma de Pós-Graduação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 

São Paulo – São Paulo (SP), Brasil. 

IICentro Internacional de Pesquisa, A. C. Camargo Cancer Center – São Paulo (SP), Brasil. 

IIIDepartamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo – 

São Paulo (SP), Brasil. 

IVChair of Epidemiology, Faculty of Sport and Health Sciences, Technical University of 

Munich - Munich, Germany. 

VHospital Sírio-Libanês – São Paulo (SP), Brasil. 

VIInternational Prevention Research Institute – Écully, France. 

 

Autor correspondente: Max Moura de Oliveira. Faculdade de Saúde Pública, Universidade 

de São Paulo. Avenida Doutor Arnaldo, 715, Cerqueira César, CEP: 01246-904, São Paulo, SP, 

Brasil. E-mail: max.moura@usp.br 

Conflito de interesses: nada a declarar – Fonte de financiamento: Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bolsa de doutorado. 



 

 

58 

RESUMO:  

Objetivo: Analisar a tendência da mortalidade por câncer colorretal, ajustado por indicadores 

selecionados, segundo sexo, para unidades federativas, regiões e Brasil, no período de 1996 a 

2012. Métodos: Estudo ecológico de série temporal das taxas de mortalidade por câncer 

colorretal, feita análise de regressão linear, sendo o ano centralizado a variável independente. 

Os modelos foram ajustados por indicadores selecionados. Resultados: Houve aumento nas 

taxas de mortalidade padronizadas por câncer colorretal em todos os estados para o sexo 

masculino e em 21 estados para o sexo feminino. No modelo ajustado por taxa de mortalidade 

por causas mal definidas, produto interno bruto e coeficiente de Gini, a tendência de aumento 

foi significativa (p < 0,05) no Brasil somente para os homens, com 0,17 óbitos por 100 mil 

habitantes ao ano (aa). Nos estados do Piauí (0,09 e 0,20 aa), Ceará (0,17 e 0,19 aa) e Rio 

Grande do Sul (0,61 e 0,42 aa), ocorreu aumento em homens e mulheres, respectivamente; 

somente em homens nos estados da Paraíba (0,16 aa), no Espírito Santo (0,28 aa), em São Paulo 

(0,24 aa) e Goiás (0,31 aa); e em mulheres nos estados de Roraima (0,41 aa), do Amapá (0,97 

aa), Maranhão (0,10 aa), Sergipe (0,46 aa), Mato Grosso do Sul (0,47 aa) e Distrito Federal 

(0,69 aa). Conclusão: O aumento da taxa de mortalidade por câncer colorretal manteve-se 

significativo no Brasil somente entre os homens; em sete estados, entre homens; e em nove 

estados, entre mulheres, independentemente dos indicadores estudados. Essas diferenças 

podem estar relacionadas ao possível aumento da incidência e ao acesso tardio ao diagnóstico 

e tratamento. 

Palavras-chave: Neoplasias colorretais. Mortalidade. Registros de mortalidade. Distribuição 

temporal. Iniquidade social. Tendências. 
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ABSTRACT:  

Objective: To analyze the trend of colorectal cancer mortality adjusted for selected indicators, 

according to sex, by Brazilian federative units and regions, and countrywide from 1996 to 2012. 

Methods: This is a time series study on colorectal cancer mortality rates, using linear regression 

analysis, in which the independent variable was the centered year. Models were adjusted for 

selected indicators. Results: There was an increase in standardized colorectal cancer mortality 

rates for males in all states and for females in 21 states. In the model adjusted for mortality rate 

from ill-defined causes, for gross domestic product, and for Gini coefficient, the upward trend 

remained statistically significant (p < 0.05) countrywide only for men, with 0.17 deaths per 100 

thousand inhabitants per year (py). In the States of Piauí (0.09 and 0.20 py), Ceará (0.17 and 

0.19 py) and Rio Grande do Sul (0.61 and 0.42 py), there was an increase for both men and 

women, respectively; only among men in the States of Paraíba (0.16 py), Espírito Santo (0.28 

py), São Paulo (0.24 py) and Goiás (0.31 py); and among women in Roraima (0.41 py), Amapá 

(0.97 P/Y), Maranhão (0.10 py), Sergipe (0.46 P/Y), Mato Grosso do Sul (0.47 py), and the 

Federal District (0.69 py). Conclusion: The increase in colorectal cancer mortality remained 

significant when assessing Brazil as a whole only among men; in seven States among men, and 

in nine States among women, regardless of the studied indicators. These differences could be 

related to the possible increase in incidence and to late access to diagnosis and treatment. 

Keywords: Colorectal neoplasms. Mortality. Mortality registries. Temporal distribution. Social 

inequity. Trends. 
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Introdução 

No mundo, em 2012, o câncer colorretal apresentou taxas de incidência padronizadas 

de 17,2 por 100 mil e tendência crescente das mesmas, principalmente, em países desenvolvidos 

e nas áreas urbanas dos países em desenvolvimento. Já as taxas de mortalidade padronizadas 

foram de 8,3 por 100 mil. Ocuparam, quando consideradas as localizações das neoplasias, a 50 

e 40 posição de importância na incidência e mortalidade, respectivamente, sendo as taxas 

maiores no sexo masculino.1 

Além das diferenças entre os países, foram observadas variações entre as taxas dentro 

de cada país. Nos Estados Unidos, foram descritas disparidades entre grupos populacionais, 

sendo a incidência de câncer colorretal 23% maior entre homens negros e 22% maior em 

mulheres negras, comparada a homens e mulheres brancas, respectivamente.2 Jemal e 

colaboradores3 apontaram disparidades nas taxas de mortalidade em estados do sul dos Estados 

Unidos. Essas diferenças foram atribuídas às desigualdades raciais/étnicas, socioeconômicas e 

geográficas e refletiram no acesso aos serviços de saúde para diagnóstico e tratamento 

oportunos.2,3 Na China, constataram-se tendências distintas das taxas de mortalidade por este 

câncer nas áreas urbanas e rurais.4  

As diferenças geográficas dessas taxas podem estar relacionadas às características 

socioeconômicas. Para incidência, há associação com as prevalências do consumo de alimentos 

não saudáveis, obesidade, tabagismo, entre outros.5 Para mortalidade, parece decorrer da 

desigualdade no acesso aos serviços de saúde, dificultando diagnóstico precoce e tratamento 

oportuno.6-8 Uma vez que no Brasil há evidências dessas disparidades entre os estados,9,10 o 

objetivo foi analisar a tendência de mortalidade por câncer colorretal, ajustada por indicadores 

selecionados, segundo sexo, para Unidades Federativas, Regiões e Brasil, no período de 1996 

a 2012. 
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Métodos 

Trata-se de um estudo ecológico, cujas unidades de análise foram as Unidades da 

Federação, Regiões e Brasil, para o período de 1996 a 2012, em que foram analisadas as taxas 

de mortalidade de câncer colorretal (neoplasia maligna do cólon - C18, junção retossigmoide - 

C19, e do reto - C20, pela décima revisão da Classificação Internacional de Doenças – CID-

10).11 

Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

disponibilizados publicamente no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde, de forma agregada, sem a identificação 

dos indivíduos e sem qualquer prejuízo para eles, conforme resolução do Conselho Nacional de 

Saúde Nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

Foi calculada a mortalidade proporcional (MP) do câncer colorretal, dividindo-se os 

óbitos por câncer colorretal pelo total de óbitos por câncer (capítulo II da CID-10),11 para 

verificar mudanças no posto dessa localização em relação a todos os cânceres. 

Foram calculadas as taxas de mortalidade brutas e padronizadas por câncer colorretal, 

por 100 mil habitantes, por local de residência, segundo sexo, para Unidades da Federação, 

Regiões e Brasil. Para o denominador foram utilizadas as populações disponibilizadas no 

DATASUS. Para a padronização, utilizou-se a população mundial proposta por Segi, revisada 

por Doll e Smith.12 As taxas de mortalidade padronizadas foram comparadas considerando a 

diferença percentual entre 2012 e 1996. 

Na análise de tendência, considerou-se a taxa de mortalidade padronizada por câncer 

colorretal como variável dependente, e o ano centralizado (ano-2004) a variável independente. 

A escolha da função polinomial se deu pelos gráficos de dispersão entre as taxas de mortalidade 

e os anos de estudo. Para verificar presença de colinearidade perfeita (Coeficiente de Correlação 
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>0,95), foi construída a matriz de correlação. Após a análise de regressão, foi feita a análise de 

resíduos para verificar a suposição de homocedasticidade.  

O modelo de regressão linear simples foi definido como Modelo 1: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 

Foram estimados modelos ajustados pela taxa de mortalidade por causas mal definidas 

(Modelo 2), pelos indicadores socioeconômicos Produto Interno Bruto (PIB) per capita e 

Coeficiente de Gini (Modelo 3) e pelos três indicadores (Modelo 4).  

Foram calculadas as taxas de mortalidade por causas mal definidas (códigos R00-R99, 

conforme a CID-10),11 por 100 mil habitantes, sendo o denominador a população de primeiro 

de julho de cada ano. O Produto Interno Bruto per capita indica o valor médio agregado por 

indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços finais produzidos. O 

Coeficiente de Gini expressa as desigualdades na distribuição de renda per capita entre os 

indivíduos. O índice varia de 0, quando não há desigualdade, a 1, valor máximo de 

desigualdade.13 Todos estes dados foram extraídos do DATASUS. 

Considerou-se tendência significativa aquela cujo modelo apresentou valor de p <0,050. 

Foram plotados mapas temáticos para visualização dos resultados, sendo que, para representar 

a descrição dos indicadores, utilizaram-se os quintis das taxas médias de mortalidade e o meio 

do período (2004) para os indicadores socioeconômicos. Foram utilizadas as tendências 

ajustadas para os modelos. As análises foram realizadas nos softwares Excel (versão 10), 

Tabwin e Stata 11.  
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Resultados 

No Brasil, nos anos de 1996 e 2012, ocorreram 2.801 e 6.878 óbitos entre homens por 

câncer colorretal, respectivamente (Tabela 1). Esse câncer representou 5,1% (1996) e 6,9% 

(2012) dos óbitos por câncer no país, ocupando o 50 e o 40 lugares nos respectivos anos. As 

taxas padronizadas foram 4,9 (1996) e 7,3 (2012) por 100 mil homens, no Brasil, sendo as 

maiores taxas padronizadas observadas nos estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Entretanto, os maiores aumentos percentuais foram observados nos estados das regiões Norte e 

Nordeste, no período de 16 anos deste estudo. Observou-se, entre os homens, aumento das taxas 

padronizadas entre 1996 e 2012 em todos estados, exceto Roraima. 

Entre as mulheres (Tabela 1), foram registrados 3.272 (1996) e 7.386 (2012) óbitos por 

câncer colorretal, representando 6,9% (1996) e 8,2% (2012) dos óbitos por câncer em 1996 e 

2012, respectivamente. Essa causa ocupou o 5o e o 3o lugares nos respectivos anos, ganhando 

duas posições no período. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste também apresentaram as 

maiores taxas padronizadas. Houve aumento em todos estados, exceto Roraima e Amapá, sendo 

as maiores variações observadas em estados das regiões Norte e Nordeste. 

A Figura 1 expressa a distribuição geográfica das taxas médias de mortalidade 

padronizadas por câncer colorretal, taxas de mortalidade por causas mal definidas e os 

indicadores socioeconômicos em 2004. Em ambos os sexos, as maiores taxas médias de 

mortalidade padronizadas (quinto quintil) foram verificadas em estados das Regiões Sul e 

Sudeste; já as maiores (quarto e quinto quartil) taxas médias de mortalidade por causas mal 

definidas (por 100 mil habitantes) foram observadas em estados das regiões Norte e Nordeste. 

Essas regiões também apresentam os menores quintis do Produto Interno Bruto per capita, 

assim como os maiores quintis (maior desigualdade) do Coeficiente de Gini. 

A Figura 2 apresenta os resultados de análise das tendências. No modelo 1, para o sexo 

masculino, verificou-se aumento significativo (p<0,05) da taxa de mortalidade padronizada 
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para todos os Estados, bem como para regiões e Brasil (0,14 aa). Os maiores incrementos da 

taxa de mortalidade por 100 mil ao ano ocorreram no Mato Grosso do Sul (0,28 ao ano (aa.), 

Espírito Santo (0,21 aa.), Ceará (0,21 aa.), em Tocantins (0,20 aa.) e no Piauí (0,20 aa.). Quanto 

às regiões, o maior aumento ocorreu na Região Centro-Oeste (0,19 aa.). Já em mulheres, o 

aumento foi estatisticamente significativo (p<0,05) em 21 estados. Os maiores incrementos 

foram verificados no Espírito Santo (0,20 aa.), em Tocantins (0,18 aa.), no Distrito Federal 

(0,18 aa.) e em Goiás (0,17 aa.). No Brasil, o aumento foi de 0,07 aa. 

No modelo 2, ao se ajustar pela taxa de mortalidade por causas mal definidas, para o 

sexo masculino, a tendência de aumento manteve-se (p<0,05) no Brasil (0,11 aa), assim como 

em 20 estados. Em mulheres, observou-se tendência de estabilidade no Brasil e aumento em 10 

estados, havendo os maiores incrementos em Tocantins (0,20 aa.), no Mato Grosso (0,17 aa.) e 

no Distrito Federal (0,18 aa.).  

Ao se ajustar pelos dois indicadores socioeconômicos (modelo 3) em homens, o 

aumento manteve-se significativo em 10 estados e sem significância para o Brasil; em mulheres, 

14 estados mantiveram o aumento significativo (p<0,05), sendo os maiores no Amapá (0,78 

aa.), Distrito Federal (0,63 aa.), em Sergipe (0,51 aa.) e no Mato Grosso (0,48 aa.), além do 

aumento significativo (p<0,05) nas regiões Centro-Oeste (0,41 aa.), Sul (0,32 aa.) e Nordeste 

(0,11 aa.) e Brasil (0,14 aa.). 

No modelo 4, ajustado pelos três indicadores, o incremento manteve-se significativo nos 

Estados Piauí (0,09 aa e 0,20 aa.), Ceará (0,17aa. E 0,19 aa.) e Rio Grande do Sul (0,61aa. 0,04 

aa.) em homens e mulheres, respectivamente; em homens, verificou-se aumento no Brasil e nos 

estados da Paraíba (0,16aa.), Espírito Santo (0,28aa.), São Paulo (0,24aa.) e Goiás (0,31aa.); já 

em mulheres, nos estados de Roraima (0,41 aa.), Amapá (0,97 aa.), Maranhão (0,10 aa.), 

Sergipe (0,46 aa.), Mato Grosso do Sul (0,47 aa.) e Distrito Federal (0,69 aa.), e não houve 

aumento significativo no Brasil.  
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Discussão 

O câncer colorretal tem como fatores de risco questões relacionadas ao estilo de vida, 

principalmente, alimentação inadequada, inatividade física, tabagismo e consumo de álcool; e 

esses hábitos variam de acordo com as condições socioeconômicas.4,5-7 No Brasil, existem 

diferenças marcantes das prevalências desses fatores de risco e das condições socioeconômicas, 

conforme as regiões de residência.10 As maiores prevalências desses fatores de risco foram 

observadas em estados das regiões Sul e Sudeste, e as menores em estados do Norte e 

Nordeste.9,10 Em contrapartida, os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam 

melhores condições socioeconômicas, como a taxa de escolaridade, renda familiar per capita, 

maior oferta de serviços de saúde, se comparados a estados das regiões Norte e Nordeste.9,14 

Segundo estimativas do Globocan 2012,1 as taxas de mortalidade padronizadas na 

América do Sul encontram-se em níveis intermediários (9,4 por 100 mil homens e 7,7 por 100 

mil mulheres), sendo superiores às encontradas no Brasil (7,3 por 100 mil homens e 6,2 por 

100 mil mulheres). Apenas os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Distrito Federal, para homens e mulheres, acrescidos de Santa Catarina apenas entre os homens, 

apresentaram taxas superiores àqueles referentes à América do Sul.   

Apesar deste tipo de câncer apresentar uma das maiores taxas de mortalidade entre os 

cânceres,1 notam-se diferentes tendências das taxas de mortalidade por câncer colorretal no 

mundo. Enquanto países da América do Sul apresentam tendência a aumento,6 alguns países da 

União Europeia mostram tendência a redução.15 As possíveis explicações para a diminuição 

dessas taxas são o aumento da oferta de exames para o diagnóstico precoce, a ressecção 

endoscópica de pólipos adenomatosos e aperfeiçoamento das técnicas de tratamento dos 

cânceres.6,15-19 

Neste estudo, constatou-se aumento nas taxas de mortalidade padronizadas por câncer 

colorretal em todos os estados para o sexo masculino e, na maioria, para o sexo feminino, como 
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observado no modelo 1 (primeira etapa). Entretanto, ao ajustar o modelo pela taxa de 

mortalidade por causas mal definidas, a tendência de aumento da mortalidade manteve-se em 

20 estados, para o sexo masculino, e em 10 estados, para o sexo feminino, evidenciando a 

influência da qualidade da informação na análise das tendências. A utilização do indicador taxa 

de mortalidade por causas mal definidas, como proxy de qualidade do SIM, é importante, pois 

o uso de técnicas de correção auxilia no conhecimento da tendência real do evento, uma vez 

que o aumento pode ocorrer simplesmente pela melhoria na captação dos dados de 

mortalidade.20  

Ao recorrer às técnicas de correção de distribuição de causas mal definidas e de sub-

registro para o grupo das principais Doenças Crônicas não Transmissíveis – DCNT (Doenças 

Cardiovasculares, Neoplasias, Doenças Respiratórias Crônicas e Diabetes), para o período de 

1991 a 2009, uma pesquisa verificou inversão das tendências de aumento na mortalidade por 

DCNT, nas regiões Norte e Nordeste.20 No estudo que aplicou as mesmas técnicas de correção, 

em 2011, com o objetivo de corrigir a mortalidade proporcional dentre as doenças crônicas, 

estimou-se aumento de 6,3% da proporção de mortalidade atribuída às neoplasias, sendo a 

proporção com dados  corrigidos de 30,4% e com os dados brutos de 28,6%.21  

O sub-registro, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, pode ter interferido no 

cálculo das taxas, pois, quanto maior a taxa de mortalidade por causas mal definidas, menor 

serão as taxas de mortalidade específicas. Apesar da melhoria na captação de casos e na 

qualidade dos dados ao longo das décadas, principalmente com a implementação da busca ativa, 

nestas regiões, com intuito de corrigir as estimativas das estatísticas vitais,22 ainda há limitação 

do uso dos dados corrigidos por sub-registro, uma vez que o DATASUS só disponibiliza esses 

dados agregados por capítulo da CID-10. A melhoria das estatísticas vitais, nesse caso a 

mortalidade por câncer colorretal, torna-se essencial, porque permitem a geração de 

informações que subsidiam a formulação de políticas públicas nas áreas que necessitam de 



 

 

67 

maiores investimentos.23  

Em uma segunda etapa, os modelos foram ajustados por dois indicadores 

socioeconômicos (Produto Interno Bruto per capita e Coeficiente de Gini), a fim de controlar 

os efeitos da melhoria das condições sociais ocorrida ao longo dos anos. Comparando-se com 

o modelo não ajustado e com o modelo ajustado pelos indicadores sociais, nota-se que em 

alguns estados a tendência de aumento manteve-se estatisticamente significativa, ocorrendo 

tanto em alguns estados com maior PIB per capita, quanto em estados que ainda apresentam 

mais desigualdade de renda, principalmente em estados da região Nordeste. Esses resultados 

demonstram que pode haver outros fatores interferentes na mortalidade, além dos aqui 

estudados. 

O aumento da incidência seria um fator sugestivo para explicar o aumento da 

mortalidade, entretanto, não se pode fazer esta afirmação, pois não há dados sobre incidência 

de câncer para todo o Brasil. Atualmente, a incidência de câncer é estimada utilizando-se dados 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade e dos Registros de Câncer de Base Populacional 

em atividade no país. Entretanto, esses registros apresentam dados de cobertura de períodos 

diversos.24  

O Brasil, nas últimas décadas, vivenciou profundas mudanças socioeconômicas, porém 

elas não ocorreram uniformemente em todo o território. Os estados se encontram em diferentes 

estágios da transição demográfica, epidemiológica e nutricional,14,25 e essa é uma das possíveis 

explicações para o aumento da incidência e, consequentemente, aumento da mortalidade pelo 

câncer colorretal, principalmente nos estados que tiveram maior redução da desigualdade 

socioeconômica, conforme observado no Norte e Nordeste. 

O aumento da incidência do câncer colorretal está relacionado aos hábitos alimentares, 

como maior ingestão de carne, gordura e calorias totais.  A mudança na dieta da população é 

observada, principalmente, em regiões mais desenvolvidas, devido ao maior consumo de 
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alimentos altamente processados, observado com o aumento da renda de populações mais 

carentes. Outros comportamentos como o tabagismo e a inatividade física também aumentam 

o risco para o desenvolvimento desse câncer. Estudos apotam que esses comportamentos 

diretamente associados ao desenvolvimento econômico, que proporciona estilos de vida mais 

ocidentalizados.5,26,27 

Por fim, ao ajustar o modelo por todos os indicadores estudados (última etapa), houve 

tendência significativa de aumento no Brasil e em sete estados, em homens; e em nove estados, 

mas não para o Brasil, entre as mulheres. Essas diferentes taxas de mortalidade e de tendências 

de aumento da mortalidade verificadas neste trabalho também podem estar relacionadas à 

distribuição desigual de serviços especializados em câncer. No estudo que tratou da mortalidade 

por câncer colorretal em países da Europa,28 o acesso desigual aos serviços de saúde foi 

apontado como uma das principais explicações para a tendência de aumento da mortalidade. 

No Brasil, assim como na América Latina, a oferta dos serviços ainda se apresenta desigual, 

porque a infraestrutura para realizar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer tende 

a se concentrar nas áreas mais desenvolvidas.28,29  

Além da questão da organização dos serviços, no que concerne a prevenção e o 

diagnóstico precoce, diferentemente dos EUA, por exemplo, no Brasil, não há consenso quanto 

à implantação de programas de rastreamento desses cânceres. Entretanto, há evidências de que 

essa prática reduz tanto a incidência, quanto a mortalidade.30 A Sociedade Brasileira de 

Coloproctologia e o Instituto Nacional do Câncer recomendam que o rastreamento se inicie aos 

50 anos em indivíduos de baixo risco, por meio de pesquisa de sangue oculto nas fezes (anual), 

e por retossigmoidoscopia, a cada cinco anos. A partir dos 60 anos, indica-se a colonoscopia ou 

enema opaco, a cada decênio.31 Não há dados para o Brasil quanto à prevalência de realização 

do exame na população alvo. Os poucos estudos locais realizados apontam baixa prevalência 
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(<20%),32,33 Também não são conhecidos dados sobre proporção dos casos diagnosticados, 

segundo estadiamento. 

 As iniciativas brasileiras como o Plano de Enfrentamento das DCNT,34 o Plano de 

Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer35 e o Plano de 

Expansão da Radioterapia, que prevê a criação do serviço de radioterapia e a ampliação de 

serviços já existentes,36 são esforços que buscam organizar a rede assistencial quanto à 

prevenção, à detecção, ao tratamento oportuno e ao consequente aumento da sobrevida dos 

pacientes com câncer no país. Esse tema encontra-se em voga e é um desafio, pois deve-se 

cumprir a lei que garante início do tratamento do câncer até 60 dias após o diagnóstico.37  
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Conclusão 

Neste estudo, o aumento da taxa de mortalidade por câncer colorretal manteve-se 

significativo no Brasil somente entre os homens; em sete estados, entre homens, e em nove 

estados, entre mulheres, independentemente dos indicadores estudados. As diferenças segundo 

sexo, podem ser decorrentes tanto pelas mudanças nos fatores de risco, quanto pelo acesso 

tardio aos serviços de saúde para diagnóstico e tratamento. 

As diferenças quanto às taxas de mortalidade do câncer colorretal, assim como a 

evolução temporal, segundo estados e regiões podem ser reflexo das desigualdades 

socioecônomicas, que estão diretamente relacionadas aos fatores de risco para este câncer e no 

acesso aos serviços de saúde.  

O câncer colorretal, quando diagnosticado precocemente, apresenta em geral um 

prognóstico favorável.38,39 A implantação do Plano de Enfrentamento das DCNT,34 do Plano de 

Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer35 de o Plano de 

Expansão da Radioterapia36, além da lei que garante início do tratamento do câncer até 60 dias 

após o diagnóstico37, a consequente reorganização e a melhor distribuição dos serviços de saúde 

podem contribuir para a redução das taxas de mortalidade por câncer colorretal.  
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A. Taxa média da mortalidade padronizada por câncer colorretal (por 100 mil), segundo sexo 

 

 

 

 

 

 

 

B. Taxas de mortalidade por causa mal defina - TMCMD (por 100 mil), segundo sexo 

 

 

 

 

 

 

 

C. Produto Interno Bruto per capita e Coeficiente de Gini, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição dos indicadores, agrupados por quintis. Unidades Federativas, Brasil. 

*TMM: Taxa Média de Mortalidade; TMCMD: Taxa de Mortalidade por Causa Mal Definida; PIB: 

Produto Interno Bruto per capita 

Figure 1. Distribution of indicators, grouped by quintiles. Federative Units, Brazil. 

*TMM: Average Mortality Rate; TMCMD: Ill-Defined Cause of Death Mortality Rate; PIB: Gross 

Domestic Product per capita 
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Figura 2. Tendência da mortalidade por câncer colorretal, segundo sexo. Unidades Federativas do Brasil, 

1996 a 2012 

*Modelo 1: ano centralizado. Modelo 2: ano centralizado ajustado por Mortalidade por Causa Mal 

Definida (taxa por 100.000 habitantes). Modelo 3: ano centralizado ajustado por Produto Interno Bruto 

per capita e Coeficiente de Gini. Modelo 4: ano centralizado ajustado pelos três indicadores. 

Figure 2. Trends in colorectal cancer mortality by sex. Federative Units of Brazil, 1996-2012 

*Model 1: Standardized year. Model 2: Standardized year adjusted for Ill-defined cause of death (rate 

per 100,000 inhabitants). Model 3: Standardized year adjusted by Gross Domestic Product per 

capita and Gini Coefficient. Model 4: Standardized year adjusted for the three indicators. 
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Tabela 1. Número, Mortalidade Proporcional (MP) e Posto (P), Taxa de Mortalidade Bruta (TB) e 

padronizada (TP) e Comparação (C), por 100.000 habitantes, por câncer colorretal, segundo sexo.  

Unidades Federativas, Regiões e Brasil, 1996 e 2012.  

Table 1. Number, Proportional mortality and Rank, Crude and standardized Mortality Rate and per 

100,000 inhabitants and Comparison, from colorectal cancer, by sex. Federative Units, Regions and 

Brazil, 1996-2012. 

Local de residência 
1996 2012 

C (%) 
N MP(P) TB TP N MP(P) TB TP 

Masculino 

Região Norte 39 2,4 (8) 0,7 1,3 163 3,5 (6) 2,0 2,8 115,4 

Rondônia 7 3,3 (5) 1,1 2,4 17 3,3 (8) 2,1 2,7 12,5 

Acre - - - - 5 1,9 (10) 1,3 1,8 - 

Amazonas 8 1,9 (10) 0,7 1,3 33 3,0 (10) 1,8 2,9 123,1 

Roraima 1 1,8 (7) 0,8 2,2 2 1,7 (9) 0,8 1,3 -40,9 

Pará 21 3,0 (6) 0,8 1,4 75 3,8 (6) 1,9 2,7 92,9 

Amapá 1 1,2 (9) 0,5 0,4 7 3,6 (5) 2,0 3,3 725,0 

Tocantins 1 1,1 (8) 0,2 0,3 24 4,8 (4) 3,3 3,9 1200,0 

Região Nordeste 271 4,0 (6) 1,2 1,7 879 4,4 (5) 3,3 3,6 111,8 

Maranhão 16 4,9 (5) 0,6 1,0 55 3,7 (6) 1,7 2,0 100,0 

Piauí 10 4,9 (4) 0,8 1,0 65 5,6 (4) 4,2 4,2 320,0 

Ceará 34 2,6 (8) 1,0 1,3 169 4,5 (5) 4,0 4,1 215,4 

Rio Grande do Norte 22 4,2 (5) 1,8 2,2 55 3,7 (7) 3,5 3,5 59,1 

Paraíba 8 2,8 (9) 0,5 0,6 56 3,3 (8) 3,0 2,8 366,7 

Pernambuco 63 3,9 (6) 1,8 2,4 162 4,4 (6) 3,8 4,0 66,7 

Alagoas 5 1,6 (11) 0,4 0,6 29 3,2 (8) 1,9 2,4 300,0 

Sergipe 6 2,3 (10) 0,8 1,2 39 5,2 (4) 3,8 4,4 266,7 

Bahia 107 5,4 (6) 1,7 2,4 249 4,9 (5) 3,6 3,8 58,3 

Região Sudeste 1752 5,6 (5) 5,3 6,9 3888 8,0 (4) 9,8 9,2 33,3 

Minas Gerais 231 4,1 (5) 2,8 3,6 628 5,9 (5) 6,4 5,9 63,9 

Espiríto Santo 43 4,3 (7) 3,1 4,4 136 6,6 (5) 7,7 7,8 77,3 

Rio de Janeiro 428 6,0 (4) 6,7 7,9 881 8,9 (3) 11,4 10,1 27,8 

São Paulo 1050 6,0 (5) 6,3 8,4 2243 8,7 (3) 8,7 10,0 19,0 

Região Sul 616 4,9 (5) 5,3 6,9 1481 7,3 (4) 10,9 10,1 46,4 

Paraná 219 5,6 (5) 4,9 6,7 506 7,4 (4) 9,7 9,3 38,8 

Santa Catarina 80 3,7 (7) 3,3 4,8 297 7,0 (4) 9,4 9,8 104,2 

Rio Grande do Sul 317 4,9 (5) 6,7 8,0 678 7,3 (4) 12,9 10,9 36,3 
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Região Centro-Oeste 123 4,2 (6) 2,3 3,8 467 7,2 (4) 6,5 7,4 94,7 

Mato Grosso do Sul 33 5,1 (5) 3,4 5,0 104 7,6 (5) 8,3 8,7 74,0 

Mato Grosso 14 2,7 (8) 1,2 2,3 81 6,3 (4) 5,1 6,2 169,6 

Goiás 48 4,1 (7) 2,1 3,2 180 6,6 (4) 5,9 6,3 96,9 

Distrito Federal 28 5,0 (4) 3,2 7,1 102 9,2 (3) 8,1 11,1 56,3 

Brasil 2801 5,1 (5) 3,6 4,9 6878 6,9 (4) 7,2 7,3 49,0 

Feminino 

Região Norte 66 4,2 (5) 1,2 2,3 180 4,2 (6) 2,2 3,1 34,8 

Rondônia 5 3,5 (5) 0,8 2,1 21 5,1 (6) 2,7 3,7 76,2 

Acre 2 3,0 (6) 0,8 1,4 5 2,4 (7) 1,3 2,0 42,9 

Amazonas 12 3,0 (6) 1,0 2,2 44 3,8 (5) 2,5 3,6 63,6 

Roraima 3 6,1 (4) 2,5 6,1 4 3,4 (4) 1,7 2,3 -62,3 

Pará 41 5,5 (5) 1,5 2,7 84 4,5 (5) 2,2 2,9 7,4 

Amapá 1 1,5 (9) 0,5 1,3 2 1,2 (8) 0,6 0,7 -46,2 

Tocantins 2 2,3 (8) 0,4 0,7 20 5,1 (5) 2,9 3,3 371,4 

Nordeste 359 4,8 (5) 1,6 1,9 1107 5,5 (5) 4,0 3,5 84,2 

Maranhão 11 3,1 (7) 0,4 0,6 79 4,7 (5) 2,3 2,7 350,0 

Piauí 9 3,6 (8) 0,7 0,9 50 4,5 (5) 3,1 2,9 222,2 

Ceará 51 3,9 (5) 1,5 1,7 226 6,1 (5) 5,1 4,3 152,9 

Rio Grande do Norte 23 4,0 (6) 1,8 1,9 74 5,3 (5) 4,5 3,8 100,0 

Paraíba 20 4,7 (6) 1,2 1,2 73 4,2 (6) 2,6 2,0 66,7 

Pernambuco 89 4,7 (5) 2,3 2,6 221 5,8 (4) 4,8 4,0 53,8 

Alagoas 12 3,6 (6) 0,9 1,4 34 3,5 (5) 2,1 2,1 50,0 

Sergipe 5 1,8 (8) 0,6 0,9 36 4,5 (5) 3,3 2,9 222,2 

Bahia 139 6,8 (4) 2,2 2,7 314 6,7 (4) 4,3 3,8 40,7 

Região Sudeste 2053 7,8 (3) 6,0 6,4 4182 9,6 (3) 10,0 7,5 17,2 

Minas Gerais 294 5,9 (4) 3,5 3,8 679 7,5 (3) 6,7 5,3 39,5 

Espírito Santo 55 7,6 (4) 3,9 4,7 149 9,3 (2) 8,2 6,9 46,8 

Rio de Janeiro 542 8,1 (2) 7,8 7,2 1010 10,0 (3) 11,9 8,1 12,5 

São Paulo 1162 8,3 (2) 6,7 7,4 2344 10,4 (2) 10,9 8,3 12,2 

Região Sul 660 6,8 (4) 5,6 6,0 1469 8,9 (3) 10,4 7,8 30,0 

Paraná 183 6,1 (5) 4,0 5,0 485 8,7 (3) 9,0 7,6 52,0 

Santa Catarina 83 5,2 (5) 3,4 4,3 256 8,1 (3) 8,0 6,6 53,5 

Rio Grande do Sul 394 7,8 (3) 8,1 7,3 728 9,4 (3) 10,4 8,2 12,3 

Região Centro-Oeste 134 5,7 (5) 2,6 4,1 448 83 (3) 6,2 6,4 56,1 

Mato Grosso do Sul 30 5,6 (6) 3,1 4,3 78 7,9 (3) 6,2 6,0 39,5 
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Mato Grosso 14 4,3 (7) 1,3 2,3 63 6,7 (4) 4,1 4,8 108,7 

Goiás 56 5,8 (5) 2,5 3,9 197 8,3 (3) 6,4 6,4 64,1 

Distrito Federal 34 6,6 (3) 3,6 6,2 110 10,1 (3) 8,0 8,7 40,3 

Brasil 3272 6,9 (5) 4,1 4,8 7386 8,2 (3) 7,5 6,2 29,2 
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Resumo 

O aumento da incidência do câncer colorretal (CCR) pode ser atribuído, entre outros fatores, às 

mudanças dos padrões alimentares. Já a mortalidade crescente pode refletir diferenças no acesso 

aos serviços de saúde. O objetivo deste trabalho foi descrever e analisar as tendências das taxas 

de incidência e mortalidade no município de São Paulo, 1999-2013. Foram calculadas as taxas 

padronizadas e as razões das taxas segundo sexo e faixa etária; estimadas as tendências pela 

Mudança Percentual Anual Média (AAPC) e pelo modelo idade-período-coorte. As taxas de 

incidência, no período, foram de 29,67/100.000 homens e 23,44/100.000 mulheres; mortalidade 

de 12,61/100.000 homens e 9,51/100.000 mulheres. As razões das taxas de incidência e 

mortalidade foram superiores a 1 em homens a partir dos 50 anos e para total da população. Ao 

comparar com indivíduos de 30 a 39 anos, em ambos os sexos, as razões das taxas foram 

maiores que 1 após 40 anos; mulheres apresentaram maiores razões das taxas por faixa etária. 

Verificou-se tendência de aumento da incidência em mulheres (AAPC 0,9%) e da mortalidade 

em homens (AAPC 1,0%) e mulheres (AAPC 0,2%). O modelo idade-período-coorte 

apresentou melhor ajuste para a incidência em ambos os sexos (p<0,001) e o maior risco 

observado nos nascidos após os anos 1960. A mortalidade em homens foi explicada pelo 

modelo idade-drift (p<0,001). As taxas de incidência do CCR em São Paulo são similares a 

países da América Latina e Asiáticos. A tendência crescente da incidência pode estar 

relacionada a mudança populacional dos hábitos alimentares e a da mortalidade pelas diferenças 

no acesso ao diagnóstico e tratamento.  

Palavras-chave: Câncer Colorretal; Epidemiologia; Incidência; Mortalidade, Efeito de Coortes 
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Introdução 

No mundo, em 2012, o câncer colorretal (CCR) foi o terceiro câncer mais frequente em 

homens (746 mil casos) e o segundo em mulheres (614,000 casos). Dos casos incidentes, 55% 

ocorreram em países desenvolvidos. As maiores taxas, em ambos os sexos, foram observadas 

na Europa Central e Oriental e as menores na África1.  

Homens apresentam taxas de incidência superiores às mulheres1-4 e há incremento do 

risco de CCR com aumento da idade4-7. Observa-se tendência de aumento da incidência em 

países desenvolvidos4,7 e em desenvolvimento8,9. Além disso, estudos recentes apontam 

tendência de aumento em pacientes jovens5,6.  

As diferenças, segundo sexo e idade, e o aumento da incidência estão relacionados às 

mudanças do estilo de vida ocorridas nas últimas décadas4,10,11. O CCR tem como um dos 

principais fatores de risco a alimentação inadequada4,12. O aumento do sobrepeso e obesidade, 

que é um dos principais marcadores de estilo de vida, evidência as mudanças dos hábitos 

alimentares13.  

Quanto à mortalidade, o Globocan, em 2012, estimou a ocorrência de 374 mil óbitos em 

homens e 320 mil óbitos entre mulheres e, destes, 52% ocorreram em países em 

desenvolvimento. As maiores taxas de mortalidade foram verificadas em homens1. Há 

tendência crescente da mortalidade em países em desenvolvimento3,7, que pode estar 

relacionada ao aumento da incidência, assim como a diferenças de acesso e utilização de 

serviços de saúde para diagnóstico e tratamentos oportunos7,11.  

O município de São Paulo é uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil e a maior 

cidade da América Latina, e apresenta desigualdades socioeconômicas, além de diferenças 

segundo sexo e idade para fatores de risco associados ao câncer colorretal. Os objetivos deste 

estudo foram descrever as taxas de incidência e mortalidade do câncer colorretal e analisar essas 

tendências, segundo sexo e faixa etária, no município de São Paulo, no período de 1999 a 2013.  
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Métodos 

 Foram analisados os casos novos e óbitos por câncer colorretal (neoplasia maligna do 

cólon - C18, junção retossigmoide - C19, e do reto - C20)14,15 ocorridos no município de São 

Paulo (Brasil), entre 1999 e 2013. Os dados de incidência foram obtidos no Registro de Câncer 

de Base Populacional. Os dados de mortalidade foram extraídos no Programa de 

Aprimoramento das Informações de Mortalidade no município de São Paulo, disponíveis em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/mortalidade/index.php?p=652

9. As populações do período foram obtidas com base nos censos e nas projeções, disponíveis 

em: 

http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/POP/p

op.def.  

Dos casos incidentes, 6,3% apresentaram idade ignorada. Para evitar uma possível 

subestimativa das taxas de incidência, a idade faltante foi estimada pela imputação múltipla. 

Para tal, assumiu-se a missing completely at random (MCAR) e a imputação foi realizada pelo 

método Predictive mean matching (PMM) (16). O modelo de predição considerou as variáveis 

sexo e topografia (relacionadas ao indivíduo); ano e fonte notificadora (relacionadas ao 

momento do diagnóstico). A regra de Rubin foi utilizada para combinação dos bancos obtidos17.  

Foram descritas as frequências absolutas e relativas segundo sexo e faixa etária (0-29, 

30-39, 40-49, 50-59. 60-69, 70+). As taxas de incidência e de mortalidade calculadas e 

padronizadas pela população mundial18. Para examinar diferenças segundo sexo e faixa etária, 

foram calculadas as razões das taxas e os respectivos Intervalos de Confiança de 95% (IC95%), 

para dois quinquênios (1999-2003 e 2009-2013). O sexo feminino foi a referência para razão 

por sexo e a idade de 30 a 39 anos para razão por faixa etária. Calculou-se as médias móveis de 

cinco anos e a tendência foi calculada pelo Average Annual Percentage Change (AAPC) e os 
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respectivos IC95% foram estimadas pelo Joinpoint model. O modelo estatisticamente 

significativo foi o AAPC diferente de 0 (valor de p ≤0,05)19. 

Para o modelo idade-período-coorte, a faixa etária foi agrupada em intervalos de cinco 

anos (iniciando em 30 a 34 anos e finalizando em 75 anos e mais) totalizando 10 grupos etários; 

e os períodos em três intervalos de cinco anos (1999-2003, 2004-2008 e 2009-2013). As coortes 

de nascimento foram estimadas pela diferença entre o período e faixa etária, iniciando em 1924 

e finalizando em 1979, com um total de 12 coortes. Os efeitos da idade, período e coorte de 

nascimento foram estimados pelo modelo de regressão de Poisson. Esses efeitos atuam de 

maneira multiplicativa sobre a taxa, onde, o logaritmo do valor esperado da taxa é uma função 

linear do efeito da idade, do período e da coorte20-22: 

 

[log 𝜆 (𝑎, 𝑝) =  𝛼𝑎  +  𝛽𝑝  +  𝛾𝑐] 

 

onde λ refere-se à fórmula de taxa e α_a,β_p,γ_c são as funções de idade (a),  período 

(p) e coorte de nascimento (c). A coorte de referência foi o valor médio em relação ao número 

de casos, devido à estabilidade das coortes centrais. Devido à relação linear exata dos efeitos 

idade, período e coorte, há uma limitação da estimação do modelo completo. Para contornar 

essa limitação e estimar os parâmetros destes efeitos, utilizou-se o método proposto por 

Holford, que são as funções estimáveis: desvios, curvaturas e derivação (drift)20. O ajuste dos 

modelos aos dados foi verificado por meio deviance, na qual considerou o melhor modelo, o 

que apresentou menor deviance, valor de p <0,05. A medida de associação gerada pelo modelo 

idade-período-coorte foi o risco relativo (RR) e os respectivos IC95%, sendo RR=1 a coorte de 

referência.  

O AAPC foi calculado utilizando o Joinpoint Regress Program. A razão das taxas e a 

padronização das taxas foram realizadas utilizando a biblioteca Epitools 0.5-9; as análises e os 
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gráficos do modelo idade-período-coorte foram realizadas utilizando biblioteca Epi 1.1.18, 

ambos no programa R versão 3.4.2. Este trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sob o número 1.131.823 de 2015, 

e foram respeitados todos os preceitos éticos.  

 

Resultados 

Entre 1999 e 2013 ocorreram 46.169 casos novos e 19.674 óbitos por câncer colorretal 

no município de São Paulo. A taxa de incidência no período foi de 29,67 por 100 mil homens 

e 23,44 por 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade foi de 12,61 e 9,51 por 100 mil homens e 

mulheres, respectivamente. Estas taxas aumentaram com a idade. Em indivíduos com 70 anos 

e mais as taxas de incidência foram de 276,42 e 200,52 por 100 mil homens e mulheres, 

respectivamente. As taxas de mortalidade foram de 147,50 por 100 mil homens e 105,58 por 

100 mil mulheres, nesta mesma faixa etária (Tabela 1).  

Ao comparar os dois quinquênios, as taxas foram semelhantes em relação à razão das 

taxas por sexo (male:female), conforme Figura 1. Nas faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 

anos, a razão das taxas de incidência segundo sexo foram menores que 1. A partir dos 50 anos, 

e para o total da população, a razão foi maior que 1 e a maior diferença foi observada na faixa 

etária de 60 a 69 anos. Para mortalidade, a razão das taxas foi maior que 1 em homens a partir 

dos 60 anos. Estas razões das taxas foram estatisticamente significativas, demonstrando maior 

risco entre homens nas taxas a partir dos 60 anos (Figura 1).  

Na Figura 2, que compara as razões das taxas segundo faixa etária, a referência foi 

indivíduos de 30-39 anos, o que aponta que não houve diferença nos dois quinquênios 

analisados. A razão das taxas de incidência e mortalidade por faixa etária foram estatisticamente 

significativas, a partir dos 40 anos, principalmente entre as mulheres.  
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Em homens, a tendência da taxa de incidência foi crescente até 29 anos e nas faixas 

etárias a partir dos 40 anos e estável para o total (Tabela 2, Figura 3). Entre as mulheres, a 

incidência foi crescente até a faixa etária dos 60 anos e para total (APC=0,9; IC95%:0.3;1.5). 

A tendência da mortalidade apresentou aumento significativo em homens e mulheres e 

crescente nas faixas etárias mais jovens.  

Nos modelos age-period-cohort, a incidência e a mortalidade apresentaram acréscimos 

das taxas a partir dos 40 anos, ao analisar as coortes de nascimento (Figura 4). Na análise de 

age-period-cohort, observou-se aumento do risco da incidência, em ambos os sexos, em 

indivíduos nascidos a partir dos anos de 1960. Em ambos os sexos, o modelo completo (idade-

período-corte) foi o que melhor que se ajustou (<0,001). O modelo Idade-Drift apresentou 

melhor ajuste para mortalidade no sexo masculino (Tabela 3, Figura 5). 

 

Discussão 

 As maiores taxas de incidência do câncer colorretal são descritas em países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália e Nova Zelândia1, 

7,23, evidenciando a associação do CCR com estilos de vida mais ocidentalizados. Neste estudo, 

as taxas de incidência foram intermediárias e comparáveis às observadas no México, países do 

Leste Europeu, Rússia e China, por exemplo23,24.  

 As taxas de incidência para o total da população e as específicas por idade, a partir dos 

50 anos, foram maiores entre os homens, assim como observado em outros estudos2,4,10,23,25. 

Nos Estados Unidos, o aumento do risco em homens foi verificado a partir dos 40 anos. Os 

autores atribuem as diferenças, segundo sexo, tanto às prevalências de exposição aos fatores de 

risco, quanto a um possível efeito protetor hormonal para as mulheres26.  

 Além do aumento da incidência com a idade, ao comparar com a faixa etária de 30 a 39 

anos, as diferenças foram maiores entre mulheres. A comparação com esta faixa etária se deu 
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pelo tempo de exposição aos fatores de risco modificáveis e o risco de desenvolver o CCR. A 

literatura aponta que as diferenças da incidência segundo sexo e idade relacionam as exposições 

dos fatores de risco e, também, ao envelhecimento populacional. Estes são diretamente 

associados as condições socioeconômicas4,12,27.  

O principal fator de risco para o CCR é o hábito alimentar inadequado. Estudos apontam 

associação de alta ingestão de alimentos altamente processados, carne vermelha, e dieta pobre 

em fibras como associados ao desenvolvimento deste câncer4,12. Estudos com dados do Health 

Survey for São Paulo (ISA-Capital, sigla em português), realizados em 2003 e 2008, 

evidenciaram alto consumo médio de carnes. A média diária de carne vermelha e processada 

foi de 100 g/dia em 2003 e 113 g/dia em 2008, com tendência de aumento. Além disso, 

verificou-se variações das médias de consumo segundo sexo e faixa etária28.  

A fração atribuível populacional (FAP) no Brasil, em 2020, em homens e mulheres, 

respectivamente, será de 6,6% e 4,6% para alto consumo de carne vermelha e de 7,6% e 7,6% 

para baixo consumo de vegetais29.  Estudo chinês evidenciou FAP para consumo de carne 

vermelha de 9,1% em homens e 7,9% em mulheres; e para baixo consumo de vegetais de 6,2% 

em homens e 6,7% em mulheres30. Entretanto, as estimativas no Reino Unido, em 2010, foram 

menores, com FAP de 21,1% para alto consumo de carne vermelha e 12,2% para o baixo 

consumo de fibras31. 

Por outro lado, resultados da European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition Study evidenciam associação inversa entre a incidência de câncer e ingestão de 

vitaminas e minerais (HR [por 1 d.s.]:0,94; IC95%:0,92-0,98) e de proteína total, riboflavina, 

fósforo e cálcio (HR [por 1 d.s.]: 0,96; IC95%:0,93-0,99)32.  

A obesidade é um outro fator de risco importante para o desenvolvimento do CCR. 

Recente meta-análise composta de 47 estudos, estimou um acréscimo do risco para CCR de 

1,06 (95%CI; 1,04-1,07) por 5 kg/m2 de aumento no IMC, de 1,02 (95%CI: 1,02-1,03) por 
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aumento de 10cm na circunferência da cintura e de 1,03 (95%CI: 1,01-1,05) por aumento de 

0,1 unidade na relação cintura para quadril. A associação significativa para o risco de IMC e 

CCR foi maior entre homens33. O Brasil apresenta tendência de aumento do sobrepeso e 

obesidade desde a década de 197034. Estudo com dados das capitais brasileiras apontam 

tendência crescente da obesidade, em homens e mulheres de todas faixas etárias35. A inatividade 

física também é fator de risco para o CCR4. Além disso, estes dois fatores de risco estão 

fortemente associados entre si13. 

 O tabagismo e o consumo de álcool também estão associados ao aumento do risco de 

CCR4. No Brasil, desde os anos 1980, o tabagismo apresenta tendência de queda36. São Paulo 

foi um dos primeiros munícipios brasileiros a instituir leis relacionadas ao controle do 

tabagismo37. A prevalência do tabagismo se mantém em queda, sendo maior em homens e o 

declínio varia segundo faixa etária38. Quanto ao consumo de álcool, dados brasileiros apontam 

queda da prevalência de consumo abusivo, com diferenças segundo sexo e faixa etária39. 

Ao analisar a tendência da incidência estratificada por faixa etária, em ambos os sexos, 

indivíduos mais jovens apresentaram tendência de aumento da incidência. Estes achados são 

compatíveis com achados recentes. A tendência crescente seria tanto devido a mudanças dos 

hábitos de vida, quanto ao maior acesso ao diagnóstico5,6,40.  

A tendência da incidência foi estável em homens e crescente em mulheres. No mundo, 

países da Europa Oriental, Ásia e América do Sul apresentaram tendência crescente da 

incidência, em ambos os sexos. Por outro lado, nos EUA, Austrália, Nova Zelândia e vários 

países da Europa Ocidental foram descritos tendência de queda ou estabilidade23.   

Em países orientais, o aumento do CCR é atribuído a “ocidentalização” dos hábitos de 

vida, evidenciada pelo aumento do consumo de alimentos altamente calóricos e de carnes, 

obesidade e outros fatores de risco41,42. Nos países desenvolvidos, o acesso à colonoscopia e a 
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retirada dos pólipos, lesões precursoras dos cânceres colorretais, foram as principais 

explicações para queda e/ou estabilidade das taxas de incidência7,23.  

O impacto das mudanças do estilo de vida em uma determinada doença, assim como 

mudanças no padrão do acesso aos serviços de saúde, pode ser melhor compreendido ao estimar 

efeito do age-period-cohort. Este modelo permite desagregar os efeitos destes componentes e 

contribui na identificação do efeito com maior impacto na evolução de uma doença22. O modelo 

idade-período-coorte para incidência, em ambos os sexos, confirmaram o efeito das exposições 

dos fatores de risco das coortes de nascimento, principalmente o aumento do risco verificado 

entre os mais jovens. Nossos achados foram opostos ao estudo Holandês, que identificou maior 

risco nas coortes mais velhas43. 

 Quanto à mortalidade, os achados apontam diferenças segundo sexo e faixa etária e, 

assim como observado na incidência, as diferenças por faixa etária foram menores em homens. 

Dados do município de São Paulo evidenciam diferenças por sexo e idade na utilização dos 

serviços de saúde, sendo menores prevalências observadas em homens44. A mortalidade 

apresentou tendência de aumento e este achado é condizente com outras regiões brasileiras3,45. 

Entretanto, no mundo, verifica-se variações quanto à mortalidade. Em países com tendência de 

queda, atribui-se, além da redução da incidência, acesso oportuno aos serviços de saúde para 

diagnóstico e tratamento.  

 Programas de screening são recomendados para populações específicas, como pessoas 

acima dos 50 anos, principalmente pela oportunidade da remoção de lesões precursoras e 

diagnóstico precoce46. Estimativas apontam que 53% da redução da mortalidade observada nos 

EUA poderia ser explicada pelo rastreamento47. No Brasil, apesar das recomendações de 

rastreamento, não há um programa de rastreio estabelecido oficialmente. Dados do ISA-Capital 

evidenciou aumento da prevalência da realização dos exames de rastreio para o CCR, em 

indivíduos com 50 anos e mais, de 12,2% em 2008 para 29,1% em 2015. As prevalências não 
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diferiram segundo sexo em 201548. As disparidades das taxas de mortalidade verificadas no 

mundo podem relacionar a organização dos serviços de saúde, tornando-se necessário a 

priorização da prevenção primária e da detecção precoce23.  

Estudo de projeção das taxas do CCR prevê tendência de aumento entre 2012 e 2035, 

além da manutenção das diferenças segundo localização geográfica, status socioeconômico, 

idade e sexo49. O enfrentamento da tendência de aumento da mortalidade poderá ocorrer com a 

promoção de estilo de vida saudável, como prática de atividade física e alimentação adequada, 

para a redução da incidência, como na organização dos serviços de saúde, para diagnóstico 

oportuno e, também, quanto a melhorias nos cuidados durante o tratamento46. 

 Uma potencial limitação do estudo seria o tamanho da série histórica, de 15 anos. 

Entretanto, os dados disponíveis permitiram identificar diferenças nas tendências e no aumento 

do risco, como observado pelo modelo idade-período-coorte. Não foi possível avaliar 

diferenças na incidência e na mortalidade, segundo porção anatômica, devido ao alto percentual 

de porções inespecíficas (no caso da incidência) e pelo não detalhamento dos dados de 

mortalidade disponibilizados publicamente. A despeito destas limitações, o presente estudo é 

relevante, visto a importância de análises em municípios de grande porte, como São Paulo. 

As diferenças da incidência e mortalidade por sexo, sendo os piores resultados 

observado em homens, e por faixa etária, com aumento do risco entre os mais jovens, 

evidenciam a necessidade de ações específicas com os diversos seguimentos da população. O 

aumento da incidência do CCR no município de São Paulo condiz com estudos em países mais 

desenvolvidos e pode ser reflexo das altas prevalências dos fatores de risco, principalmente os 

relacionados à alimentação. O aumento da mortalidade relaciona-se ao acesso tardio ao 

diagnóstico, assim como ao tratamento, como em países em desenvolvimento.  

Apesar da queda significativa da prevalência de fatores de risco como o tabagismo e 

consumo de álcool, há um aumento da prevalência da obesidade, reflexo de uma alimentação 
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inadequada e este é o principal fator de risco para o CCR. Caso não sejam tomadas medidas de 

impacto na saúde pública, como alimentação adequada e práticas de atividade física, a tendência 

do CCR será de aumento e este permanecerá como importante carga de doenças para o 

município de São Paulo. Os achados confirmam a carga global crescente de CCR. O 

conhecimento desses resultados pode aumentar a conscientização de mudanças no estilo de vida 

e centrar esforços e recursos para diagnóstico precoce e tratamento oportunos para as 

populações com maiores riscos de desenvolverem este câncer.  
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Tabela 1 - Número de casos e taxas padronizadas de incidência e mortalidade, por sexo e faixa etária. 
Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2013. 

Age 
groups 

Incidence Mortality 

Male Female Male Female 

n ASR n ASR n ASR n ASR 

00-29 283 0.55 317 0.59 71 0.14 69 0.13 
30-39 844 6.54 1,023 7.22 213 1.65 260 1.84 
40-49 1,982 19.57 2,579 22.18 623 6.16 742 6.39 
50-59 4,267 59.44 4,538 51.83 1,472 20.53 1,524 17.40 
60-69 5,886 140.29 5,536 98.45 2,301 54.88 2,141 38.06 
70 + 8,387 276.42 10,527 200.52 4,519 147.50 5,739 105.58 
Total 21,649 29.67 24,52 23.44 9,199 12.61 10,475 9.51 

 
 
Figura 1 - Razão masculino-feminino (M/F) da incidência e mortalidade do câncer colorretal, por sexo. 
Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2003 e 2009-2013. 
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Figura 2 - Razão da faixa etária (referência: faixa etária entre 30 e 39 anos) da incidência e mortalidade de câncer colorretal, por sexo. Cidade de São Paulo, 
Brasil, 1999-2003 e 2009-2013. 
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Tabela 2 - Mudança Percentual Anual Média (AAPC) da incidência e mortalidade de câncer colorretal, 
por sexo e faixa etária. Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2013. 

Age groups 

AAPC (95%CI) 

Incidence  Mortality  
Male Female Male Female 

00-29 2.2 (0.4;4.0) 6.1 (4.3;7.9) -1.1 (-2.7;0.4) 0.7 (-1.1;2.5) 
30-39 0.4 (-0.3;1.1) 3.7 (2.3;5.1) -2.0 (-3.4;-0.6) -2.8 (-4.2;-1.3) 
40-49 2.1 (0.9;3.4) 1.5 (0.9;2.1) 0.9 (0.6;1.2) 1.4 (0.9;1.9) 
50-59 1.2 (0.4;2.0) 1.4 (0.3;2.7) 1.2 (0.5;1.9) 1.8 (1.4;2.1) 
60-69 0.2 (-0.4;0.8) 1.2 (0.3;2.2) 0.8 (0.2;1.4) -0.2 (-0.6;0.3) 
70 + -0.0 (-0.4;0.3) -0.5 (-1.1;0.0) 1.1 (0.7;1.5) 0.0 (-0.1;0.2) 
Total 0.3 (-0.6;1.2) 0.9 (0.3;1.5) 1.0 (0.8;1.3) 0.2 (0.1;0.5) 

 
 
 
Figura 3 - Taxas padronizadas de incidência e mortalidade por câncer e tendência ao câncer colorretal, 
por sexo. Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2013. 
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Figura 4 - Taxas específica por idade de incidência e mortalidade por câncer colorretal por coorte de 
nascimento e sexo. Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2013. 
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Figura 5 - Efeitos de idade, período e coorte da incidência e mortalidade de câncer colorretal, por 
sexo. Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2013.

 
 
Tabela 3 - Modelos Idade-Período-Coorte de incidência e mortalidade de câncer colorretal por sexo. 
Cidade de São Paulo, Brasil, 1999-2013. 

Model 

Male Female 

Resid 
df 

Resid 
Dev 

Deviance p 
Resid 

df 
Resid 
Dev 

Deviance p 

Incidence 
Age 25 65.382   26 80.338   

Age-drift 24 65.381 0.001 0.982 25 79.307 10.312 0.310 
Age-Cohort 21 53.929 114.524 0.010 22 51.769 275.387 0.005 
Age-Period-Cohort 20 44.139 97.896 0.002 21 44.702 70.667 0.009 
Age-Period 23 57.511 -133.715 0.004 24 75.046 -303.445 <0.001 
Age-drift 24 65.381 -78.705 0.005 25 79.307 -42.609 0.039 

Mortality 
Age 26 32.750   26 33.775   

Age-drift 25 22.243 105.072 0.001 25 33.201 0.574 0.449 
Age-Cohort 22 21.057 11.858 0.756 23 28.235 49.664 0.083 
Age-Period-Cohort 21 20.580 0.4771 0.490 22 27.064 11.704 0.279 
Age-Period 24 21.956 -13.760 0.711 24 31.417 -43.527 0.113 
Age-drift 25 22.243 -0.2870 0.592 25 33.201 -17.840 0.182 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desta tese foi estudar o câncer colorretal no município de São Paulo e 

no Brasil, por meio de um estudo ecológico.  Para tal, foram utilizados dados provenientes do 

Registro de Base Populacional e do Sistema de Informação sobre Mortalidade.  

Os dados secundários permitem descrever as taxas e as tendências temporais, tanto da 

incidência, quanto para mortalidade. Os resultados dessas análises podem contribuir no 

conhecimento da etiologia da doença e subsidia ações na área de vigilância do câncer. 

Entretanto, como os estudos ecológicos utilizam dados coletados e disponibilizados 

publicamente, é necessário avaliar a qualidade dos dados. Dentre os indicadores avaliados, há 

o percentual de dados ignorados de idade, que, neste estudo, foi adequado (<10%). No entanto, 

quando há um percentual maior que 10% de dados ignorados, a solução seria aplicar a técnica 

de imputação de dados. O Manuscrito 1 comparou duas técnicas.  

No Manuscrito 1 foram simuladas bases de dados com diversos percentuais de idade 

ignorada e comparadas duas técnicas de correção. Entre os achados, verifica-se que em bases 

de dados com mais de 05% de dados ignorados deve ser aplicada alguma técnica de correção. 

Além disso, foram comparadas duas técnicas de correções. O fator de correção, técnica utilizada 

pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), foi de simples aplicação, entretanto, 

permite a correção apenas para taxa padronizada para o total da população. A imputação 

múltipla permitiu a correção tanto da taxa padronizada para toda população, quanto por faixa 

etária, por atribuir idade aos dados faltantes. Entretanto, esta técnica deve ser utilizada com 

parcimônia, pois pode subestimar faixas etárias mais jovens.  

No Manuscrito 2 foram analisadas as taxas de mortalidade por câncer colorretal no 

Brasil e Unidades da Federação. Devido à relação do câncer colorretal com o nível 

socioeconômico, foram propostos modelos ajustados pelos indicadores Produto Interno Bruto 

per capita e Coeficiente de Gini. Além disso, devido às diferenças quanto a mortalidade por 
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causa mal definida entre os Estados, as tendências também foram ajustadas por este indicador. 

Os achados revelaram tendência de aumento da mortalidade em alguns estados em homens e 

mulheres, mesmo após ajuste por esses indicadores.  

Por fim, no Manuscrito 3, a incidência e a mortalidade por câncer colorretal foram 

descritas para o município de São Paulo e analisadas as tendências através do modelo de idade-

período-coorte e modelo Jointpoint. A incidência no município é intermediária quando 

comparada a outras regiões no mundo. Na comparação das incidências identificou diferenças 

segundo sexo e faixa etária. Entretanto, não houve diferenças quanto aos períodos analisados e 

a incidência apresentou aumento entre jovens. Também foram observadas diferenças na 

mortalidade, segundo sexo e faixa etária.  

Concluindo, neste estudo foram observadas desigualdades para a mortalidade. 

Observou-se associação das condições socioeconômicas com a mortalidade por câncer 

colorretal. Por outro lado, no município de São Paulo, na incidência houve diferenças segundo 

sexo, sendo que o risco em homens foi maior a partir dos 30 anos, além das diferenças segundo 

as faixas etárias estudadas. Além disso, a mortalidade foi maior em homens em todas as faixas 

etárias estudadas.  
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6. CONCLUSÕES 

1. Bases com 5% ou mais de dados faltantes de idade apresentam taxas de incidência 

subestimadas. As técnicas de correção foram úteis para corrigir as subestimativas. 

Entretanto, quando o interesse é corrigir taxas de incidência específicas por idade, é 

necessário utilizar a imputação múltipla de dados.  

2. As taxas de mortalidade por câncer colorretal no Brasil apresentam diferenças segundo 

Unidade Federativa, tanto em homens, quanto em mulheres.  

3. Ao analisar a tendência, mesmo após o ajuste por indicadores socioeconômico e de taxa de 

mortalidade por causa mal definida, a tendência de mortalidade manteve-se significativa 

em alguns estados, para ambos os sexos. Esses achados evidenciam o impacto das 

condições socioeconômicas no acesso aos serviços de saúde.  

4. O município de São Paulo apresenta taxas intermediárias quando comparado à outras 

regiões do mundo. Homens apresentaram taxas superiores às mulheres, a partir dos 50 anos. 

Também houve diferenças segundo faixa etária, sendo a maior diferença entre mulheres. 

Esses achados podem se relacionar às diferentes prevalências dos fatores de risco.  

5. A tendência da incidência foi crescente e apresentou diferenças segundo sexo e faixa etária. 

Além disso, assim como observado em outros países, a incidência foi crescente entre os 

mais jovens, em ambos os sexos. 

6. Quanto à mortalidade, verificou-se as diferenças segundo sexo e faixa etária, sendo maior 

em homens e com aumento com a idade.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de coleta do Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo 
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Anexo 2. Aprovação pelo Comitê Técnico Assessor do Registro de Câncer de Base 

Populacional do Município de São Paulo  
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Anexo 3. Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública 
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Anexo 4. Aprovação do artigo “Simulação e comparação de técnicas de correção de dados 

incompletos de idade para o cálculo de taxas de incidência”. 



 

 

125 

Anexo 5. Aprovação do artigo “Disparidades na mortalidade de câncer colorretal nos estados 

brasileiros". 
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