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Resumo 

 

 

Rossini, ARAL. Avaliação do consumo de etanol e tabaco e dos hábitos alimentares 
como fatores preditivos para o desenvolvimento de câncer de esôfago em pacientes 
portadores de neoplasia primária de cabeça e pescoço [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 118p. 
 
 
O carcinoma espinocelular é o principal tipo histológico de neoplasia esofágica, com 
o pico de incidência ocorrendo na 6ª década de vida, o que sugere a ação prolongada 
de agente(s) carcinogênico(s) do ambiente externo como fator etiológico. A 
associação entre câncer de cabeça e pescoço e esôfago é conhecida de longa data, 
ocorrendo em 2 a 36% dos pacientes, com risco relativo 10 a 30 vezes maior 
comparado ao da população em geral. Uma das hipóteses sobre a ocorrência de 
tumores malignos múltiplos baseia-se na teoria da “cancerização de área” (field 
cancerization) descrita por Slaughter et al. em 1953, a qual explica a ação de fatores 
causais atuando em conjunto sobre o trato aerodigestivo e originando a 
carcinogênese. No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, Brasil, foi realizado um estudo retrospectivo com a finalidade de 
examinar pacientes portadores de neoplasia primária de cabeça e pescoço quanto a: 
prevalência de câncer esofágico, consumo de etanol, tabaco e hábitos alimentares 
como fatores de risco. No período de dezembro de 1995 a outubro de 2000, 326 
pacientes com neoplasia primária de cabeça e pescoço foram avaliados clínica e 
endoscopicamente com auxílio de corante (cromoendoscopia com lugol). Foram 
detectados 36 casos de câncer esofágico (prevalência: 11,04%) e nos pacientes que 
desenvolveram segunda neoplasia maligna do esôfago, os seguintes fatores foram 
relevantes: idade precoce de início do consumo de etanol (p<0,05), maior duração e 
consumo semanal de etanol (p<0,05). Não se observou um risco maior de incidência 
de câncer de esôfago em relação ao consumo de tabaco isoladamente (p>0,05), 
porém, o consumo conjunto de tabaco e etanol foi relacionado a um risco maior de 
neoplasia de esôfago (p<0,05). Não foi demonstrada associação entre hábitos 
alimentares e a presença de um segundo tumor maligno de esôfago. 
 
Descritores: 1. Neoplasias esofágicas  2. Neoplasias de cabeça e pescoço  3. 
Carcinoma de células escamosas  4. Etanol  5. Tabaco 6. Hábitos 
alimentares 
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Summary 

 

 

Rossini, ARAL. Evaluation of ethanol consumption, tobacco smoking and dietary 
habits as predictive factors for the development of esophageal cancer in patients with 
primary tumors in the head and neck [dissertation]. São Paulo: Medical School, 
University of São Paulo; 2007. 118p. 
 
 
Spinocellular carcinoma is the predominant histological type of esophageal cancer 
with its peak incidence in the sixth decade of life, which suggests the long-term 
action of external carcinogenic agents as an etiologic factor. The association between 
head and neck cancer and esophageal cancer has long been known, occurring in 2 to 
36% of the patients, with a relative risk 10 to 30 times higher compared to that of the 
general population. One of the hypothesis on the occurrence of multiple malignant 
tumors is based on the “field cancerization” theory described by Slaughter et al. in 
1953. It explains the combined action of causal factors on the aerodigestive tract 
which leads to carcinogenesis. A retrospective study was conducted in Hospital das 
Clinicas of the Medical School of the University of São Paulo, Brazil, aiming at 
investigating patients with head and neck primary tumors for: the predominance of 
esophageal cancer, ethanol consumption, tobacco smoking and dietary habits as risk 
factors. From December 1995 to October 2000, 326 patients with primary head and 
neck tumors were clinically and endoscopically assessed with the use of Lugol's dye 
chromoendoscopy. 36 cases of esophageal cancer were detected (prevalence:11,04%) 
and in those patients that developed a second malignant tumor in the esophagus the 
following factors were relevant: ethanol consumption beginning at adolescence  
(p<0,05), longer duration of drinking habit and weekly consumption of ethanol 
(p<0,05). No increased risk of esophageal cancer was found associated with tobacco 
smoking alone (p>0,05), however, combined alcohol and tobacco consumption was 
found to increase the risk of esophageal cancer (p<0,05). No association was found 
between dietary habits and the presence of a second malignant tumor of the 
esophagus.  
 
Descriptors: 1. Esophageal neoplasms  2. Head and Neck neoplasms   
3. Carcinoma, squamous cell  4.Ethanol 5. Tobacco  6. Foods habits 
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Segundo projeções do Instituto Nacional do Câncer (INCA)1, estima-se o 

diagnóstico de 10 580 novos casos de carcinoma de esôfago e 13 470 de carcinoma 

de cavidade oral, em 2006, no Brasil. 

O câncer de cabeça e pescoço mais freqüente é do tipo histológico carcinoma 

epidermóide. Esse câncer é raro na juventude, mas observa-se rápido aumento da 

incidência em idades mais avançadas, sugerindo como etiologia a exposição 

prolongada de agente(s) carcinogênico(s) do ambiente externo (Doll e Peto 2). No 

esôfago, o câncer mais freqüente é, também, do tipo histológico carcinoma 

espinocelular (CEC) (Parkin et al. 3).   

Em relação ao tratamento do CEC, apesar dos avanços nas técnicas de 

cirurgia e anestesia, quimioterapia, radioterapia e medidas paliativas, como terapia 

fotodinâmica, laserterapia e próteses endoscópicas, não houve melhora significativa 

no prognóstico dessa enfermidade, cuja taxa de sobrevida é de 5% em cinco anos 

(Ribeiro et al. 4). 

_________________________________________________________Introdução 



__________________________________________________________ 3

 

 

Vários fatores têm sido postulados por seu papel no desenvolvimento do 

CEC. Os agentes etiológicos podem agir conjuntamente, ou em seqüência, para 

iniciar e/ou promover a carcinogênese. Estima-se que mais de 75% de todos os tipos 

de câncer podem ser prevenidos através de modificações no estilo de vida como, por 

exemplo, abstinência de tabaco e álcool, controle de peso, dieta balanceada e 

atividade física. Estima-se que o intervalo entre a exposição ao carcinogênio e o 

desenvolvimento de malignidade seja de aproximadamente 10 anos ou mais, 

portanto, medidas preventivas devem ser orientadas precocemente (Groot 5). 

A identificação de grupos de alto risco de câncer permitiria a detecção 

precoce e o tratamento mais efetivo dessas enfermidades. 

 

_________________________________________________________Introdução 



__________________________________________________________ 4

 

 

1.1 Carcinoma espinocelular do esôfago 

 

 

1.1.1 Epidemiologia 

 

 

O câncer de esôfago é o 8o tumor mais comum mundialmente, responsável 

por 462 000 novos casos em 2002 (4,2% do total de neoplasias) e é a 6ª causa mais 

comum de morte por câncer com 386 000 mortes (5,7% do total) (Parkin et al. 3). 

É uma neoplasia maligna com prevalência extremamente elevada no norte da 

China, na região que se estende da Rússia européia ao nordeste do Mar Cáspio, à 

Turquia, ao Irã, até o centro da Ásia, conhecida como “cinturão do câncer de 

esôfago”. Na China, particularmente dentro do Condado de Lixian, província de 

Hunan, a taxa de mortalidade por câncer de esôfago chega a 130/100 000 habitantes 

por ano (Klummp e Macdonald 6).  A doença é também prevalente na população 

negra do sudeste da África. Níveis intermediários de incidência foram observados em 

negros americanos, (Brown et al. 7), assim como em regiões da França, da Suíça, do 

Japão e da América Latina, destacando-se o Uruguai, a Argentina e o Brasil (Parkin 

et al. 3). 

_________________________________________________________Introdução 



__________________________________________________________ 5

No Brasil, a taxa de incidência média anual foi de 15,4/100 000 homens em 

Porto Alegre (1993-1997); 14,7/100.000 homens no Distrito Federal (1996-1998) e 

14,3/100.000 em São Paulo (1997-1998). Na população feminina, as maiores taxas 

foram observadas em Porto Alegre (1993-1997: 4,5/100 000 mulheres); no Distrito 

Federal (1996-1998: 4,5/100 000 mulheres) e em Goiânia (1996-2000: 2,8/100 000 

mulheres) (INCA 8). 

O carcinoma epidermóide desenvolve-se no epitélio pluriestratificado não-

queratinizado. Este câncer, semelhante ao câncer de cabeça e pescoço, é raro na 

juventude e tem uma incidência acentuada em idades mais avançadas, sugerindo 

como etiologia a exposição prolongada a agentes carcinogênicos do ambiente 

externo, como o etanol e o tabaco (Tuyns 9 , Yu et al. 10). 

 

 

1.1.2 Idade, raça e sexo 

 

 

A incidência de carcinoma epidermóide de esôfago é maior durante a 7ª e a 8ª 

décadas de vida, exceto em áreas endêmicas onde a idade média está entre a 5ª e a 6ª 

décadas. Observa-se maior freqüência em indivíduos do sexo masculino e da raça 

negra (Groot 5, Brown et al.7, Holmes e Vaughan11). 

Na cidade de São Paulo, no período 1997-1999, a proporção 

masculino/feminino foi de 4:1, com incidência de 14,1/100 000 homens e        

2,7/100 000 mulheres, e a mortalidade de 8,6/100 000 homens e 1,4/100 000 

mulheres (Mirra et al 12).  
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1.1.3 Fisiopatogenia 

 

 

A fisiopatologia dessa doença é de grande complexidade, ocorrendo, 

certamente, a associação de diversos agentes, além da suscetibilidade 

genética. O desenvolvimento do câncer dependeria do potencial 

carcinogênico, de fatores de risco individuais, dos fatores protetores e, 

provavelmente, da interação entre eles, além da quantidade de contaminantes 

ambientais (por exemplo, poluição atmosférica) aos quais a população esteja 

exposta. O papel exercido por diferentes fatores tem sido estudado, incluindo 

a influência de fatores genéticos, ocupacionais, dietéticos e até hábitos de 

consumo de etanol e tabaco (Doll e Peto 2, Ribeiro et al. 4, Groot 5, Klummpp 

e Macdonald 6, Tuyns 9, Yu et al. 10, Gimeno et al. 13,  Engel et al. 14).  

A tabela 1 mostra os possíveis fatores etiológicos nas diferentes 

regiões geográficas. 
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Tabela 1 - Fatores etiológicos do câncer de esôfago em diferentes regiões 
geográficas 
 
Região Etiologia provável 
China (Taiwan e Província de Hunan) Nitrosaminas nos alimentos, dieta 

deficiente em vitaminas (folato e 
vitamina B12) alimentos conservados, 
bebidas muito quentes, farelo de milheto 
com alta concentração de sílica 

África do Sul (área de Transkei) Kachasu (cerveja caseira), milho 
cultivado em casa, vômitos induzidos, 
farelo de milheto com alta concentração 
de sílica 

Irã (litoral do mar Cáspio) Dieta deficiente em vitaminas, consumo 
de bebidas em temperatura elevada, uso 
de ópio, farelo de milheto com alta 
concentração de sílica 

Índia (área de Bombaim) Desnutrição, tabagismo 
Índia (Vale de Kashmir) Nitrosaminas nos alimentos 
Índia (Coimbatore – região sul) Etanol, tabagismo, consumo de alimentos 

conservados em sal, mascar fumo e noz 
de Areca1  

Arábia Saudita (região de Gassim) Petróleo, cobalto e cromo na água; 
desnutrição, mascar Shamma2  

França Etanol, particularmente destilados e 
tabagismo 

Finlândia Etanol e tabagismo 
Estados Unidos da América Etanol, tabagismo, dieta deficiente em 

vitaminas 
Zimbábue (Bulawayo) Tabagismo, etanol, baixo nível sócio-

econômico, trabalhadores de minas 
Suécia Aminas heterocíclicas em alimentos 

fritos 
Uruguai Consumo de mate em temperatura 

elevada, etanol e tabagismo 
Brasil Etanol, tabagismo, consumo de bebidas 

em temperatura muito elevada, consumo 
de pimenta e mate 

 

1 Noz de Areca: sementes de palmeira (Areca Catechu) 

   2 Shamma: mistura de pó de tabaco, cal, cinza, óleos e especiarias 
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1.1.4 Fatores etiológicos 

 

 

1.1.4.1 Irritação crônica 

 

 

Qualquer fator que cause irritação e inflamação crônica na mucosa esofágica 

pode ser agente etiológico do carcinoma espinocelular do esôfago (Enzinger e 

Mayer15). As principais causas de irritação crônica são descritas no quadro 1.  

 

 

Quadro 1 – Causas de irritação crônica da mucosa esofágica 

Ingestão de etanol 

Acalasia e divertículo esofágico 

Ingestão de bebidas quentes 

Ingestão de substâncias cáusticas 

Consumo freqüente de pimenta 

Vômitos induzidos 

Escleroterapia de varizes do esôfago 

Radioterapia 

Sílica 

Tabaco 
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A - Ingestão de etanol 

 

 

Qualquer tipo de bebida alcoólica consumida em dose elevada pode ser fator 

de risco para o câncer (Johnson 16, Chyou et al. 17), indicando que o etanol e/ou seus 

metabólitos são agentes etiológicos (Blot 18). 

Os mecanismos da ação carcinogênica do álcool podem ser explicados por 

(Blot 18): 

a. Constituir veículo para algumas substâncias reconhecidamente 

cancerígenas (aditivos, por exemplo); 

b. Gerar produtos metabólicos que são carcinogênicos para o homem: o 

maior metabólito do etanol é o acetaldeído, um reconhecido carcinógeno 

e agente teratogênico; 

c. Conter contaminantes que podem ser carcinogênicos: componente N-

nitrosos (encontrados em algumas cervejas), micotoxinas (encontradas em 

alguns vinhos), uretano (presente, em níveis elevados, em determinadas 

bebidas alcoólicas derivadas de frutas), arsênico inorgânico e outros 

resíduos pesticidas; 

d. Atuar como solvente, facilitando a penetração de substâncias 

cancerígenas (como as do tabaco, por exemplo) nos tecidos, 

especialmente, da boca e do esôfago; 
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e. Reduzir a ingestão e a biodisponibilidade de determinados nutrientes 

protetores. Pelo fato de conter muitas calorias, o álcool diminui o apetite. 

Etilistas crônicos preferem ingerir bebida alcoólica a se alimentarem, o 

que contribui para uma dieta inadequada e com deficiências nutricionais 

(Johnson 16); 

f. Aumentar a exposição celular a agentes oxidantes, aumentando o risco de 

desenvolvimento de câncer; 

g. Diminuir a resposta imune, decorrente da desnutrição. 

 

O aldeído-desidrogenase-2 (ALDH2) é uma enzima chave na eliminação do 

acetaldeído, um carcinógeno gerado pelo metabolismo do álcool. Em indivíduos 

asiáticos esta enzima é inativa devido a alterações genéticas com a presença de um 

mutante alelo (ALDH2*2), o que leva ao acúmulo excessivo de acetaldeído. Estes 

pacientes apresentam um risco maior de desenvolver neoplasia de esôfago e 

múltiplos tumores do trato aerodigestivo (Yokoyama et al 19). 
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B - Acalásia  

 

 

O portador de megaesôfago apresenta estase alimentar crônica devido ao 

obstáculo funcional decorrente da acalásia da cárdia, o qual, associado à desnutrição 

comum na maioria desses pacientes, favorece a proliferação bacteriana na luz do 

esôfago (Crema et al.20). Os alimentos retidos no interior do megaesôfago são 

decompostos por bactéria, liberando vários tipos de irritantes químicos (Sandler et 

al.21). 

No megaesôfago chagásico a prevalência de carcinoma epidermóide é de 

2,8%, em nosso meio (Pinotti et al.22). A flora bacteriana encontrada no líquido de 

estase dos pacientes portadores de megaesôfago é constituída de microorganismos 

pertencentes à microbiota normal da boca, da faringe e da flora intestinal 

(Staphylococcus sp, Corynebacterium sp, Peptostreptococcus sp, Veillonella sp e 

enterobactérias) (Crema et al.20, Machado et al.23, Pajecki et al24). Tais 

microorganismos apresentam em comum a capacidade de reduzir nitratos ingeridos 

na dieta a nitritos, os quais, por sua vez, reagem com aminas e amidas acumuladas no 

líquido de estase, levando à formação de compostos N-nitrosos. A estase crônica faz 

com que estes compostos permaneçam por muito tempo em contato com a mucosa 

esofágica. Os compostos N-nitrosos têm capacidade mutagênica no DNA celular 

(Pajecki et al. 24). 
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Em portadores de acalásia, o risco de neoplasia de esôfago no primeiro ano 

após o diagnóstico pode ser considerado erroneamente muito elevado porque os 

sintomas de câncer podem ser interpretados como acalasia. Após 1 a 24 anos de 

diagnóstico de acalásia, o risco de câncer de esôfago aumenta mais de 16 vezes 

(Sandler et al. 21). 

 

 

C - Divertículo esofágico 

 

 

 A associação de neoplasia maligna com divertículo faringoesofágico (Zenker) 

é rara na literatura, sendo mencionada como relato de caso (Dionigi et al.25). Irritação 

crônica e inflamação por estase de alimentos são provavelmente as causas do 

desenvolvimento do carcinoma.  
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D - Ingestão de bebidas quentes (mate - chimarrão)  

 

 

O consumo diário e prolongado de mate quente em temperaturas superiores a 

60ºC e em grandes volumes (acima de um litro) pode ser fator de carcinogênese 

esofágica (Barros et al.26, Castellsagué et al.27).  Além do efeito irritante da 

temperatura elevada, o mate possui componentes fenólicos e pode agir como 

solvente para carcinógenos químicos encontrados no tabaco. A erva mate também 

contém um tipo de composto N-nitroso de efeito carcinogênico (Sewram et al. 28).  

Na França, o consumo de bebidas alcoólicas quentes é descrito como 

importante fator de risco de CEC (Launoy et al. 29). 

 

 

E - Ingestão de substâncias cáusticas 

 

 

A ingestão de substâncias cáusticas, além de originar um processo 

inflamatório agudo que freqüentemente evolui para estenose, tem sido considerada 

como importante fator de risco para o câncer de esôfago, principalmente no nível da 

bifurcação da traquéia. A progressão para o câncer é descrita cerca de quatro a cinco 

décadas após a exposição (Isolauri e Markkula 30, Appelqvist e Salmo 31). 
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F - Consumo freqüente de pimenta 

 

 

O consumo de pimenta é um hábito que pode ocasionar irritação da mucosa 

do trato gastrointestinal em virtude de um mecanismo ainda não totalmente elucidado 

(Gimeno et al. 13). A ingestão de alimentos picantes com freqüência de pelo menos 

uma vez por semana aumenta o risco de ocorrência de CEC em 1,8 vezes, em 

comparação com a não-ingestão de tais alimentos (Hung et al.32). O consumo de mais 

de 78 gramas de pimenta por semana está associado ao maior risco de carcinoma de 

esôfago (Murtaza et al. 33). 

 

 

G - Vômitos induzidos (bulimia ou prática cultural) 

 

 

A presença de ácido clorídrico, sais biliares e enzimas digestivas induzem um 

processo inflamatório no esôfago. O epitélio escamoso cronicamente inflamado pode 

evoluir com síntese de DNA vulnerável a mutações genéticas e à produção de óxido 

nítrico causando estresse oxidativo (Matsha et al. 34). 
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H - Escleroterapia de varizes esofágicas 

 

 

Casos de câncer esofágico após escleroterapia endoscópica para o tratamento 

de varizes de esôfago sangrantes têm sido relatados e atribuídos à inflamação crônica 

relacionada à injeção endoscópica. Alguns autores, no entanto, acreditam que a 

relação entre a escleroterapia e o carcinoma esofágico seja casual, enfatizando a 

associação com outros fatores etiológicos, como o consumo de etanol e tabaco 

(Kokudo et al. 35, Rodríguez et al. 36, Ohta et al. 37). 
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I - Radioterapia 

 

 

 O antecedente de irradiação terapêutica pode ser fator de risco para outros 

tipos de neoplasia em órgãos presentes na área submetida à irradiação. Em mulheres 

tratadas por radioterapia para câncer de mama, o risco de desenvolver CEC de 

esôfago aumenta de 2,17 a 5,42 vezes, 10 ou mais anos após a terapia, em 

comparação com mulheres não submetidas à irradiação (Zablostska et al 38, Ahsan e 

Neugut 39). 

Os critérios que sugerem que uma neoplasia maligna seja induzida pela 

irradiação são (Sherril et al. 40): 

a- história prévia de irradiação; 

b- aparecimento dentro do campo irradiado; 

c- lesão crônica da irradiação; 

d- intervalo de tempo longo entre exposição à irradiação e desenvolvimento 

de malignidade. 
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1.1.4.2 Tabagismo 

 

 

A Sociedade Americana de Câncer estima que o risco de ocorrência de CEC 

seja sete vezes maior em tabagistas do que em não fumantes do sexo masculino e 

mais de dez vezes maior em tabagistas do que em não-fumantes do sexo feminino 

(Groot 5). 

Vários carcinógenos foram identificados na fumaça do cigarro ou em seus 

componentes hidrossolúveis. Os mais estudados são: benzopireno-hidrocarbono 

aromático e nitrosaminas específicas do cigarro (TSNs), nitroso-nor-nicotina (NNN), 

nitrosopirrolidina (NPYR), nitrosodimetilamina (NDMA), e 4-(metilnitrosamino)-1-

(3-piridil)-1-butanona (NNK) (Johnson 16). 

O metabolismo desses carcinógenos envolve freqüentemente oxigenação 

pelas enzimas do citocromo p450 e conjugação pela enzima glutation-S-transferase 

(GST). 

Está sendo realizada uma avaliação do polimorfismo nos genes p450 e GST 

com a finalidade de associar algum marcador genético às suscetibilidades ao câncer 

de esôfago ocasionado pelo tabaco (Johnson 16). 

Sabe-se que os tabagistas têm risco de câncer do trato aerodigestivo três vezes 

maior do que os não-fumantes. O risco é tanto maior quanto maior for o número de 

cigarros consumidos e a duração de tal consumo (Chyou et al. 17). 

_________________________________________________________Introdução 



__________________________________________________________ 18

 

 

Segundo Engel et al.14, o consumo de tabaco é o principal fator etiológico da 

ocorrência de CEC de esôfago, com risco atribuído de 56,9% aos portadores dessa 

neoplasia, seguido do consumo de etanol (mais de 30 doses/ semana) e baixo 

consumo de frutas e vegetais (menos de duas vezes por dia). 

O risco de câncer de esôfago é 5,7 vezes maior entre homens que consomem 

15 ou mais cigarros por dia, independentemente do consumo de etanol. Entre as 

mulheres fumantes, o risco é 4,0 vezes maior se comparado às não tabagistas 

(Vizcaino et al. 41). 
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1.1.4.3 Doenças associadas 

 

 

A - Tilose 

 

A tilose é uma doença autossômica dominante, rara, definida por 

anormalidade genética no cromossomo 17q25. É a única síndrome familiar 

conhecida que predispõe ao carcinoma espinocelular do esôfago. Caracteriza-se por 

hiperqueratose palmo-plantar e espessamento da mucosa oral. Nas famílias afetadas, 

o risco de carcinoma espinocelular do esôfago aos 70 anos de idade é de 90% 

(Groot5). A idade média do aparecimento dos tumores esofágicos é por volta dos 45 

anos (O’Mahony et al. 42). 

 

 

B - Síndrome de Plummer-Vinson (ou Paterson-Kelly)  

 

A síndrome caracteriza-se por disfagia, deficiência de ferro e membranas 

esofágicas. Estima-se que cerca de 10% dos pacientes com membranas esofágicas 

possam apresentar atipia celular e 50% revelam alterações inflamatórias moderadas 

(Klumpp e Macdonald 6, Entwistle e Jacobs43).  
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C - Doença celíaca 

 

 Na doença celíaca ocorre lesão da mucosa do intestino delgado em virtude de 

alergia ao glúten, o que ocasiona perda total ou subtotal das vilosidades associadas 

com hiperplasia das criptas, infiltrado plasmocitário na lâmina própria e aumento no 

número de linfócitos. O carcinoma esofágico e o linfoma no intestino delgado são as 

neoplasias malignas mais comumente associadas à doença celíaca (O’Brien et al. 44). 

O tipo histológico do carcinoma de esôfago é do tipo espinocelular, porém, a 

etiopatogenia é desconhecida. Cogita-se que deficiências nutricionais presentes 

nestes pacientes sejam os fatores de risco mais importantes (Ribeiro et al. 4). 

 

 

D - Esclerodermia 

 

 O envolvimento esofágico ocorre em 70% dos pacientes portadores de 

esclerodermia. Relatos de casos de câncer de esôfago associado à esclerodermia 

levantam a possibilidade de risco aumentado de neoplasia nesses pacientes. A 

maioria dos carcinomas é do tipo espinocelular e ocorre geralmente 10 anos após o 

diagnóstico de esclerodermia (Ribeiro et al. 4). 
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1.1.4.4 Agentes infecciosos 

 

 

A - Papilomavírus humano (HPV) 

 

O papel do HPV na etiologia do carcinoma espinocelular permanece 

controverso. Suspeita-se que o HPV seja um potencial contribuinte para a incidência 

de CEC no Irã, na China e em outras regiões do mundo com índices elevados da 

doença. (Farhadi et al. 45, Yao et al. 46). No entanto, esse agente não parece ser um 

fator importante nos estudos ocidentais (Groot 5, Castillo et al. 47).  

 

 

B - Vírus Epstein -Barr (EBV) 

 

O EBV é um herpesvírus relacionado na patogênese de doenças proliferativas 

dos linfócitos e tumores epiteliais. Wu et al. 48 consideraram o EBV como importante 

fator etiológico do CEC em populações de alto risco na China.  Mizobuchi et al. 49, 

entretanto, não encontraram associação entre o EBV e a CEC de esôfago. O papel do 

EBV como fator etiológico do CEC permanece controverso. 
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1.1.4.5 Fatores dietéticos 

 

 

O CEC é observado com maior freqüência em regiões de baixo nível sócio-

econômico onde deficiências vitamínicas são comuns (Stoner e Gupta 50) 

 

 

A - Deficiência vitamínica (A, B12, C, E) 

 

 O papel da vitamina A no controle da diferenciação e na proliferação epitelial 

tem sido estudado na carcinogênese. A deficiência de vitamina A parece aumentar a 

suscetibilidade à carcinogênese, observando-se hiperplasia e síntese de DNA 

aumentada pelas células de vários epitélios e reduzida diferenciação celular 

(Franco51). 

A vitamina B12 exerce várias funções importantes no organismo, atuando 

como coenzima em reações químicas celulares, tais como a síntese do ácido nucléico 

e a maturação das células epiteliais, principalmente do trato intestinal (Franco 51). 

Em Lixian, China, foi identificada associação entre a CEC de esôfago e o 

polimorfismo em dois genes cujas enzimas necessitam de folato e vitamina B12 

como cofatores (Stolzenberg-Solomon et al. 52). 
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 O ácido ascórbico (vitamina C) possui grande número de funções biológicas 

em numerosas reações químicas e é elemento de grande importância não só pela sua 

função tampão nos processos de oxirredução, mas também pelas particularidades de 

sua estrutura molecular capaz de transferir íons ou elétrons de hidrogênio em 

processos reversíveis (Franco 51). 

 A vitamina E é um antioxidante e previne a oxidação de constituintes 

celulares essenciais como a ubiquinona (coenzima Q) ou a formação de produtos 

tóxicos da oxidação (Franco 51). 

  

 

 

B - Deficiência de minerais: zinco e selênio 

 

 Cerca de 100 enzimas específicas dependem do zinco para a atividade 

catalítica. Dentre elas, podemos citar a álcool-desidrogenase, DNA e RNA 

polimerase. O zinco desempenha um importante papel na regulação da expressão 

genética, principalmente entre as células do sistema digestório que se multiplicam 

em altas taxas (Duggan et al. 53). 

O selênio impede lesões ocasionadas pelos peróxidos oriundos da oxigenação 

dos lipídios, parecendo agir como um cofator em sistemas enzimáticos relacionados 

com a oxidação celular. Sua função é semelhante à da vitamina E, qual seja, de 

proteção contra a oxidação e a conseqüente lesão tecidual. (Franco 54). 
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C - Mascar noz de Areca e Shamma 

 

 O hábito de mascar noz de areca, comum na Índia, é considerado um 

importante fator de risco para o câncer de esôfago nessa região. A doença incide 2,8 

vezes mais entre os que possuem tal hábito, em comparação com aqueles que não 

possuem o referido hábito (Chitra et al. 55). A noz de areca contém alcalóides que 

aumentam a quantidade de nitrosaminas, tais como a N-nitrosoguvacolina, a 3-

(metilnitrosamina) propionitrilo, a 3-(metilnitrosamino) propionaldeído, e a N-

nitroguvacina, reconhecidos agentes carcinogênicos. (Goldenberg et al. 56). 

 O hábito de mascar Shamma, que é uma mistura de pó de tabaco, cal, cinza, 

óleos e especiarias, é comum na Península Arábica. A Shamma possui carcinógenos 

que se dissolvem na saliva e podem elevar o risco de câncer da região (Goldenberg et 

al. 56).  

 

 

D - Alimentos conservados em sal  

 

Alimentos conservados em sal contêm nitrosaminas ou precursores de 

nitrosaminas, como nitritos e nitratos. Igualmente, contêm micotoxinas 

potencialmente carcinogênicas. Foi demonstrada a associação entre o consumo de 

alimentos salgados e o carcinoma espinocelular do esôfago (Murtaza et al. 33, Wang 

et al. 57, De Stefani et al. 58), sendo que indivíduos que consomem este tipo de 

alimento mais de uma vez por semana possuem risco aumentado de 1.9 vezes de 

desenvolver neoplasia de esôfago (Hung et al. 32). 
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E - Alimentos quentes 

 

A ingestão de bebidas quentes mais de sete vezes por semana está associada 

ao desenvolvimento de neoplasia de esôfago (Hung et al. 32). O consumo de carnes 

vermelhas fritas está associado a um risco 50 a 70% maior de incidência de CEC de 

esôfago em comparação com aqueles que não consomem tais alimentos, devido a 

presença de aminas heterocíclicas na superfície tostada das carnes (Terry et al. 59). 

Esses componentes são prováveis carcinógenos humanos. 

 

 

F - Consumo de cereal milheto 

 

 O cereal milheto é um componente da dieta dos habitantes da área de maior 

incidência de câncer de esôfago ao norte da China (O’Neill et al. 60). Este cereal 

contém mais de 20% de seu peso de sílica, cujo formato assemelha-se a lâminas 

afiadas ou pontiagudas. Este tipo de sílica foi observado, na microscopia, na mucosa 

esofágica ao redor dos tumores. No norte da China, a quantidade de sílica é pelo 

menos 10 vezes maior comparada a regiões de baixa incidência de CEC. Cogita-se 

que estes fragmentos penetrem a mucosa, podendo estimular a proliferação de 

fibroblastos (O’Neill et al. 60). 
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1.1.4.6 Alterações moleculares 

 

 

 Estudos sobre a biologia molecular dos tumores esofágicos revelaram várias 

anormalidades genéticas, tais como (Stoner e Gupta 50): 

• Perda da heterozigosidade: 1p, 3p, 4, 5q, 9p, 11q, 13q, 17q, 18q 

• Perda da função do gene supressor tumoral: mutação do p53, 

metilação e/ou perda do p16MST1 e/ou p15, redução da expressão Rb 

• Amplificação genética: ciclina D1, HST1, EGFR, INT-2 

• Expressão aumentada: iNOS, hTERT, BMP-6, COX-2, c-myc, β –

catenin 

 

O avanço no campo da biologia molecular tem permitido maior conhecimento 

das alterações moleculares do processo de carcinogênese do esôfago, o qual 

deve resultar em benefícios aos pacientes. Desta forma, esperam-se melhores 

resultados no tratamento e na prevenção do câncer (Lehrbach et al. 61) 
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1.1.4.7 Fatores ambientais e poluentes 

 

Os fatores ambientais exercem importante efeito sobre a carcinogênese 

esofágica. Em 1966, Burrell et al. 62 propuseram a teoria do solo para explicar a 

disseminação endêmica do câncer esofágico em Transkei, África do Sul. Em regiões 

de elevada incidência de CEC, os pesquisadores observaram diferenças na 

produtividade do solo e na quantidade de molibdênio, bem como traços de 

oligoelementos (Groot 5), constatando a existência de uma relação inversa entre a 

taxa de mortalidade de neoplasia de esôfago e os conteúdos no solo de molibdênio, 

manganês, zinco, magnésio, silício, níquel, ferro, iodo, cloro, potássio, sódio, fósforo 

e bicarbonato (Yang 63). O modo como essas substâncias afetam o epitélio esofágico 

não é conhecido, mas sabe-se que o molibdênio é um co-fator da enzima nitrato-

redutase que afeta os nitritos e nitratos contidos nas plantas (Yang 63). 

Na Arábia Saudita, a incidência aumentada de câncer esofágico está associada 

à contaminação da água por petróleo. Testes indicaram a presença de possíveis 

carcinógenos na água (Amer et al. 64). 

A exposição a hidrocarbonos policíclicos aromáticos (PAHs) aumenta o risco 

de câncer do trato aerodigestivo. A exposição à gasolina ou derivados durante um 

ano, em média, ou decorrente de trabalho com aço ou em fundição, durante 10 anos, 

aumenta em 1,87 vezes o risco de desenvolver neoplasia de esôfago, comparado com 

indivíduos que nunca sofreram tal exposição (Gustavsson et al. 65). 

Vizcaino et al. 41 relataram, em 1995, a existência de risco de neoplasia de 

esôfago 2,5 vezes maior entre os trabalhadores em minas, em Bulawayo, Zimbábue. 
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1.1.5 Fatores protetores 

 

 

Existem evidências de que a suplementação de vitaminas e minerais protege 

indivíduos com alto risco (Li et al. 66) de desenvolver neoplasia de esôfago. 

 

 

1.1.5.1 Cálcio 

 

O cálcio atua sobre a fisiologia celular, prevenindo a peroxidação nuclear, a lesão 

e a morte celular. É possível que o aumento no consumo de cálcio diminua o risco de 

câncer (Chyou et al. 17). 
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1.1.5.2 Consumo freqüente de frutas e vegetais frescos  

 

Indivíduos que consomem frutas durante cinco ou mais dias da semana possuem 

risco menor de desenvolver neoplasia do trato aerodigestivo quando comparados 

com aqueles que ingerem menor quantidade de tais alimentos (Chyou et al. 17, 

Steward et al. 67, Bosetti et al. 68). Frutas e vegetais contêm antioxidantes, vitaminas 

hidrossolúveis, minerais e componentes quimiopreventivos, tais como fenóis e 

flavonóides (Gaudet et al. 69, De Stefani et al. 70, Rossi et al. 71 ). 

A melhoria no padrão nutricional, incluindo o aumento no consumo de frutas 

frescas e vegetais, pode ser um fator de proteção contra o aparecimento de CEC 

(Rossi et al. 71, Gao et al.  72). 

 

 

1.1.5.3 Suplementação de vitaminas C e E  

 

O uso da suplementação tem sido associado a um risco menor de desenvolver 

CEC de esôfago (Mayne et al. 73). 
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1.2 A importância da associação de tumores do trato aerodigestivo 

 

 

A freqüência do segundo tumor primário em pacientes com neoplasia 

primária de cabeça e pescoço varia de 10 a 36% (Goldstein e Zornoza 74), com risco 

relativo 10 a 30 vezes maior em comparação ao risco da população em geral. Quanto 

à possibilidade de ocorrência do segundo tumor primário no pulmão, o risco relativo 

é de três a seis vezes mais elevado comparado ao da população em geral 

(Licciardello et al. 75). Em relação ao carcinoma epidermóide de esôfago, os estudos 

até então descritos na literatura têm apresentado resultados variáveis.  

Um estudo epidemiológico conduzido de 1944 a 1976, no Texas, Estados 

Unidos, avaliou aproximadamente 10 000 pacientes portadores de câncer de cabeça e 

pescoço. Dez por cento desses pacientes apresentavam neoplasia secundária de 

esôfago (Goldstein e Zornoza 74). 

Em nosso meio, Hashimoto et al. 76, 2005 demonstraram, através de exame 

endoscópico com cromoscopia com lugol, que 7,36% dos 326 pacientes com 

carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço apresentaram tumor secundário no 

esôfago. Também em nosso meio, Ribeiro Jr et al. 77, 1999 demonstraram que 3,8% 

dos 264 pacientes com CEC de esôfago apresentavam múltiplos tumores primários, 

todos no trato aerodigestivo, sendo que quatro pacientes possuíam tumores na 

laringe, três na língua, um no pulmão, um na cavidade oral e um no esôfago. 
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As neoplasias secundárias aos tumores de cabeça e pescoço não são causadas 

pela terapia, mas, possivelmente, refletem a exposição da mucosa aerodigestiva aos 

mesmos carcinógenos que provocaram o tumor primário. Essas neoplasias 

secundárias ocorrem na região da cabeça e do pescoço, do pulmão ou do esôfago 

(Goldenberg et al. 56). 

Para explicar a ocorrência de múltiplos tumores malignos no trato 

aerodigestivo, é importante considerar a teoria da “cancerização de área” (“field 

cancerization”), também conhecida como “síndrome da mucosa condenada”, descrita 

por Slaughter et al. 78, em 1953. Segundo essa teoria, o aparecimento de múltiplos 

tumores estaria relacionado à exposição contínua e prolongada a carcinógenos 

comuns (álcool e tabaco, entre outros). Esses carcinógenos desencadeariam uma 

seqüência de alterações celulares e genéticas nos indivíduos suscetíveis, evoluindo de 

um processo inflamatório crônico para uma displasia leve, moderada e intensa e, por 

fim, para uma neoplasia maligna invasiva com metástases. 

 A associação de carcinógenos pode potencializar e facilitar a ação 

carcinogênica causando esofagite crônica, graus crescentes de displasia que podem 

progredir até o câncer avançado, com metástases. O álcool, por exemplo, fator 

freqüentemente associado ao fumo, aumenta a freqüência de mutações genéticas por 

uma série de mecanismos, tais como: lesão da mucosa propiciando o aumento da 

absorção de carcinógenos do tabaco; alteração de enzimas microssomais envolvidas 

no metabolismo de carcinógenos; co-fator nas deficiências nutricionais pela presença 

de mitógenos intrínsecos da bebida (Tuyns 9, Yu et al. 10). 
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Técnicas avançadas de estudo da genética molecular para fins de detecção de 

alterações genéticas específicas têm se mostrado cada vez mais importantes no 

monitoramento da progressão e da disseminação do carcinoma espinocelular de 

cabeça e pescoço e de esôfago. A expansão clonal está relacionada como um 

importante mecanismo da recidiva tumoral após ressecção completa do tumor. Uma 

população clonal de células neoplásicas é capaz de atravessar distâncias importantes 

para dar origem aos tumores secundários em locais anatômicos diferentes (Califano 

et al. 79). 

A etiologia do segundo tumor de células escamosas, em pacientes com 

neoplasia de cabeça e pescoço, permanece incerta, e a exposição local aumentada ao 

acetaldeído é um determinante crítico do fenômeno de “cancerização de área” (Muto 

et al. 80). 
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Os objetivos deste trabalho foram avaliar os seguintes fatores em pacientes 

portadores de neoplasia primária de cabeça e pescoço: 

 

 

• A prevalência do segundo tumor de esôfago; 

• Os fatores de risco (consumo de etanol e tabaco) relacionados ao 

desenvolvimento de câncer de esôfago, quando presente; 

• Os hábitos alimentares. 
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 3.1 Casuística 

 

 

No presente trabalho, avaliou-se retrospectivamente os hábitos alimentares, o 

consumo de etanol e tabaco de pacientes adultos portadores de carcinoma 

epidermóide primário de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e lábio, 

encaminhados pelos serviços de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Otorrinolaringologia 

e Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, no período de dezembro de 1995 a outubro de 2000.  

Os pacientes foram atendidos no ambulatório do Grupo de Esôfago e 

Motilidade da Disciplina de Gastroenterologia da mesma faculdade. A presente 

casuística foi também objeto de análise de outras variáveis. tais como: prevalência de 

segundo tumor primário de esôfago, sensibilidade, especificidade, acurácia e valores 

preditivos positivo e negativo do exame endoscópico convencional e da 

cromoendoscopia com solução de lugol, na detecção de lesões neoplásicas de 

esôfago, apresentada em Tese de Doutoramento defendida junto ao Departamento de 

Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 81. 

Foram incluídos os pacientes com diagnóstico prévio de neoplasia primária 

de cabeça e pescoço de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e lábio com 

diagnóstico histopatológico de carcinoma epidermóide. 

Todos os pacientes foram submetidos a exame de endoscopia digestiva alta com 

sedação e com cromoscopia com solução de lugol 2%. 
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Os critérios de exclusão foram: 

• alergia a iodo; 

• gravidade da doença de base que contra-indicasse a realização do exame 

endoscópico, como, por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada, 

insuficiência respiratória aguda, crise hipertensiva, diabetes mellitus 

descompensado; 

• antecedente de hemorragia digestiva alta nos últimos 30 dias da entrevista; 

• presença de tumor primário de glândulas salivares e seios da face; 

• pacientes impossibilitados de realizar o exame endoscópico, em virtude de 

trismo, estenose cicatricial ou lesão tumoral obstrutiva; 

• antecedente de cirurgia de ressecção esofágica; 

• recusa em efetuar o exame endoscópico. 

• juízo clínico do médico assistente. 
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3.2 Métodos 

 

 

Todos os pacientes foram entrevistados através de questionário com informações 

sobre o consumo de etanol e tabaco e dos hábitos alimentares. 

 

 

3.2.1 - Consumo de bebida alcoólica 

 

 

 3.2.1.1- Idade de início da ingestão

 

Os pacientes foram classificados conforme a idade de início da ingestão de 

bebida alcoólica em (Launoy et al.82): 

 

 a) menor de 15 anos; 

 b) entre 16 e 20 anos; 

 c) entre 21 e 25 anos; 

 d) acima de 26 anos. 
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 3.2.1.2- Volume ingerido de etanol (gramas) por semana 

 

 Os pacientes foram classificados conforme a ingestão média semanal de 

etanol conforme Launoy et al.82, 1997, em: 

 a) de 1 a 150 gramas; 

 b) entre 151 e 300 gramas; 

 c) entre 301 e 450 gramas; 

 d) entre 451 e 600 gramas; 

 e) acima de 601 gramas. 

 

 

 3.2.1.3- Duração do consumo de etanol (em anos) 

  

 Foi classificada conforme critérios propostos por Launoy et. al. 82, 1997, em: 

 a) abaixo de 25 anos; 

 b) entre 26 e 35 anos; 

 c) entre 36 e 45 anos; 

 d) entre 46 e 55 anos; 

 e) acima de 56 anos. 
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 3.2.1.4. “Índice de álcool” 

 

Consiste no cálculo do número de unidades de etanol*/dia multiplicado pelo 

número de anos de consumo, representando o total de etanol consumido pelo 

paciente (Okumura et al. 83). 

 

 * Uma unidade de etanol equivale a 28 gramas de álcool (Okumura et al. 83). 

 

 

3.2.2- Consumo de tabaco 

 

 

3.2.2.1 Idade de início do tabagismo 

 

Foi classificada em quatro grupos (Launoy et. al. 82):  

a) início do tabagismo abaixo de 15 anos de idade; 

b) entre 16 e 20 anos de idade; 

c) entre 21 e 25 anos de idade; 

d) acima de 26 anos de idade. 
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3.2.2.2- Tipo de tabaco

 

 Os tipos de tabaco consumidos pelos pacientes foram classificados como: 

 a) cigarro de papel 

 b) cigarro de palha 

 c) cigarro de papel e de palha 

 d) outros: cachimbo, charuto e mascar fumo. 

 

 

 3.2.2.3- Número de cigarros consumidos por dia

 

 Foram classificados conforme os critérios descritos por Chyou et al. 17, 1995, 

em: 

 a) 1 a 19 cigarros/dia; 

 b) 20 a 29 cigarros/dia; 

 c) mais do que 30 cigarros/dia. 

 

Para fins de uniformização da amostra utilizou-se o seguinte critério de 

conversão: 1 cigarro de palha = 3 charutos = 10 cigarros de papel (Elwood et al. 84). 
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 3.2.2.4- Duração do tempo de consumo de tabaco

 

 Classificado conforme Launoy et. al. 82, 1997, nos seguintes grupos: 

 a) abaixo de 15 anos; 

 b) entre 16 e 30 anos; 

 c) entre 31 e 45 anos; 

 d) acima de 46 anos. 

 

 

 3.2.2.5- Índice de Brinkman

 

 Foi obtido por meio da seguinte fórmula: 

IB= N x AC 

 

Onde: IB= índice de Brinkman;  N= número de cigarros fumados por dia; 

AC= anos de consumo (Launoy et. al. 82).  

O índice de Brinkman classifica o consumo de tabaco em: 

 a) baixo (<200); 

 b) moderado (entre 200 e 600); 

 c) elevado (>600). 
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3.2.3- Padrão alimentar 

 

 

O padrão alimentar analisado foi baseado no consumo de:  

A. Vegetais verdes (espinafre/couve)  

B. Vegetais de coloração alaranjada 

C. Outros vegetais 

D. Frutas frescas 

E. Suco de frutas 

F. Carne bovina 

G. Carne suína 

H. Frango 

I. Fígado 

J. Peixe 

K. Frutos do mar 

L. Ovos 

M. Bebida de infusão 

N. Café 

O. Laticínios 

P. Queijo 

 

O padrão alimentar foi analisado quanto à freqüência, à temperatura de 

consumo e ao preparo dos alimentos. 
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 3.2.3.1- Freqüência de ingestão

 

A ingestão dos alimentos (vegetais, carnes, laticínios, ovos, bebidas de 

infusão e café) foi analisada conforme a freqüência em: 

 a) menos de 1 dia por semana; 

 b) 1 a 2 dias por semana; 

 c) 3 a 4 dias por semana; 

 d) mais de 5 dias (entre 5 a 7 dias) por semana. 

 

 

 3.2.3.2- Temperatura de consumo dos alimentos

  

 Os alimentos ingeridos foram considerados de acordo com a temperatura: 

a) frios; 

b) mornos; 

c) quentes. 

Dada a subjetividade do critério acima, as respostas basearam-se 

exclusivamente nas informações obtidas dos pacientes. 
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3.3.3- Preparo dos alimentos

 

As carnes e os vegetais ingeridos foram considerados, conforme o preparo 

dos mesmos: 

a) crus; 

b) cozidos; 

c) assados em forno; 

d) assados na brasa; 

e) fritos; 

f) outros. 
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Os dados foram digitados em planilha do Microsoft Excel e analisados pelo 

Software Estatístico SPSS para Windows versão 12.0. 

Todos os parâmetros foram resumidos por grupo, onde as variáveis 

qualitativas foram representadas por freqüência absoluta (n) e relativa (%). 

A presença de associação entre as variáveis qualitativas foi analisada pelo 

Teste Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher ou Teste da Razão de Verossimilhança. 

O nível de significância adotado foi α = 5% e níveis descritivos (p) inferiores 

a esse valor foram considerados estatisticamente significativos.  

Para as variáveis analisadas, em que a associação foi considerada 

estatisticamente significativa, foram calculadas a Razão de Chances (OR= Odds 

Ratio), seguida do Intervalo com 95% de Confiança (IC95%) (Pagano85). 

A média da variável idade foi comparada com o teste t-Student (Rosner86). 
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Serão apresentados a seguir os resultados referentes à análise dos pacientes. 

 

 

5.1 Freqüência de segundo tumor primário de esôfago nos pacientes portadores 

de NPCP 

 

 

Dentre os 326 pacientes estudados, 88 (27%) apresentaram segundo tumor 

primário.  

Alguns pacientes apresentaram lesão em mais de uma topografia (Tabela 2). 

Dos 88 pacientes portadores de segundo tumor primário, 36 (40,9%) 

apresentaram o segundo tumor localizado no esôfago (cabeça e pescoço + esôfago 

isoladamente) (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Distribuição de pacientes conforme a localização do segundo tumor 
primário 

 
Segundo tumor primário Número de pacientes 

Cabeça e pescoço 39 (44,31%) 

Cabeça e pescoço + Esôfago 10 (11,36%) 

Cabeça e pescoço + Pulmão 3 (3,40%) 

Cabeça e pescoço + Próstata 1 (1,13%) 

Cabeça e pescoço + Bexiga 1 (1,13%) 

Esôfago 26 (29,54%) 

Estômago 5 (5,70%) 

Pulmão 2 (2,27%) 

Cólon 1 (1,13%) 

TOTAL 88 (100,00%) 
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5.2 Estudo dos fatores (idade e sexo) associados ao desenvolvimento de neoplasia 

de esôfago associado a NPCP 

 

 

A idade dos pacientes, que não desenvolveram neoplasia de esôfago, variou 

de 29 a 92 anos, com média de 58,17 ± 11,70 anos e mediana de 58 anos (Tabela 3). 

Duzentos e oitenta e um pacientes estudados (86,2 %) eram do sexo masculino e 45 

(13,8%) do sexo feminino, sendo a proporção mulher/homem de 1 mulher : 6,24 

homens (Tabela 4). Dos 36 pacientes com neoplasia de esôfago, 34 eram do sexo 

masculino e 2 do sexo feminino, sendo a proporção mulher/homem de 1 mulher:17 

homens, com idade variando de 36 a 84 anos. Não foi observada diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05) na análise das seguintes variáveis: média de 

idade, mediana, idade mínima e máxima e sexo entre pacientes com e sem segundo 

tumor primário de esôfago. 

_________________________________________________________Resultados 



__________________________________________________________ 52

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes conforme a idade e freqüência de segundo 
tumor primário de esôfago 

 

Idade Sem neoplasia de esôfago Com neoplasia de esôfago

Média ± desvio padrão 58,17± 11,70 56,47 ± 11,23 

Mediana 58 56 

Mínima 29 36 

Máxima 92 84 

TOTAL 290 (88,96%) 36 (11,04%) 

p= 0,410 (ANOVA) 

 

 

 

Tabela 4 - Distribuição dos pacientes conforme o sexo e freqüência de segundo 
tumor primário de esôfago 

 

Sexo Sem neoplasia de esôfago Com neoplasia de esôfago TOTAL 

Masculino 247 (87,9%) 34 (12,10%) 281(100%) 

Feminino 43 (95,56%) 2 (4,44%) 45 (100%) 

TOTAL 290 (88,96%) 36 (11,04%) 326 (100%) 

p= 0,197 (Teste Exato de Fischer) 
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5.3 Relação entre consumo de etanol e desenvolvimento de segundo tumor 

primário no esôfago 

 

 

Duzentos e oitenta e cinco pacientes (87,42%) apresentavam antecedentes ou 

consumo ativo de etanol. Dos 36 pacientes que desenvolveram um segundo tumor 

primário de esôfago, 35 consumiam bebidas alcoólicas (97,22%) (Anexo A, Tabela 

5) (p>0,05).  

Foram observadas as seguintes características no grupo de pacientes com 

segundo tumor primário no esôfago: início mais precoce de ingestão de bebida 

alcoólica (p<0,05) (Tabela 6), maior duração de consumo de bebida alcoólica 

(p<0,05) (Tabela 7) e maior consumo semanal de etanol (p<0,05) (Tabela 8). 
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Tabela 6 - Distribuição dos pacientes conforme a idade de início do consumo de 
etanol e freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 
Idade de início do 

consumo de etanol 

(anos) 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL 

< 15 59 (80,82%) 14 (19,18%) 73 (100,0%) 

16 – 20 132 (88,59%) 17 (11,41%) 149 (100,0%)

21 – 25 32 (94,12%) 2 (5,88%) 34 (100,0%) 

> 25 27 (93,10%) 2 (6,90%) 29 (100,0%) 

TOTAL 250 (87,72%) 35 (12,28%) 285 (100,0%)

p= 0,145 (Qui-quadrado) 

Média ± desvio padrão 20,00 ± 6,99 17,11 ± 5,33  

p= 0,0012 (teste da soma de postos de Wilcoxon) 

 

 

Tabela 7 - Distribuição dos pacientes conforme a duração do consumo de etanol e a 
freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 
Duração de 

Consumo (anos) 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL 

0 40 (97,56%) 1 (2,44%) 41 (100,0%) 

< 15 anos 20 (95,24%) 1 (4,76%) 21 (100,0%) 

16 – 30 94 (93,07%) 7 (6,93%) 101 (100,0%)

31 – 45 101 (83,47%) 20 (16,53%) 121 (100,0%)

> 45 35 (83,33%) 7 (16,67%) 42 (100,0%) 

TOTAL 290 (88,96%) 36 (11,04%) 326 (100,0%)

p=0,018 (Qui-quadrado) 

Média ± desvio padrão 27,99 ± 16,02 35,69 ± 12,10  

p=0,0038 (teste da soma de postos de Wilcoxon) 
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Tabela 8 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo semanal de etanol e a 
freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 

Consumo (gramas 

de etanol/semana) 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL 

0 40 (97,56%) 1 (2,44%) 41 (100,0%) 

< 150 37 (90,24%) 4 (9,76%) 41 (100,0%) 

151 – 300 33 (91,43%) 3 (8,57%) 36 (100,0%) 

301 – 450 25 (83,33%) 5 (16,67%) 30 (100,0%) 

451 – 600 19 (90,91%) 2 (9,09%) 21 (100,0%) 

> 600 136 (86,62%) 21 (13,38%) 157 (100,0%) 

TOTAL 290 (88,96%) 36 (11,04%) 326 (100,0%) 

p=0,265 (Qui-quadrado) 

Média ± desvio padrão 782,81 ± 811,33 1132 ± 1120 

p=0,0374 (teste da soma de postos de Wilcoxon) 

 

Os pacientes que iniciaram o consumo de etanol antes dos 15 anos possuíram 

maior risco de desenvolver neoplasia de esôfago quando comparados com aqueles 

que iniciaram a ingestão após os 15 anos (p=0,037; odds ratio 0,463 IC [0,222-

0,968]) (Tabela 9), assim como o risco é maior na faixa etária compreendida entre os 

16 e 20 anos (p>0,05; odds ratio 6,941 IC [4,156–12,316] comparado com as demais 

faixas etárias (Tabela 10).  
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Tabela 9 - Distribuição dos pacientes conforme a idade de início do consumo de 

etanol (inferior a 15 anos de idade e superior aos 15 anos) e a freqüência 
de segundo tumor primário de esôfago 

 

Idade de início do 
consumo de etanol 

(anos) 

Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 
de esôfago 

TOTAL (%) 

< 15 59 (80,8%) 14 (19,2%) 73 (100,0%) 

> 15 191 (90,1%) 21 (9,9%) 212 (100,0%) 

TOTAL 250 (87,7%) 36 (12,3%) 285 (100,0%) 

p= 0,037 (teste Qui-Quadrado) 

Odds Ratio 0,463 IC [0,222-0,968] 

 

Tabela 10 - Distribuição dos pacientes conforme a idade de início de consumo de 
etanol (faixa etária entre 16 e 20 anos) e a freqüência de segundo tumor 
primário de esôfago 

 

Idade de início do 

consumo de etanol (anos) 

Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

16 - 20 132 (88,6%) 17 (11,4%) 149 (100,0%) 

≠ 16 - 20 118 (86,8%) 18 (13,2%) 136 (100,0%) 

TOTAL 250 (87,7%) 36 (12,3%) 285 (100,0%) 

p= 0,639  Teste Qui-Quadrado 

Odds Ratio 6,941 IC[4,156-12,316} 
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Dos 36 pacientes que desenvolveram neoplasia de esôfago, 20 consumiram 

etanol por um período de 31 a 45 anos, sendo este dado estatisticamente significativo 

(p=0,015; odds ratio 0,428 IC [0,212 – 0,861]) (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11 - Distribuição dos pacientes conforme a duração do consumo de etanol 
(de 31 a 45 anos) e a freqüência de segundo tumor primário de esôfago 

 

Duração de Consumo 

(anos) 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

31 - 45 anos 101 (83,5 %) 20 (16,5%) 121 (100,0%) 

≠ 31 – 45 anos 189 (92,2 %) 16 (7,8%) 205 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0 %) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p=0,015 (Teste Qui-Quadrado) 

Odds Ratio 0,428 IC [0,212 – 0,861] 
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Não se observou diferença em relação ao consumo de etanol aferido pelo 

“índice de álcool” (p>0,05) (Anexo A, Tabela 12), ao passo que a freqüência 

semanal de consumo de etanol mostrou-se significativa, pois 32 dos 36 pacientes que 

desenvolveram a neoplasia de esôfago consumiam etanol durante mais de 3 dias por 

semana (p<0,05; odds ratio 0,297 IC [0,102 – 0,864]) (Tabela 13). 

 

 

Tabela 13 - Distribuição dos pacientes conforme a freqüência semanal de consumo 
de etanol e a presença de segundo tumor primário no esôfago 

 
Etilismo Freqüência Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Não consome/< 3 dias/semana 204 (86,4%) 32 (13,6%) 236 (100,0%) 

> 3 dias/semana 86 (95,6%). 4 (4,4%) 90 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,019 (teste qui quadrado) 

Odds ratio 0,297 IC [0,102 – 0,864] 
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5.4 Relação entre consumo de tabaco e desenvolvimento de segundo tumor 

primário no esôfago 

 

Trezentos e onze (95,39%) pacientes relatavam consumo prévio ou ativo de 

tabaco (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Distribuição dos pacientes segundo o consumo de tabaco e a freqüência 
de segundo tumor primário no esôfago 

 
Consumo de Tabaco Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Não 15 (100,0%) 0 (0,0%) 15 (100,0%) 

Sim 275 (88,4%) 36 (11,0%) 31 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,388 (Teste exato de Fischer) 
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Não foi observado um risco maior de segundo tumor primário no esôfago 

relacionado à duração do consumo de tabaco (p>0,05) (Anexo A, Tabela 15). 

Não se observou risco maior de segundo tumor primário no esôfago em 

relação a: consumo de tabaco (p>0,05) (Tabela 14); idade de início do tabagismo 

(p>0,05) (Anexo A, Tabela 16); tipo de tabaco consumido (cigarros de palha & 

cigarros de papel) (p>0,05) (Anexo A, Tabela 17), consumo diário de cigarros 

(p>0,05) (Anexo A, Tabela 18) e consumo medido pelo índice de Brinkman (Anexo 

A, Tabela 19). 
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5.5 Relação entre consumo de etanol, tabaco e associação de ambos e 

desenvolvimento de segundo tumor primário no esôfago 

 

 

A associação entre ingestão de etanol e o hábito de consumir tabaco 

apresentou diferença estatística em relação à presença de um segundo tumor primário 

no esôfago (p<0,05) (Tabela 20). 

 

 

Tabela 20 - Distribuição dos pacientes conforme a associação de tabaco e álcool e 
freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 

Fator de risco Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Tabaco + Álcool 245 (87,5%) 35 (12,5%) 280 (100,0%) 

Nenhum, Apenas Álcool 

e Apenas Tabaco 

45 (97,8%) 1 (2,2%) 46 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,038 (Teste Qui-Quadrado) 

OR 0,156 (0,021-1,165) 
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5.6 Relação entre os hábitos alimentares e o desenvolvimento do segundo tumor 

primário do esôfago 

 

 

5.6.1 Consumo de vegetais verdes (espinafre/couve) 

 

Duzentos e sessenta e oito pacientes consumiam vegetais verdes mais de uma 

vez por semana, sendo que 109 consumiam esses alimentos durante mais de cinco 

dias por semana. Dos 36 pacientes que desenvolveram neoplasia de esôfago, 20 

consumiam vegetais verdes mais de três vezes por semana (Anexo A, Tabela 21), 

porém não foi observada diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

 

5.6.2 Consumo de vegetais alaranjados 

 

Duzentos e trinta e oito pacientes consumiam vegetais alaranjados mais de 

uma vez por semana, sendo que 62 consumiam esses alimentos mais de cinco dias 

por semana. Dos 36 pacientes que desenvolveram o segundo tumor primário de 

esôfago, 11 (12,5%) consumiam vegetais alaranjados raramente (menos de um dia 

por semana), não havendo diferença significativa entre os que desenvolveram ou não 

a neoplasia (p>0,05) (Anexo A, Tabela 22). 
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5.6.3 Consumo de outros vegetais 

 

Cento e vinte e cinco pacientes consumiam outros vegetais mais de cinco dias 

por semana, entre eles 17 dos 36 que desenvolveram neoplasia de esôfago (Anexo A, 

Tabela 23), porém sem diferença significativa entre os que desenvolveram ou não a 

neoplasia (p>0,05). 

 

 

 5.6.3.1 Preparo das verduras

 

Cento e noventa pacientes consumiam verdura na forma crua e, apesar de 23 

terem desenvolvido neoplasia de esôfago, não ocorreu significância estatística entre o 

consumo de verdura crua e o aparecimento de câncer (p>0,05) (Anexo A, Tabela 24). 

 

 

5.6.4 Consumo de frutas frescas 

 

Cento e dezenove pacientes consumiam frutas frescas mais de cinco dias por 

semana, sendo que 16 dos que desenvolveram o segundo tumor consumiam-nas por 

mais de três dias por semana (Anexo A, Tabela 25), porém não houve significância 

estatística entre o consumo de frutas frescas e o desenvolvimento de neoplasia de 

esôfago (p>0,05). 
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5.6.5 Consumo de suco de frutas 

 

Cento e vinte e dois pacientes consumiam suco de frutas menos de um dia por 

semana. Onze dos 36 que desenvolveram a neoplasia de esôfago consumiam suco de 

frutas entre cinco e sete dias por semana. (Anexo A, Tabela 26), sem significância 

estatística entre os que desenvolveram ou não neoplasia (p>0,05). 

 

 

5.6.6 Consumo de carne bovina 

 

Cento e cinqüenta e oito pacientes consumiam carne bovina mais de cinco 

dias por semana. Destes, 14 desenvolveram o segundo tumor (Anexo A, Tabela 27). 

Não houve diferença estatística em relação à freqüência de consumo de carne bovina 

entre aqueles que desenvolveram ou não neoplasia de esôfago (p>0,05). 

 

 

5.6.7 Consumo de carne de ave 

 

Duzentos e oitenta pacientes consumiam carne de ave mais de uma vez por 

semana. Apenas dois dos 36 pacientes que desenvolveram neoplasia de esôfago 

consumiam carne de ave entre cinco a sete dias por semana (Anexo A, Tabela 28), 

porém sem diferença estatística entre os que desenvolveram ou não neoplasia de 

esôfago (p>0,05). 
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5.6.8 Consumo de carne suína 

 

 Duzentos e dezesseis pacientes apresentaram baixo consumo de carne suína 

(menos de 1 dia/semana) e apenas 1 com neoplasia de esôfago consumia entre três a 

quatro dias na semana. Não houve diferença estatística entre os que desenvolveram 

ou não neoplasia de esôfago em relação ao consumo de carne de porco (p>0,05) 

(Anexo A, Tabela 29). 

 

 

5.6.9 Preparo das carnes 

 

Cento e sessenta e cinco pacientes consumiam as carnes da forma cozida e 18 

dos 36 que desenvolveram a neoplasia de esôfago consumiam-na frita (Anexo A, 

Tabela 30), porém sem significância estatística no preparo das carnes entre os que 

desenvolveram ou não neoplasia de esôfago (p>0,05). 
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5.6.10  Consumo de peixe 

 

Cento e quarenta e nove pacientes consumiam peixe mais de uma vez por 

semana, sendo que destes, 14 desenvolveram neoplasia de esôfago, (Anexo A, 

Tabela 31) e o consumo mais freqüente era na forma de fritura (Anexo A, Tabela 

32), porém não houve significância estatística em relação à freqüência de consumo e 

ao preparo do peixe e o desenvolvimento de neoplasia de esôfago (p>0,05). 

 

 

5.6.11 Consumo de fígado 

 

Duzentos e três pacientes consumiam fígado menos de um dia por semana. 

Dezesseis pacientes dos que desenvolveram neoplasia de esôfago consumiam esse 

alimento mais de um dia por semana. (Anexo A, Tabela 33), sem diferença estatística 

em relação ao consumo de fígado entre os que desenvolveram ou não neoplasia de 

esôfago (p>0,05). 
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5.6.12  Consumo de frutos do mar 

 

Trezentos e oito pacientes raramente consumiam frutos do mar. Dois dos 36 

pacientes que desenvolveram o segundo tumor no esôfago consumiam frutos do mar 

um ou dois dias por semana. (Anexo A, Tabela 34). Não foi observada diferença 

estatística em relação à freqüência do consumo de frutos do mar entre os que 

desenvolveram ou não neoplasia de esôfago (p>0,05). 

 

 

5.6.13  Consumo de ovos 

 

Duzentos e sessenta e quatro pacientes ingeriam ovos mais de um dia por 

semana. Treze pacientes dos 36 que desenvolveram neoplasia de esôfago consumiam 

ovos mais de três dias por semana. (Anexo A, Tabela 35). Não foi observada 

significância estatística em relação à freqüência de consumo de ovos e o 

desenvolvimento de neoplasia de esôfago (p>0,05). 

 

 

5.6.14  Temperatura de consumo dos alimentos 

  

Em relação ao consumo dos alimentos, 34 consumiam alimentos quentes ou 

muito quentes, sendo que destes, quatro desenvolveram o segundo tumor esofágico. 

(Anexo A, Tabela 36), sem significância estatística (p>0,05) entre temperatura de 

consumo de alimentos e aparecimento de neoplasia de esôfago. 
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5.6.15  Consumo de bebidas de infusão 

 

Duzentos e trinta pacientes consumiam bebidas de infusão menos de uma vez 

por semana. Seis pacientes daqueles que desenvolveram o segundo tumor esofágico 

consumiam bebidas de infusão mais de cinco dias por semana (Anexo A, Tabela 37), 

porém sem diferença estatística entre os que desenvolveram ou não neoplasia de 

esôfago (p>0,05). 

 

 

5.6.16  Consumo de café 

 

Duzentos e noventa e cinco pacientes consumiam café entre cinco a sete dias 

por semana. Trinta e quatro pacientes dos 36 que desenvolveram neoplasia de 

esôfago consumiam café mais de cinco dias por semana (Anexo A, Tabela 38) e 20 

consumiam-no em temperatura considerada quente (Anexo A, Tabela 39), porém 

sem significância estatística entre a freqüência e a temperatura de consumo de café e 

o desenvolvimento de neoplasia de esôfago (p>0,05). 
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5.6.17  Consumo de laticínios e queijo 

 

Cento e oitenta e três pacientes consumiam laticínios raramente (menos de 

um dia na semana). Quatorze dos 36 pacientes que desenvolveram a neoplasia 

consumiam-nos mais de um dia por semana (Anexo A, Tabela 40), sem significância 

estatística em relação ao consumo de laticínios e queijo (Anexo A, Tabela 41) entre 

os que desenvolveram ou não neoplasia de esôfago (p>0,05). 
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No presente estudo, dos 326 pacientes portadores de neoplasia primária de 

cabeça e pescoço avaliados, 88 (27%) apresentaram pelo menos um segundo tumor 

maligno primário em outra topografia, sendo que 36 desses pacientes (11,04%) 

apresentaram neoplasia localizada no esôfago. 

Em um estudo envolvendo 49 751 pacientes com neoplasia, admitidos no 

National Cancer Center Hospital, no período de 1962 a 1996, Kaneko e Yamaguchi87 

observaram um risco elevado de desenvolvimento do segundo tumor maligno. O 

risco observado foi 4,9 vezes maior de apresentar uma neoplasia maligna no esôfago 

e 2,3 vezes maior em topografia de laringe. De fato, a associação entre neoplasia 

primária de cabeça e pescoço e câncer esofágico é conhecida de longa data, embora 

apresente ampla variação na literatura, com taxas de freqüência variando de 2,0% a 

36% (Goldstein e Zorzona74, Hashimoto et al.76, Shaha et al.88, Atabek et al.89, Ina et 

al.90, McGuirt et al.91, Argiris et al.92, Watanabe et al.93, Tincani et al.94, Moschler et 

al.95, Dubuc et al.96, Muto et al.97). 
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Em nosso meio, Tincani et al.94, em 2000 e Hashimoto et al.76, em 2005, 

demonstraram a existência de uma associação entre neoplasia primária de cabeça e 

pescoço e câncer de esôfago, com taxas de prevalência de 8,3% e 7,36%, 

respectivamente, sendo que ambos os autores utilizaram como diagnóstico a 

endoscopia com cromoscopia com lugol a 2%. Esse método também foi utilizado em 

nosso estudo, porém encontramos taxa de prevalência de 11,04%. Tal fato pode ser 

explicado pelo maior número de pacientes em nosso estudo. É essencial ressaltar a 

importância da realização de exame endoscópico com cromoscopia de controle nos 

pacientes com risco maior de desenvolver neoplasia de esôfago, entre eles, os 

portadores de carcinoma de cabeça e pescoço, a fim de que se possa detectar a 

neoplasia em um estágio mais precoce. 

Convém mencionar que a prevalência de neoplasia de esôfago de 11,04% 

observada em nossa casuística é proporcionalmente muito maior do que aquela 

observada na população da cidade de São Paulo, Brasil, cuja estimativa aponta em 

12,8 casos por 100 000 habitantes, destacando-se que pacientes com carcinoma de 

cabeça e pescoço têm um risco maior de desenvolver câncer de esôfago. 
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Apesar de São Paulo não ser considerada área endêmica de neoplasia de 

esôfago, a idade média dos pacientes que desenvolveram neoplasia de esôfago foi de 

56,47 ± 11,23 anos, constatando-se uma idade média mais baixa do que a descrita em 

portadores de CEC moradores de áreas endêmicas, como Hunan (China) (62,9±8,19) 

(Wang et al.57). Tal fato pode ser explicado pelo fato dos portadores de neoplasia 

primária de cabeça e pescoço se constituírem em um importante grupo de risco para 

neoplasia de esôfago. Segundo Zhang et al.98, a faixa etária de maior risco para 

neoplasia de esôfago, na população em geral, era de 50 anos durante a década de 70. 

A partir da decáda de 80, constatou-se alteração da faixa etária de incidência de 50 

para 60 anos. 

A proporção observada entre mulheres e homens de 1:14, em nossa 

casuística, é menor do que a encontrada em estudo epidemiológico na China, durante 

o período de 1970 a 2001, onde a proporção observada foi de 1 mulher para 5,5 

homens (Zhang et al. 98).  Em nosso meio, Mirra et al. 99, em 1982, demonstraram 

uma relação mulheres/homens de 1,3:6,4  por 100 000 habitantes referente aos dados 

de incidência de câncer de esôfago no município de São Paulo, em 1975.  Vale 

mencionar que, embora caracterizada a maior prevalência no sexo masculino, já 

demonstrada por diversos autores (Brown et al. 7, Gimeno et al. 13, Engel et al. 14, 

Wang et al. 57, Zhang et al. 98), esses estudos não fazem referência aos casos de 

câncer de esôfago em pacientes portadores de neoplasia primária de cabeça e 

pescoço. 
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Dentre os vários aspectos associados à predisposição de múltiplas neoplasias, 

a clássica teoria da “cancerização de área”, proposta por Slaughter et al. 78, em 1956, 

é bastante elucidativa. Segundo esta teoria, indivíduos geneticamente predispostos, 

quando expostos a carcinógenos comuns, iniciam um processo de inflamação crônica 

do trato aerodigestivo, que pode evoluir progressivamente para displasia de baixo, 

médio e alto grau até o estágio invasivo com metástases. Isso pode ser aplicável ao 

caso das neoplasias de cabeça e pescoço e de esôfago. Álcool e fumo, por exemplo, 

são conhecidos carcinógenos que atuam sinergicamente na gênese das neoplasias 

primárias de cabeça e pescoço (Tuyns 9, Johnson 16, Blot 18, Goldenberg et al. 56, 

Elwood et al. 84), mas se constituem, também, em importantes fatores de risco de 

desenvolvimento de uma segunda neoplasia primária no esôfago nesses pacientes 

(Goldenstein e Zornoza 74, Ribeiro Jr et al. 77, Okumura et al. 83).  

Em nosso meio, Jozala et al. 100 relatam a associação entre ingestão de etanol 

e carcinoma epidermóide de esôfago, com risco relativo de 26,7. No presente estudo, 

constatou-se uma freqüência mais elevada de segundo tumor primário de esôfago em 

indivíduos que consumiam bebidas alcoólicas. Nesse sentido, é interessante observar 

que a idade precoce de ingestão de bebida alcoólica (anterior aos 20 anos de idade), a 

maior duração de consumo de bebida alcoólica (consumo acima de 31 anos) e o 

elevado consumo semanal de etanol (acima de 600 gramas de etanol) apresentaram 

relação significativa com a presença de segundo tumor primário de esôfago (p<0,05).  
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Efetivamente, a influência do consumo de etanol e tabaco na etiologia do 

carcinoma de esôfago são fatores bem conhecidos (Brown et al. 7, Tuyns 9, Yu et 

al.10, Holmes e Vaugh 11, Gimeno et al. 13, Engel et al. 14, Chyou et al. 17,  Blot 18, 

Sewram et al. 28, Launoy et al. 29, Stoner e Gupta 50, Chitra et al. 55, Goldenberg et 

al.56, De Stefani et al. 70, Gao et al. 72, Launoy et al. 82, Elwood et al. 84,  Garavello et 

al. 101, Launoy et al. 102, Wu et al. 103) e, nossa casuística não só corrobora dados da 

literatura como também identifica e estratifica o nível de risco de neoplasia de 

esôfago nos indivíduos, conforme a idade de início, a duração e a quantidade de 

consumo de etanol em nosso meio (Brown et al. 7, Yu et al. 10, Engel et al. 14, Chyou 

et al. 17, Launoy et al. 29, Gao et al. 72, Launoy et al. 82, Garavello et al. 101, La 

Vecchia e Negri 104). 

É importante salientar que o risco de neoplasia de esôfago foi 0,4 vezes maior 

entre aqueles com idade de início de ingestão de etanol anterior aos 15 anos de idade 

e com consumo por um período de 31 a 40 anos, ressaltando que a duração de 

exposição ao carcinógeno (etanol) é fator de risco para o câncer de esôfago entre os 

portadores de neoplasia primária de cabeça e pescoço. 

Vale também mencionar que o consumo de etanol calculado pelo índice de 

álcool acima de 100 esteve associado ao maior risco de desenvolver um segundo 

tumor no esôfago, embora essa constatação não tenha obtido diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05).  É importante considerar que, além do etanol, 

outras substâncias presentes em bebidas alcoólicas podem representar risco para o 

desenvolvimento de neoplasias (Chyou et al. 17), mas não foram avaliadas pelo 

presente estudo. 
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Diversos autores descreveram um risco maior de neoplasia de esôfago nos 

tabagistas que consumiam mais de 20 cigarros por dia (Gimeno et al. 13, Chyou et 

al.17, La Vechia e Negri 104, Gallus et al. 105, Yokoyama et al. 106).  Em nossa 

casuística, por outro lado, embora um número considerável de pacientes que 

desenvolveram neoplasia de esôfago tenha iniciado o hábito de fumar com idade 

inferior a 15 anos, apresentado consumo acima de 11 cigarros por dia e índice de 

Brinkman acima de 600, não se observou diferença estatisticamente significativa 

(p>0,05) em comparação com aqueles que não desenvolveram carcinoma esofágico. 

Em nosso meio, Menezes et al. 107, 2002, descreveram que os fumantes 

tiveram uma probabilidade 4,5 vezes maior de ter câncer do esôfago do que os não 

fumantes, porém Jozala et al. 100, tal como foi observado em nosso estudo, não 

encontraram associação entre neoplasia de esôfago e tabagismo. É difícil a 

interpretação desse achado, porém, é possível que a observação de uma casuística 

maior pudesse refletir melhor a efetiva relação entre as variáveis aqui apresentadas e 

o aparecimento do segundo tumor.  Por outro lado, embora o consumo de tabaco por 

hábito de fumar cigarros de palha, cachimbo e mascar fumo de corda tenha sido 

relacionado ao câncer do trato aerodigestivo (Johnson 16, Goldenberg et al. 56), tal 

fato não foi o que observamos na presente série (p>0,05).  Convém mencionar que os 

teores de nicotina, alcatrão e outros carcinógenos que poderiam eventualmente ser 

associados ao câncer de esôfago não foram avaliados no presente estudo (Johnson 16, 

Chyou et al. 17).  
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Em um estudo realizado na América do Sul, Castellsague et al. 108, 1999, 

relatam que a exposição simultânea ao tabaco e ao etanol possui efeito multiplicador 

do risco de neoplasia de esôfago. Em nosso estudo, apesar de o tabaco não ter sido 

associado à neoplasia de esôfago, ao analisarmos o consumo de tabaco e etanol 

conjuntamente, observamos significância estatística de tal consumo em comparação 

com indivíduos que não desenvolveram carcinoma esofagiano, corroborando a 

hipótese da atuação sinérgica destes carcinógenos, tal como foi descrito por outros 

autores (Tuyns 9, Johnson 16, Blot 18, Goldenberg et al. 56, Elwood et al. 84, Hashibe et 

al. 109).  Portanto, as implicações desses achados são importantes para a saúde 

pública, pois o carcinoma de esôfago nos portadores de neoplasia primária de cabeça 

e pescoço depende de estratégias preventivas para o seu controle. 

As deficiências de vitamina A, C, ácido fólico, vitamina E, B12, riboflavina 

são fatores de risco para câncer (Blot 18, Stoner e Gupta 50, Stolzenberg-Solomon et 

al. 52, Galeone et al. 110, Larsson et al. 111).  Nesse contexto, dietas ricas em vegetais 

verdes e alaranjados, fontes de β caroteno e frutas cítricas ricas em vitamina C 

poderiam diminuir o risco de carcinoma epidermóide de esôfago (De Stefani et al.58).  
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Chyou et al. 17 demonstraram, também, que pacientes que consumiam frutas 

freqüentemente (> 5 vezes/semana) possuíam um risco menor de desenvolver câncer 

do trato aerodigestivo quando comparados a pacientes que consumiam frutas com 

menor freqüência. Este achado não foi confirmado no presente trabalho, não tendo 

sido observada diferença estatística entre os que desenvolveram neoplasia de 

esôfago, em relação ao consumo de vegetais, frutas frescas ou suco de frutas, 

comparados com aqueles que não desenvolveram a referida neoplasia (p>0,05). Tal 

fato poderia ser explicado pela dificuldade em avaliar com precisão a quantidade e a 

variedade dos componentes da alimentação.  

Vários antioxidantes, assim como o consumo de frutas e vegetais, estariam 

associados à redução do risco de câncer esofágico (De Stefani et al. 70). Boeing et 

al.112, em um estudo multicêntrico europeu, relatam a existência de um risco menor 

de neoplasia do trato aerodigestivo entre pacientes que consumiam 80g/dia de frutas 

e vegetais quando comparados àqueles que consumiam uma quantidade menor de 

tais alimentos. Porém, não se observou nenhuma diferença na presente avaliação. 

Brown et al. 7, em 2001, também não encontraram associação entre o consumo de 

frutas e vegetais e o risco de CEC de esôfago. 
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O consumo de carnes salgadas ou conservadas em sal é relatado como fator 

de risco para a neoplasia de esôfago. Murtaza et al. 33, Wang et al. 57, De Stefani et 

al. 113,  entretanto, não encontraram associação entre a referida doença e o consumo 

total de carnes, assim como no modo de preparo das mesmas. Nossos dados 

corroboram os achados destes autores. O consumo de carnes conservadas em sal não 

foi estudado no presente estudo, pois não é habitual o consumo deste tipo de 

alimento em nosso meio. 

Aminas heterocíclicas, que são substâncias encontradas na superfície tostada 

das carnes (Terry et al. 59), têm sido associadas a risco de câncer de esôfago. Seria, 

destarte, esperado que a ingestão aumentada de alimentos fritos elevasse a freqüência 

de neoplasia de esôfago. Em nossa avaliação, apesar de mais de 50% dos pacientes 

consumirem carnes tostadas, porém, com pouca freqüência (1-2 dias por semana ou 

menos), não se observou ocorrência de câncer de esôfago, provavelmente devido à 

baixa freqüência de consumo. 
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O consumo de alimentos e bebidas, tais como chá, café, café com leite e 

mate, em temperaturas elevadas, tem sido considerado um fator de risco para o 

desenvolvimento de neoplasia de esôfago devido à irritação crônica da mucosa 

esofágica (Barros et al. 26, Castellsagué et al. 27, Sewram et al. 28). No sul do Brasil, 

20% dos casos de câncer do trato aerodigestivo estão relacionados ao consumo de 

mate quente (Pintos et al. 114). No presente trabalho, não observamos esta associação, 

mas deve-se mencionar que na cidade de São Paulo, diferentemente do que ocorre 

nos estados do sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, não é habitual o 

consumo de bebidas de infusão, como o mate/chimarrão. Castellsagué et al. 27 

descreveram um risco duas a quatro vezes maior de desenvolver câncer de esôfago 

nos indivíduos que consumiam café com leite e chá em temperaturas muito elevadas. 

Na presente série, essa relação não foi observada (p>0,05). 

O cálcio previne a lesão e a morte celular sendo sugerido que o aumento de 

sua ingestão diminui o risco de câncer (Chyou et al. 17). Em nossa casuística não 

observamos associação entre a ingestão de alimentos ricos em cálcio (laticínios e 

queijo) e a presença de neoplasia de esôfago, já que a maioria dos pacientes 

consumia uma quantidade pequena de laticínios e queijo. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________Discussão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

________________________ CONCLUSÕES 



__________________________________________________________ 82

 

 

 

 A prevalência de neoplasia de esôfago em pacientes com neoplasia primária 

de cabeça e pescoço foi 11,04%. 

 O consumo de etanol está associado ao maior risco de câncer de esôfago. 

 O tabagismo associado ao etanol está associado ao risco de câncer de 

esôfago. 

 Não houve associação entre o câncer de cabeça e pescoço e neoplasia de 

esôfago em relação às seguintes variáveis: consumo de vegetais verdes e 

alaranjados; frutas; suco de frutas; bebidas de infusão; café; carnes bovina, 

suína e de aves; peixes; laticínios; queijos; frutos do mar e ovos assim como 

no modo de preparo e temperatura de consumo dos alimentos. 
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Anexo A Tabelas 
 
 
 
Tabela 5 - Distribuição dos pacientes conforme antecedente de consumo de etanol e 

freqüência de segundo tumor primário no esôfago 
 
Consumo de Etanol Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Não 40 (97,6%) 1 (2,4%) 41 (100,0%) 

Sim 250 (87,7%) 35 (12,3%) 285 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p = 0,064 (Teste exato de Fisher) 

Odds Ratio 5,600 IC [0,746 – 42,031] 

 

Tabela 12 - Distribuição dos pacientes segundo o índice de álcool e a freqüência de 
segundo tumor primário no esôfago 

 
Índice de álcool Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL 

(%) 

0 40 (97,56%) 1 (2,44%) 41 (100,0%) 

< 50 65 (91,67%) 6 (8,33%) 71 (100,0%) 

51 – 100 53 (88,52%) 7 (11,48%) 60 (100,0%) 

> 100 132 (85,53%) 22 (14,47%) 154 (100,0%)

TOTAL 290 (88,96%) 36 (11,04%) 326 (100,0%)

p= 0,092 (Generalização do Teste Exato de Fisher) 
Média ± desvio padrão 24211 ± 27602 4146334 ± 46411  

p=0,058 (teste da soma de postos de Wilcoxon) 
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Tabela 15 - Distribuição dos pacientes conforme a duração do consumo de tabaco 
(anos) e freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 
Período de Consumo 

(anos) 

Sem neoplasia 

esôfago 

Com neoplasia 

esôfago 

TOTAL 

0 15 0 15 

< 10 21 2 23 

11 – 20 21 2 23 

> 21 233 32 265 

TOTAL 290 36 326 

 p=0,254 (Generalização do Teste Exato de Fisher) 

 

 

Tabela 16 - Distribuição dos pacientes conforme a idade de início do tabagismo e a 
freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 
Idade de Início do 

Tabagismo (anos) 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%)

< 15 143 (85,63%) 24 (14,37%) 167 (100,0%)

16 – 20 101 (92,66%) 8 (7,34%) 109 (100,0%)

21 – 25 19 (86,36%) 3 (13,64%) 22 (100,0%) 

> 26 12 (92,31%) 1 (7,69%) 13 (100,0%) 

TOTAL 275 (88,42%) 36 (11,57%) 311 (100,0%)

p= 0,3007 (Qui-quadrado) 

p= 0,0908 (Teste da soma de postos de Wilcoxon) 
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Tabela 17 - Distribuição dos pacientes conforme o tipo de tabaco consumido e a 
freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 
Tipo de fumo Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Cigarro de papel 194 (88,2%) 26 (11,8%) 220 (100,0%) 

Cigarro de palha + papel 51 (86,4%) 8 (13,6%) 59 (100,0%) 

Cigarro de palha 24 (92,3%) 2 (7,7%) 26 (100,0%) 

Outros 6 (100,0%) 0 (0,0%) 6 (100,0%) 

TOTAL 275 (88,4%) 36 (11,6%) 311 (100,0%) 

p= 0,545 (Generalização do Teste Exato de Fisher) 

 

 

Tabela 18 - Distribuição dos pacientes conforme o número de cigarros/dia e a 
freqüência de segundo tumor primário no esôfago 

 
Número de 

cigarros/dia 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

1 – 10 31 (86,11%) 5 (13,89%) 36 (100,0%) 

11 – 20 111 (90,98%) 11 (9,01%) 122 (100,0%) 

21 – 30 33 (82,50%) 7 (17,50%) 40 (100,0%) 

>30 100 (88,50%) 13 (11,50%) 113 (100,0%) 

TOTAL 275 36 311 

p= 0,527 (Qui-quadrado) 

Média ± desvio padrão 28,44 ± 24.02 33,77 ± 29,69  

p= 0,3352 (Teste da soma de postos de Wilcoxon) 
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Tabela 19 - Distribuição dos pacientes conforme o índice de Brinkman (número de 
cigarros/dia x anos de consumo) e freqüência de segundo tumor 
primário no esôfago 

 
Índice de Brinkman Sem neoplasia no 

esôfago 

Com neoplasia no 

esôfago 

TOTAL (%) 

< 200 26 (96,3%) 1 (3,7%) 27 (100,0%) 

201 – 600 74 (88,1%) 10 (11,9%) 84 (100,0%) 

> 601 190 (88,4%) 25 (11,6%) 215 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p = 0,445 (Generalização do Teste Exato de Fischer) 

Média ± desvio padrão 1074 ± 1001 1190 ± 900,58  

p=0,3059 (Teste da soma de postos de Wilcoxon) 
 
 
 
Tabela 21 - Distribuição dos pacientes conforme consumo de vegetais verdes e 

freqüência de segundo tumor primário de esôfago 
 

Vegetais Verdes Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 52 (89,7%) 6 (10,3%) 58 (100,0%) 

1-2 dias/semana 82 (89,1%) 10 (10,9%) 92 (100,0%) 

3-4 dias/semana 61 (91,0%) 6 (9,0%) 67 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 95 (87,2%) 14 (12,8%) 109 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326(100,0%) 

p= 0,876 (Teste Qui-Quadrado) 
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Tabela 22 - Distribuição dos pacientes conforme consumo de vegetais alaranjados e 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Vegetais Alaranjados Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 77 (87,5%) 11 (12,5%) 88 (100,0%) 

1-2 dias/semana 111 (88,1%) 15 (11,9%) 126 (100,0%) 

3-4 dias/semana 43 (86,0%) 7 (14,0%) 50 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 59 (91,2%) 3 (4,8%) 62 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326(100,0%) 

p= 0,368 (Teste Qui-Quadrado) 

 

 

Tabela 23 - Distribuição dos pacientes conforme consumo de outros vegetais e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Outros Vegetais Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 56 (91,8%) 5 (8,2%) 61 (100,0%) 

1-2 dias/semana 75 (89,3%) 9 (10,7%) 84 (100,0%) 

3-4 dias/semana 51 (91,1%) 5 (8,9%) 56 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 108 (86,4%) 17 (13,6%) 125(100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,660 (Teste Qui-Quadrado) 
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Tabela 24 - Distribuição dos pacientes conforme o preparo das verduras e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 

Preparo Verduras Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Cru 167 (87,9%) 23 (12,1%) 190(100,0%) 

Cozido 109 (93,2%) 8 (6,8%) 117(100,0%) 

Assado forno 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Outros 13 (72,2%) 5 (27,8%) 18 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,084 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 25 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de frutas frescas e  a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Frutas Frescas Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 61 (89,7%) 7 (10,3%) 68 (100,0%) 

1-2 dias/semana 84 (86,6%) 13 (13,4%) 97 (100,0%) 

3-4 dias/semana 38 (92,7%) 3 (7,3%) 41 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 106 (89,1%) 13 (10,9%) 119 (100,0%) 

TOTAL 289 (88,9%) 36 (11,1%) 325(100,0%) 

p= 0,751 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 26 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de suco de frutas e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 

Suco de Frutas Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 112 (91,8%) 10 (8,2%) 122(100,0%) 

1-2 dias/semana 67 (85,9%) 11 (14,1%) 78 (100,0%) 

3-4 dias/semana 32 (88,9%) 4 (11,1%) 36 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 78 (87,6%) 11 (12,4%) 89 (100,0%) 

TOTAL 289 (88,9%) 36 (11,1%) 325 (100,0%) 

p= 0,586 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 27 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de carne bovina e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 

Carne Bovina Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 16 (94,1%) 1 (5,9%) 17 (100,0%) 

1-2 dias/semana 59 (84,3%) 11 (15,7%) 70 (100,0%) 

3-4 dias/semana 71 (87,7%) 10 (12,3%) 81 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 144 (91,1%) 14 (8,9%) 158(100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326(100,0%) 

p= 0,490 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 28 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de carne de ave e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Carne de Ave Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 38 (82,6%) 8 (17,4%) 46 (100,0%) 

1-2 dias/semana 145 (89,0%) 18 (11,0%) 163(100,0%) 

3-4 dias/semana 70 (89,7%) 8 (10,3%) 78 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 37 (90,9%) 2 (5,1%) 39 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326(100,0%) 

p= 0,336 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 29 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de carne de porco e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Carne de Porco Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 194(89,8%) 22 (10,2%) 216 (100,0%) 

1-2 dias/semana 70 (84,3%) 13 (15,7%) 83 (100,0%) 

3-4 dias/semana 18 (94,7%) 1 (5,3%) 19 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 8 (100%) 0 (0%) 8 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326(100,0%) 

p= 0,307 (Generalização do Teste de Fischer) 
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Tabela 30 - Distribuição dos pacientes de acordo com o preparo das carnes e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Preparo das 

Carnes 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Cru 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Cozido 149 (90,3%) 16 (9,7%) 165(100,0%) 

Assado em forno 11 (91,7%) 1 (8,3%) 12 (100,0%) 

Assado na brasa 4 (100,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

Frito 120 (87,0%) 18 (13,0%) 138(100,0%) 

Outro 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326(100,0%) 

p= 0,808 (Generalização do Teste de Fisher) 

 
 
 
Tabela 31 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de peixe e a freqüência 

do segundo tumor primário 
 

Consumo de Peixe Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 154 (87,5%) 22 (12,5%) 176 (100,0%) 

1-2 dias/semana 109 (90,1%) 12 (9,9%) 121 (100,0%) 

3-4 dias/semana 17 (94,4%) 1 (5,6%) 18 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 9 (90,0%) 1 (10,0%) 10 (100,0%) 

TOTAL 289 (88,9%) 36 (11,1%) 325 (100,0%) 

p= 0,753 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 32 - Distribuição dos pacientes conforme o preparo de peixes e a freqüência 
do segundo tumor primário 

 
Preparo de Peixe Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Cozido 51 (96,2%) 2 (3,8%) 53 (100,0%) 

Assado em forno 3 (75,0%) 1 (25,0%) 4 (100,0%) 

Assado na brasa 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Frito 139 (87,4%) 20 (12,6%) 159 (100,0%) 

Outro 96 (88,1%) 13 (11,9%) 109 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0 %) 326 (100,0%) 

p= 0,375 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 33 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de fígado e a freqüência 
do segundo tumor primário 

 
Consumo de Fígado Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 183 (90,1%) 20 (9,9%) 203(100,0%) 

1-2 dias/semana 91 (85,8%) 15 (14,2%) 106 (100,0%) 

3-4 dias/semana 10 (90,9%) 1 (9,1%) 11 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 6 (100,0%) 0 (0,0%) 6 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,2%) 36 (10,8%) 326 (100,0%) 

p= 0,437 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 34 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de frutos do mar e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Consumo de Frutos 

do mar 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 274 (89,0%) 34 (11,0%) 308 (100,0%) 

1-2 dias/semana 10 (83,3%) 2 (16,7%) 12 (100,0%) 

3-4 dias/semana 4 (100,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

TOTAL 289 (88,9%) 36 (11,1%) 325 (100,0%) 

p= 0,680 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

Tabela 35 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de ovos e a freqüência 
do segundo tumor primário 

 
Consumo de Ovos Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 55 (88,7%) 7 (11,3%) 62 (100,0%) 

1-2 dias/semana 128 (88,9%) 16 (11,1%) 144 (100,0%) 

3-4 dias/semana 61 (89,7%) 7 (10,3%) 68 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 46 (88,5%) 6 (11,5%) 52 (100,0%) 

TOTAL 290 (88,9%) 36 (11,1%) 326 (100,0%) 

p= 0,997 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 36 - Distribuição dos pacientes segundo a temperatura de consumo de 
alimentos e a freqüência do segundo tumor primário 

 
Temperatura Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Frio 22 (88,0%) 3 (12,0%) 25 (100,0%) 

Morno 52 (86,7%) 8 (13,3%) 60 (100,0%) 

Quente/muito 

quente 

30 (88,2%) 4 (11,8%) 34 (100,0%) 

Baixo consumo 186 (89,9%) 21 (10,1%) 207(100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,915 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

Tabela 37 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de bebidas de infusão e 
a freqüência do segundo tumor primário 

 
Bebidas de Infusão Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1 dia/semana 204 (88,7%) 26 (11,3%) 230(100,0%) 

1-2 dias/semana 34 (91,9%) 3 (8,1%) 37 (100,0%) 

3-4 dias/semana 11 (91,7%) 1 (8,3%) 12 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 41 (87,2%) 6 (12,8%) 47 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,896 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 38 - Distribuição dos pacientes de acordo com o consumo de café e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Café Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 19 (90,5%) 2 (9,5%) 21 (100,0%) 

1-2 dias/semana 3 (100,0%) 0 (0,0%) 3 (100,0%) 

3-4 dias/semana 7 (100,0%) 0 (0,0%) 7 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 261 (88,5%) 34 (11,5%) 295(100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,482 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 39 - Distribuição dos pacientes conforme a temperatura de ingestão de café e 
a freqüência do segundo tumor primário 

 
Temperatura do 

Café 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia de 

esôfago 

TOTAL (%) 

Frio 2 (100,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%) 

Morno 72 (82,8%) 15 (17,2%) 87 (100,0%) 

Quente 191 (90,5%) 20 (9,5%) 211(100,0%) 

Muito quente 8 (100,0%) 0 (0,0%) 8 (100,0%) 

Baixo consumo 17 (94,4%) 1 (5,6%) 18 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,164 (Generalização do Teste de Fisher) 
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Tabela 40 - Distribuição dos pacientes conforme o consumo de laticínios e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Consumo de 

Lacticínios 

Sem neoplasia de 

esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 162 (88,5%) 21 (11,5%) 183(100,0%) 

1-2 dias/semana 100 (88,5%) 13 (11,50%) 113 (100,0%) 

3-4 dias/semana 18 (100,0%) 0 (0,0%) 18 (100,0%) 

Mais de 5 dias/semana 10 (90,9%) 1 (9,1%) 11 (100,0%) 

TOTAL 290 (89,2%) 35 (10,8%) 325 (100,0%) 

p= 0,232 (Generalização do Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 41 - Distribuição dos pacientes de acordo com o consumo de queijo e a 
freqüência do segundo tumor primário 

 
Consumo de Queijo Sem neoplasia 

de esôfago 

Com neoplasia 

de esôfago 

TOTAL (%) 

Menos de 1dia/semana 111 (89,5%) 13 (10,5%) 124 (100,0%) 

1-2 dias /semana 97 (11,0%) 12 (11,0%) 109 (100,0%) 

3-4 dias/semana 41 (93,2%) 3 (6,8%) 44 (100%) 

Mais 5 dias/semana 41 (83,7%) 8 (16,3%) 49 (100%) 

TOTAL 290 (89,0%) 36 (11,0%) 326 (100,0%) 

p= 0,535 (Teste Qui-Quadrado) 
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Anexo B 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Gastroenterologia 
Disciplina de Gastroenterologia Clínica 

Grupo de Esôfago 
____________________________________________________________________________________ 
1. DADOS PESSOAIS 
Protocolo N°:________ Data ____ d /____ m /____ a RGHC: ______________ CLÍNICA: _________ 
0. Têm ou já teve alergia a iodo (contraste de rx?) (1)Sim (2)Não 
1. Nome: ___________________________________________________________________________ 
2.Data Nascimento: _______dia /______mês /_______   Idade atual : ________ 
3. Cor: (01)branco    (02)negro     (03)amarelo     (04)mulato     (99)outro: _______________________ 
4. Sexo: (01)masculino  (02)feminino 
5. Cidade: ______________________     Estado: ________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________________________ 
Bairro: __________________  CEP: __________−______ 
Telefone Residencial: (_______) _______-___________ 
Telefone Recado: (_______) ______-___________ falar com_______________________________ 
6.  Desde quando o Sr.(a) reside em São Paulo . Desde 19______ 
7. Local de Nascimento: cidade: ______________________ Estado : ______ 
8. Origem étnica: (1)Português (2) Mulato (3)Negro (4)Italiano (5)Espanhol (6)Alemão (7)Outro: ______ 
9. Qual a sua profissão? : ________________________________ 
 Há quanto tempo atua neste ramo? : _______ anos  

Se exerceu outra profissão por mais de 10 anos favor descrever  
Profissão: ____________ de: ______ a ______  
Profissão: ____________ de: ______ a ______  

10. Estado civil:  
(1)solteiro                                             (2)casado/amigado (há quantos anos:____)  
(3)viúvo  (há quantos anos:_______)   (4)divorciado (há quantos anos:_______)  
11. Atualmente mora com : 
(0)sozinho    (1)cônjuge    (2)filhos     (3)pai/sogro    (4)mãe/sogra    (5)outro:________ 
12Quantas pesso s moram  em sua casa ? _______ pessoas  a
13.Escolaridade:  
(0)analfabeto           (1)1° grau incomp.    (2)1° grau comp.   (3)2° grau incomp. 

(4)2° grau compl.   (5)escola técnica       (6)universitário      (9)outro  
____________________________________________________________________________________ 

2. FATORES DE RISCO - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA 
14. O Sr.(a) tem consumido bebida alcoólica (pinga, cerveja, conhaque, vodka, vinho, uísque, 
etc.…) pelo menos uma vez por mês, nos últimos 10 anos? (0) Não/Nunca  (1)Sim  
15. Com quantos anos o Sr. começou a beber? _____ anos  
16.Com que freqüência o Sr. consome bebidas alcoólicas?  
(1)Raramente   (2)1-3dias/mês    (3)1-2dias/sem    (4)3-4dias/sem   (5)5-6dias/sem   (6)Diariamente   
17. Quanto o Sr.(a) tem consumido, em média por dia, das seguintes bebidas, nos últimos 5 anos? 

  Etanol: gramas/dia 
Pinga dose (50ml) ______doses  
Cerveja garrafa (600 ml) ______garrafas  
½ garrafa (300 ml) ______½ garrafas  
Uísque dose (30ml) ______doses  
Conhaque dose (30ml) ______doses  
Vodka dose ______doses  
Vinho taças (60 ml) ______ml  
total   

18. Quanto tempo toma ou tomou bebida alcoólica? : ______________ anos ou ________ meses. 
19.Somente aos que pararam de beber: Quanto tempo parou de tomar? : ______ anos ou ______meses 
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 3. FATORES DE RISCO - TABAGISMO  
__________________________________________________________________________________ 
20. Já fumou alguma vez ?  (1)sim (2)não  
21. Se sim, com quantos anos começou a fumar? _________ anos. Que tipo de tabaco fumou ? :  

 Idade de 
início  

(0) Não/nunca  
(1) sim, regularmente 
(2) sim, ocasionalmente 

Quantidade/dia N º anos 

cigarros     
palheiro     
charuto     
cachimbo     
mascar fumo     

22. Para quem parou de fumar. Quanto tempo parou de fumar ? : ______ anos ou ______ meses 
______________________________________________________________ 

4. PADRÃO ALIMENTAR 
__________________________________________________________________________________ 
23. O Sr. come vegetais verdes (espinafre, couve)?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
24. O Sr. come vegetais de cor alaranjada (cenoura, abóbora) ?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
25. O Sr. come vegetais não enquadrados nos outros grupos?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
26. Com que freqüência  consome frutas frescas ?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
27. Com que freqüência  consome suco de frutas ?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
28.  Com que freqüência toma bebidas de infusão  ?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
 (  ) frio   (  ) morno  (   ) quente  (   ) fervendo 
29.  Com que freqüência toma bebidas de café  ?  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
 (  ) frio   (  ) morno  (   ) quente  (   ) fervendo 
30.  Com que freqüência toma leite  ?  

(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 
31. Com que freqüência o Sr. come:  
(0)menos que 1dia/sem       (1)1-2 dias/sem          (2)3-4 dias/sem       (3)quase diariamente 

carne bovina (0) (1) (2) (3) 
carne de porco (0) (1) (2) (3) 

frango (0) (1) (2) (3) 
bacon, linguiça, presunto, salsicha (0) (1) (2) (3) 

fígado (0) (1) (2) (3) 
peixe (0) (1) (2) (3) 

frutos do mar (0) (1) (2) (3) 
ovos (0) (1) (2) (3) 

queijo (0) (1) (2) (3) 
32. De que maneira o Sr. consome os seguintes alimentos ? (Marque uma só resposta para cada item) 

 cru cozido assado (forno) assado (carvão) frito outros 
carnes (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
peixes (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
verduras (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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_________________________________________________________________ 

5. CÂNCER PRIMÁRIO DE CABEÇA E PESCOÇO 
_________________________________________________________________________ 
Câncer primário de cabeça e pescoço  Em fase pré (    )  pós (     ) operatório 
33. Data da confirmação diagnóstica:______ d /______m/______ano        N lâmina: _______________ 
34.  Local:  
Cavidade Oral: (01)assoalho de boca   (02)língua oral   (03)mucosa jugal  (04)rebordo alveolar 

          (05)trígono retromalar    (06)pálato duro 
Orofaringe:   (07)pálato mole inf-ant   (08)amígdala   (09)base de língua   (10)parede de faringe  

       (11)valécula 
Nasofaringe: (12)parede post.superior   (13)parede lateral   (14) pálato-mole súp-post 
Hipofaringe:  (15)fossa piriforme   (16)área pós-cricóide   (17)parede posterior 
Laringe:        (18)glótico               (19)infraglót.               (20)supraglót.         (21)transglót. 
Seios paranasais: (22)      Outro (99) especificar:________________________________ 
35. Tipo histológico (01)céls. escamosas   (02)adenocarcinoma     (99)outro_________________ 
36. Grau de Diferenciação (Brothers) (01)Grau I  (02)Grau II     (03)Grau III     (04)Grau IV  
37.Estadiamento TNM 
  T(        )       N(        )       M(           ) 
  Estadio Clínico  (0)     (I)     (II)     (III)    (IV) 
38. Tratamento  
 (1)cirurgia - Data do tratamento. _____d /______m /________a 
 (2)radio (dose:_________) - Data do trat. _____/_____/_____ até ____/_____/_____ 
 (3)quimioterapia - Data do trat. ____d/______m/______a 
 (4)braquiterapia - Data do trat. _____d/______m/______a 
 (5)inoperável / intratabilidade clínica  
39. Diagnóstico de outro tumor de trato aerodigestivo ? (1) sim (2)não  
 Cabeça e pescoço:  
1. Local : _________ Data : _____ /______ /______ Lâmina: _________ Estadio : ___ Tratamento: ____ 
2. Local : _________ Data : _____ /______ /______ Lâmina: _________ Estadio : ___ Tratamento: _____ 
3. Local : _________ Data : _____ /______ /______ Lâmina: _________ Estadio : ___ Tratamento: _____ 
 Outro: 
1. Local : _________ Data : _____ /______ /______ Lâmina: _________ Estadio : ___ Tratamento: _____ 
2. Local : _________ Data : _____ /______ /______ Lâmina: _________ Estadio : ___ Tratamento: _____ 
 6. CÂNCER FAMILIAR 
___________________________________________________________________________________ 
40. Na família do Sr. há algum caso de câncer? (1) sim  (2)não  
pai/mãe(1)    irmão/ã(2)  

Se sim: adicionar o local do tumor e o parente: ___________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
7. SINTOMAS 

____________________________________________________________________________ 

leve: o sintoma é percebido, mas desaparece espontaneamente 
moderado: maior intensidade e freqüência, mas desaparece espontaneamente 

intenso: há necessidade urgente de alívio dos sintomas, necessitando uma medida terapêutica 
41. Disfagia   

Sólido:   ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
 Pastoso: ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
 Líquido:  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
42. Odinofagia  
   1/3 superior:  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
   1/3 médio:  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
   1/3 inferior:  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
43. Pirose            ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
44. Plenitude             ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 

45. Epigastralgia        ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
46. Vômitos ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
47. Soluços  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
48. Eructação  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
49. Regurgitação ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
50. Dor torácica  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    ) 
51. Dispnéia  ausente (    )  leve  (    )             moderado (    )          intenso (    )       
52. Emagrecimento _________ Kg           Em _______ meses 
53. Outro :________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

7. DOENÇAS ASSOCIADAS 
54. Alguma doença em tratamento ? : ______________________________________________ 
55. Hemorragia Digestiva alta (1)Sim (2)Não  
56. Cirurgia Prévia (1)Sim (2)Não  
 Tipo de cirurgia: ___________________________________________________  
57. EDA prévia (1)Sim (2)Não     Se sim  Número de endoscopias realizadas : _______ 
 Data da última endoscopia : ______ d/ ______ m/ _______a 
 Laudo : Alteração : (1)Sim (2)Não  Qual:_________________________ 
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Dados epidemiológicos dos pacientes 

PROTOCOLO RGHC NOME IDADE SEXO 

3 2875101-J P C P 48 1 
4 2928266B J A S 58 1 
5 5132197H / 3066352B A L F  64 1 
7 2904026-J P M  57 1 
8 2970850-H L C I  44 1 
9 2772142-h J B S  51 1 
10 2673769-F M M  63 1 
11 2395762-A J M F  60 1 
12 2568107-E J N R M  47 1 
14 2996123-K A C S  68 1 
15 2966719-B G T S  50 1 
16 3104513-K C J S  44 1 
17 2998234-D M C C  33 2 
18 2824792-D J L S  54 1 
19 3061160-A O P M  49 2 
22 2422540-A L V C  51 1 
23 3085880-A F A S  44 1 
24 3083928-F M D C  69 2 
25 2401326-D L F S  75 1 
26 2453256-C F G V  74 1 
27 3091502-E L C B  52 1 
28 2874523-B E F  57 1 
29 3127303-F C B S  40 1 
30 3054037-I V O D  40 1 
31 2609590-D J R Q  67 1 
32 2033312-K J D  46 1 
33 3130930-E J V S  38 1 
34 3029067-D S S R  55 1 
36 3046905-B W M  65 1 
37 3135041-A D A S 29 1 
38 2875746-B J S  63 1 
40 3145431-D E S O  63 1 
41 3146045-H E R S  59 2 
43 2775750-A S R F  64 1 
45 3123962-G J L A  64 1 
46 2310181-E L S R  50 1 
47 2931741-K M U S C  59 2 
48 3143488-C C J S  54 1 
49 3156307-K J J S 68 1 
50 2898545-F B A N  61 1 
52 3130955-E D B  76 1 
53 2982685-H J H C  77 1 
54 3024344-d J S R  55 1 

______________________________________________________________Apêndice 



_____________________________________________________________ 

55 3077349-I A C  80 1 
56 3164630-A A M S  46 1 
57 3048397-I M A G 37 1 
59 3158845-D A P S  72 1 
60 3157973-I S S M 45 1 
61 2875109-b J S S F 59 1 
62 3132430-d A A B 53 1 
63 3144792-K A O F 72 1 
64 3076802-B D P S  68 1 
65 3162250-J D F L 58 1 
67 3153470-H M E F  61 1 
68 3162248-E B M  57 1 
69 2787732-K J S R  62 1 
70 3084934-B A P  64 1 
72 3166194k O N  72 1 
73 3168091-H N L S  73 1 
74 3175254-G A R M  48 1 
75 3176830-J F N S  50 1 
76 2931359-E J C S  55 1 
77 2621461-K F F  51 1 
78 3177599-A L B  55 1 
79 3172858-E M J S  73 2 
80 3176822-K J A M  48 1 
81 2506823-J A S  64 1 
82 3178421-I L R P  42 1 
83 3187029-C P C S  58 1 
85 3181241-E B S  52 1 
86 5158983-G M A S  57 1 
87 3188505-J J L S 58 1 
88 3190587-G J J L 65 1 
89 3119449-B C A M 64 1 
91 7003921-G A F 53 1 
92 3117649-D S P C  55 1 
93 3070493-I N C P 66 1 
95 3158488-E J G G  61 1 
96 3237987-G J M  85 1 
97 3246903-A S A F 57 1 
98 2875270-H A B O 42 1 
99 3233707-D A F D  62 1 
100 2990061B M L S 73 1 
102 3255182I L S V 39 1 
103 3253658-B A C L  47 1 
104 3077709-E V R  66 1 
105 3251650-I A C Q 42 1 
106 3253462-B H V B  78 1 
107 3254666-G A S  63 1 

______________________________________________________________Apêndice 



_____________________________________________________________ 

110 3257474-J J V F  58 1 
111 3193097-I A V S 53 1 
112 2811235-E J S  64 1 
113 3224354-I J P S  78 1 
114 3247375-H F A S B  41 1 
115 2646291-F A S  63 1 
116 3262252-A L C R M  51 1 
117 2461129-F B G  46 1 
119 3263286E J P F 71 1 
120 3264018E P F S  42 1 
121 3262806-J A M R 60 1 
122 3258391-F J P C 65 1 
124 3266757-K J L S  61 1 
125 2264060-F L S  53 2 
126 3268779-D A I  84 2 
128 3264614-G D M  50 1 
129 3268827-F R H  54 1 
130 2139518-D C V O 56 1 
131 3271142-G E P  72 1 
132 3228707-G A R M  46 1 
134 3270226-G D C  67 1 
135 3269185-B S R F 63 1 
136 2892656-F A F  82 1 
139 2510287-C R A S  41 2 
140 3263996-G J B  72 1 
142 3273245-A L C S R 49 1 
143 3232866-J F H O  46 1 
144 3182196-F A B R  55 1 
145 3275389-D A D M  52 1 
146 3267076-G W G R  72 1 
147 3147672-F D L  65 1 
148 3274975-C A C N  56 1 
150 3272777-H Z S R  64 1 
151 3271285-J J B B  50 1 
152 3272817-K D S  73 1 
153 5214785-F L G M  73 1 
154 3229191-E J F R  56 1 
155 3279896-H A A S 59 2 
157 3223619-I E S S  51 1 
160 3280403-E G F S 41 1 
161 3280174-F S M S  63 1 
163 3282058-B P L C 42 1 
166 3279336-B A P 69 1 
168 3013372-H J G S 55 1 
169 3286115-D T F  62 1 
170 3283662-I J P  72 1 

______________________________________________________________Apêndice 



_____________________________________________________________ 

171 3281423-E E A C 55 1 
172 3286086-H S H C  55 1 
174 3286970-C J L  75 1 
176 3269234-C L V S M 66 2 
177 3286250-D J M C  58 1 
178 3288041-D E J R  54 1 
179 3288126-A J A O  54 1 
180 3289127-F J L L 56 1 
181 3281254-C P N  65 1 
183 2596666-d E M C P  61 2 
184 3288038-K A H  42 1 
186 3290073-E C A S  39 1 
187 4087644-j E A  52 2 
188 3290491-G D S B  53 1 
189 3290068-C D M R  56 1 
190 3189374-D L A M  53 1 
191 3205444-D J G N  53 1 
193 3291698-I J T  92 2 
194 2849319-K B F  76 1 
195 3291694-B A C  78 1 
196 3289103-E M C C F 45 1 
198 3291119-H M H S  51 2 
199 3293600-A T P O 55 2 
200 2876250-I O S F  68 1 
202 3276750-A I M O  49 1 
203 2758883-D S B S  79 2 
204 3262054-G A M J 55 2 
206 3214373-J N G  69 1 
207 3293596-E A A O  54 1 
208 3293585-I W C  54 1 
210 3295196-K M C J  64 2 
211 3295186-C G N O  45 1 
212 3297584-A Z F O  61 2 
213 3295599-C R N F  71 1 
215 2184266-I G A H  58 1 
217 3269487-J B C  66 1 
218 3059084-E P G O  67 1 
219 3294795-D G B  79 1 
221 3298702-C W A  64 1 
222 3298273-A A R M  64 1 
223 3298657-I J S M  50 1 
225 3300813-E S J M  46 1 
226 3299899-D A R F  61 1 
227 2791694-H A S J 64 1 
228 3299815-J F M S  78 1 
229 3301467-H L C  65 1 

______________________________________________________________Apêndice 



_____________________________________________________________ 

230 3299841-E S S F 50 1 
231 4088448-I L S  60 1 
232 3170333-B A F  60 1 
233 2755768-B S N  67 1 
234 2512529-H J J S  77 1 
236 2836044-G P D A 35 1 
237 3291684-E L C S  48 1 
239 3298740-D L C S  42 1 
240 3300974-D E R  45 1 
241 2632887-E L A O  84 2 
242 2790617-A I R R  47 1 
243 3244321-I M R A  63 2 
244 3305896-H Z G R  56 2 
245 3307533-i R V S  75 1 
246 3307731-C M A V  54 1 
247 2847314-D J P H N  46 1 
249 3303077-K M C J S  47 2 
250 3213157-C D A J 75 1 
251 3306782-C O A  51 1 
252 3312064-E F Z F 48 1 
253 3308052-H R O S  59 1 
254 3301900-B F P D 77 1 
255 3304294-f G G S 36 1 
256 3314431-B W G  63 1 
257 3300906-A N P S  53 1 
258 3192858-D D T F  57 1 
259 3307175-k A N A 46 1 
260 3315098-J R S M  63 1 
261 4088922-A C R S 45 1 
262 2036080-k M H  75 1 
263 2515390-K O A M  49 1 
265 3316076-B O M G 71 2 
266 4088922-A M B  74 1 
267 3284057-D T H  46 1 
268 2565305-C A P  66 1 
269 2851267-C E N  58 1 
270 3313378-C J O M  51 1 
272 3314422-D M R S  63 1 
273 3318093-K A S S  45 1 
274 3318095-I T E T  60 2 
275 2919261-H R R O  43 1 
276 3054811-c O C  60 1 
277 3319796-H L G S  55 1 
278 3320088-J P A R F  59 2 
279 3320125-E E J C 59 2 
281 4089370-G W C  52 1 
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282 3312637-I J H O 56 1 
283 3320875-F J R S  72 1 
284 3322249-C A D 62 1 
285 3321393-F W L  52 1 
287 3321700-I J C S  39 1 
288 3177263-F V S S  37 1 
289 3316288-K A A O 53 2 
290 3322251-H P A C S 62 1 
291 3323255-J M N C  79 2 
292 5021865-I J F  61 1 
293 3317132-I G F  48 1 
294 3323063-F S G L 47 1 
298 2634128-G H B  64 1 
301 3325092-J S R M  73 1 
302 2340817-G L H A 39 1 
303 3325674-A A S  67 1 
304 2193148-E O C  68 2 
306 3325726-J A L S 39 1 
307 7040974-B V A L 47 1 
308 4420049-E J O A 45 1 
309 3326705-A V R 51 1 
311 3319995-A M A O 47 1 
312 2412648-F R R R  41 1 
313 2506242-G F L  73 1 
314 3325743-G M A P 61 1 
315 3326546-G C A L 59 1 
318 3320122-H M A F 70 1 
320 3327998-B O F 78 1 
321 2805135-F G A L  40 1 
324 3330536-A E R C 45 1 
325 3335814-E I G  60 1 
326 4055869-H J M  53 1 
328 3335239-G G F S 66 1 
330 3333653-A F G D 60 1 
331 3335495-G L R S  51 1 
332 3333142-C O L M 84 2 
335 3317930-A F A C 59 1 
336 3335043-G L B  60 1 
337 3331976-A O B  59 1 
339  M I S 43 2 
340 3319301-A J R G E  45 1 
341 3322531-D M C S 57 2 
343 3338757-A J L  77 1 
344 2458535-F J M A 61 1 
345  F A S 45 1 
346 333721-k J F  64 1 
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347 3336683-J A G S 83 2 
351 3024249-C R R  46 1 
353 3222389-E C S F 46 1 
354 3320399-E W D  51 1 
355 3334953-F A G D  71 1 
356 3331108-H J B F 42 1 
358 3340220-E G K A  56 1 
359 3338642-B Z N A  58 1 
361 3342124-F J C O 51 1 
364 3341871-D H F V 76 1 
365 3324423-H G L S  61 1 
366 3343972-K A G M  44 1 
367 3070529-I D PP 71 2 
368 44201288-D M G S  68 1 
369 44202320-C J R O  52 1 
370 44202301-H J R  64 1 
371 13512056-C D S  63 1 
372 3304002-j P M R B  31 2 
373 13510299-A L V M  50 2 
374 3344026-I J C B  78 1 
375 44202337D L S D  52 2 
376 13512754-J A O R  79 2 
378 3060552-B G M  65 1 
379 5245003-D J M P S 54 1 
380 3513288-A F R F  72 2 
381 3312637-I V P  49 1 
382 13510296-D W B  74 1 
383 13513947-H J S L 37 2 
384 13515280-J R B  53 1 
385 13513967-B V B A  73 2 
386 13516371-C M F L  62 1 
387 13512076-H M A S 49 1 
389 3010149-k J L  63 1 
390 3338078-K N F S  52 1 
391 3177588-E C R N  52 1 
392 3061701-E J R S  50 1 
393 3338110-K Y O  67 1 
395 13516381-K S S B 60 1 
396 3343894-G S M  54 1 
398 13515910-C J M O 48 1 
400 5112361-E J S V  66 1 
401 13513318-G J C C  39 1 
402 3149908-J K N  49 1 
403 2868363-F H T C  42 1 
406 3215744-H N G R  64 1 
407 3288267-F M T  49 1 
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408 13512690-F V R T  43 2 
409 2749585-D J M S  47 1 
410 3330503-B J F B  81 1 
411 2040456-K F C P 68 1 
412 2915749-F J A S  62 1 
413 3520540-G V R S  77 1 
414 2451134-C O S  49 2 
Sexo: 1 (masculino) ; 2 (feminino) 
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Descrição da localização do index tumor e dos tumores sincrônicos e 
metacrônicos 

n DATA 
TUMOR 1 LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

3 28/09/1992 CO: assoalho de boca 0  Não   
4 19/05/1995 LARIN: supraglótico   Não   
5 17/05/1995 LARIN: transglótico   Sim ESÔFAGO 08/01/1996
7 19/10/1993 LARIN: supraglótico   Sim PULMÃO 02/08/2020
8 25/02/1994 LARIN: transglótico   Não   
9 08/02/1991 LARIN: transglótico   Não   

10 01/10/1989 LARIN: glótico   Não   
11 17/01/1986 LARIN: glótico   Não   
12 01/05/1988 LARIN: glótico   Não   
14 04/12/1991 HIPOF: fossa piriforme   Não   
15 11/02/1994 LARIN: transglótico   Não   
16 20/10/1995 LARIN: supraglótico HIPOF: fossa 

piriforme 
30/08/1996 Não   

17 09/03/1995 LARIN: glótico   Não   
18 21/01/1993 LARIN: glótico   Não   
19 25/05/1995 LARIN: supraglótico   Não   
22 08/02/1996 LARIN: transglótico   Não   
23 01/06/1995 OROF: base língua   Não   
24 27/07/1995 LARIN: transglótico   Não   
25 25/09/1995 LARIN: glótico   Não   
26 10/11/1995 LARIN: transglótico   Não   
27 27/10/1995 CO: língua oral OROF: base 

língua 
20/07/1998 Sim ESÔFAGO 15/07/1999

28 06/09/1992 LÁBIO   Não   
29 15/03/1996 HIPOF: fossa piriforme   Sim ESÔFAGO 25/04/1996
30 17/03/1995 LARIN: supraglótico   Sim ESÔFAGO 

(DUPLO) 
23/05/1996

31 01/06/1991 OROF: amígdala   Não   
32 26/04/1996 CO: assoalho de boca SEM DADOS 24/03/1998 Não   
33 17/10/1996 LARIN: transglótico   Não   
34 01/07/1993 HIPOF: fossa piriforme LARIN: glótico 01/01/1988 Não   
36 29/12/1995 LARIN: transglótico   Não   
37 20/03/1996 CO: assoalho de boca   Não   
38 24/04/1992 LARIN: glótico   Não   
40 17/05/1996 LARIN: transglótico   Não   
41 23/05/1996 OROF: amígdala   Não   
43 14/06/1976 OROF: base língua   Não   
45 23/12/1994 LARIN: supraglótico   Sim PULMÃO 28/01/1997
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DATA 
TUMOR 1 n LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

46 25/07/1996 OROF: base língua   Não   
47 19/11/1993 LARIN: transglótico   Não   
48 06/03/1996 OROF: base língua   Não   
49 25/07/1996 HIPOF: fossa piriforme   Não   
50 05/03/1993 LARIN: transglótico   Não   
52 01/01/1973 LARIN: glótico CO: língua oral 05/06/1996 Sim ESÔFAGO 12/08/1996
53 05/04/1994 LARIN: glótico   Não   
54 01/01/1993 CO: assoalho de boca CO: trígono 

retromalar 
20/08/1996 Não   

55 16/10/1995 CO: língua oral OROF: base 
língua 

17/07/1996 Não   

56 04/09/1996 CO: assoalho de boca   Não   
57 17/06/1996 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
59 30/07/1996 OROF: pál. mole ant-inf LARIN: 

supraglótico 
30/07/1996 Não   

60 22/07/1996 CO: assoalho de boca   Não   
61 03/08/1995 LARIN: transglótico HIPOF: área 

pós-cricoid, 
19/09/1996 Sim PULMÃO 11/09/1996

62 17/04/1996 LARIN: glótico   Não   
63 13/11/1996 OROF: base língua   Não   
64 05/10/1995 LARIN: supraglótico   Não   
65 04/03/1996 CO: língua oral   Sim ESÔFAGO 17/10/1996
67 30/08/1996 OROF: pál. mole ant-inf   Sim ESÔFAGO 16/10/1996
68 09/02/1995 LÁBIO LÁBIO 28/08/1996 Não   
69 09/08/1991 LARIN: glótico OROF: base 

língua 
04/05/1992 Não   

70 26/10/1995 LARIN: transglótico HIPOF: fossa 
piriforme 

30/09/1997 Não   

72 13/09/1996 OROF: base língua   Sim ESTÔMAGO 16/01/1997
73 20/09/1996 LÁBIO   Não   
74 19/11/1996 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
75 06/01/1997 HIPOF: fossa piriforme   Sim ESÔFAGO 06/01/1997
76 05/08/1993 LARIN: transglótico   Não   
77 18/12/1996 LARIN: supraglótico HIPOF: fossa 

piriforme 
27/10/1998 Sim ESÔFAGO 

(DUPLO) 
18/12/1996

78 02/01/1997 OROF: base língua   Não   
79 05/11/1996 CO: assoalho de boca   Não   
80 24/01/1997 LARIN: glótico   Não   
81 22/11/1998 LARIN: supraglótico LARIN: glótico 01/10/1991 Não   
82 14/02/1997 HIPOF: fossa piriforme   Não   
83 18/03/1997 LARIN: transglótico   Sim ESÔFAGO 18/03/1997
85 09/05/1997 LARIN: transglótico   Não   
86 06/11/1996 OROF: pál. mole ant-inf OROF: amígdala 03/03/1997 Não   
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n DATA 
TUMOR 1 LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

87 19/03/1997 CO: assoalho de boca   Sim ESTÔMAGO 20/03/1998
88 08/04/1997 HIPOF: fossa piriforme   Não   
89 26/02/1997 NASOF: pál. Mole sup-

post 
  Não   

91 10/11/1997 HIPOF: área pós-cricoid,   Não   
92 29/12/1995 LARIN: glótico   Não   
93 25/04/1995 CO: língua oral   Não   
95 25/07/1996 NASOF: pál. Mole sup-

post 
OROF: amígdala 23/06/1998 Não   

96 23/06/1998 OROF: amígdala SEM DADOS  Não   
97 23/06/1998 OROF: pál. mole ant-inf CO: língua oral 14/12/1998 Não   
98 26/10/1992 CO: trígono retromalar   Não   
99 13/03/1995 CO: assoalho de boca   Não   
100 27/06/1994 CO: assoalho de boca   Sim ESÔFAGO 20/08/1998
102 27/08/1998 CO: língua oral CO: língua oral 21/10/1998 Não   
103 17/08/1998 LARIN: transglótico LARIN: glótico 17/09/1998 Não   
104 07/06/1995 OROF: base língua CO: língua oral 28/07/1998 Sim ESÔFAGO 03/09/1998
105 17/08/1998 LARIN: glótico   Não   
106 11/08/1998 CO: língua oral   Não   
107 10/11/1998 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
110 17/09/1998 LARIN: supraglótico   Não   
111 06/05/1997 OROF: amígdala CO: trígono 

retromalar 
23/06/1997 Não   

112 17/11/1994 OROF: base língua   Não   
113 05/02/1998 LARIN: transglótico HIPOF: fossa 

piriforme 
06/04/1998 Não   

114 24/07/1998 CO: assoalho de boca LARIN: glótico 08/11/1998 Sim ESÔFAGO 
(DUPLO) 

08/11/1998

115 17/09/1998 OROF: base língua OROF: amígdala 25/05/1994 Sim ESÔFAGO 
(DUPLO) 

29/10/1998

116 29/10/1998 CO: língua oral   Sim ESÔFAGO 29/10/1998
117 06/11/1998 HIPOF: fossa piriforme   Não NIE I 

ESÔFAGO 
06/11/1998

119 19/12/1997 LARIN: glótico   Não   
120 11/01/1999 HIPOF: fossa piriforme   Não NIE I 

ESÔFAGO 
12/08/1999

121 08/09/1998 LARIN: glótico   Não   
122 17/11/1998 OROF: base língua   Sim ESTÔMAGO 19/11/1998
124 26/11/1998 OROF: amígdala   Não   
125 26/11/1998 LARIN: supraglótico   Não NIE I 

ESÔFAGO 
15/03/2000

126 16/11/1998 LÁBIO LÁBIO 10/03/1999 Não   
128 12/11/1998 CO: trígono retromalar   Não   
129 30/11/1998 CO: assoalho de boca   Sim ESTÔMAGO 03/12/1998
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n DATA 
TUMOR 1 LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

130 19/07/1995 OROF: base língua OROF: parede 
faringe 

21/08/1995 Sim PULMÃO  

131 29/12/1998 LARIN: glótico   Não   
132 17/03/1998 CO: assoalho de boca   Não   
134 14/12/1998 CO: língua oral   Sim ESÔFAGO 17/12/1998
135 06/01/1999 OROF: amígdala   Não   
136 04/12/1998 LARIN: glótico   Não NIE I 

ESÔFAGO 
17/12/1998

139 28/01/1999 CO: rebordo alveolar   Não   
140 30/10/1998 LARIN: glótico   Não   
142 15/01/1999 LARIN: transglótico   Não   
143 04/12/1998 CO: língua oral   Não   
144 30/01/1997 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
145 04/12/1998 LARIN: glótico   Não   
146 06/01/1999 LARIN: transglótico   Não   
147 08/01/1999 CO: língua oral   Não   
148 25/02/1999 CO: trígono retromalar   Não   
150 01/01/1994 LÁBIO CO: assoalho de 

boca 
 Não   

151 18/12/1998 HIPOF: fossa piriforme HIPOF: fossa 
piriforme 

08/06/2000 Não   

152 08/02/1999 LARIN: glótico   Não   
153 05/01/1999 LARIN: transglótico   Não   
154 30/09/1998 LARIN: glótico   Não   
155 22/02/1999 CO: língua oral   Não   
157 22/05/1998 LARIN: glótico   Não   
160 12/03/1999 LARIN: glótico   Não   
161 04/03/1999 LARIN: glótico   Não   
163 16/03/1999 CO: língua oral   Não   
166 23/03/1999 CO: rebordo alveolar   Não   
168 08/08/1994 CO: língua oral   Não   
169 08/03/1999 LARIN: supraglótico OROF: parede 

faringe 
08/03/1999 Sim ESÔFAGO 08/03/1999

170 01/04/1999 CO: trígono retromalar   Não   
171 13/11/1998 LARIN: supraglótico   Não   
172 30/03/1999 LARIN: transglótico   Não   
174 15/04/1999 LARIN: supraglótico   Não   
176 07/12/1998 CO: rebordo alveolar   Não   
177 09/04/1999 OROF: base língua   Não   
178 20/04/1999 LARIN: transglótico   Não   
179 06/05/1999 LARIN: glótico   Não   
180 11/05/1999 CO: língua oral   Não   
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n DATA 
TUMOR 1 LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

181 25/03/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
183 01/07/1990 CO: língua oral   Não   
184 01/02/1998 LÁBIO SEM DADOS  Não   
186 11/05/1999 LARIN: supraglótico   Não   
187 09/06/1999 CO: mucosa jugal   Não   
188 06/05/1999 LARIN: glótico   Não   
189 21/06/1999 LARIN: supraglótico   Não   
190 26/03/1997 LARIN: glótico   Não   
191 15/04/1999 LARIN: glótico METÁSTASE 

CEC CP 
15/04/1999 Não   

193 10/05/1999 CO: rebordo alveolar   Não   
194 30/03/1999 CO: rebordo alveolar   Não   
195 20/05/1999 LARIN: supraglótico   Não   
196 20/05/1999 HIPOF: fossa piriforme   Não   
198 31/05/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
199 01/07/1999 OROF: base língua   Não   
200 26/05/1993 LARIN: glótico   Não   
202 12/03/1999 LARIN: glótico OROF: parede 

faringe 
07/04/1999 Sim ESÔFAGO 

(DUPLO) 
05/07/1999

203 04/06/1999 CO: trígono retromalar   Não   
204 28/04/1999 LARIN: transglótico   Não   
206 08/03/1999 LARIN: infraglótico   Não   
207 26/05/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
208 26/05/1999 CO: língua oral   Não   
210 14/06/1999 CO: língua oral   Não   
211 15/06/1999 CO: assoalho de boca   Sim ESÔFAGO 21/06/1999
212 24/05/1999 CO: trígono retromalar   Não   
213 24/06/1999 OROF: base língua   Não   
215 06/01/1992 NASOF: par. post-sup HIPOF: fossa 

piriforme 
 Não NIE I 

ESÔFAGO 
28/06/1999

217 23/06/1999 CO: língua oral   Não   
218 08/03/1995 CO: assoalho de boca   Não   
219 14/05/1999 LARIN: glótico LARIN: glótico 05/07/1999 Não   
221 02/07/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
222 02/07/1999 CO: trígono retromalar   Sim ESÔFAGO 15/07/1999
223 29/06/1999 NASOF: par. post-sup   Não   
225 07/07/1999 CO: assoalho de boca   Não   
226 01/07/1999 CO: assoalho de boca   Não   
227 24/06/1997 CO: língua oral NASOF: pál. 

Mole sup-post 
20/01/1998 Sim PULMÃO 15/04/1999

228 30/06/1999 OROF: parede faringe   Sim ESTÔMAGO  
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n DATA 
TUMOR 1 LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

229 16/07/1999 CO: língua oral   Não   
230 07/07/1999 LARIN: supraglótico   Não   
231 17/08/1999 CO: assoalho de boca METÁSTASE 

CEC CP 
17/08/1999 Não   

232 15/07/1999 CO: língua oral   Não   
233 01/02/1990 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
234 16/12/1987 LÁBIO   Não   
236 05/03/1992 LARIN: glótico LÁBIO 01/11/1997 Não   
237 10/05/1999 CO: assoalho de boca   Não   
239 04/08/1999 LARIN: supraglótico   Não NIE I 

ESÔFAGO 
(DUPLO) 

12/08/1999

240 11/08/1999 LARIN: glótico   Não   
241 10/08/1999 OROF: parede faringe   Sim ESÔFAGO 23/08/1999
242 23/04/1991 LARIN: supraglótico   Não   
243 21/07/1998 LARIN: glótico   Não   
244 15/07/1999 LARIN: glótico HIPOF: fossa 

piriforme 
24/08/1999 Não   

245 16/08/1999 LARIN: glótico   Não   
246 17/08/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não NIE I 

ESÔFAGO 
02/09/1999

247 04/08/1999 CO: língua oral   Não   
249 21/07/1999 CO: trígono retromalar   Não   
250 03/11/1997 CO: assoalho de boca   Não   
251 23/08/1999 LARIN: transglótico   Sim ESÔFAGO 09/09/1999
252 19/09/1999 LARIN: transglótico   Não   
253 13/09/1999 HIPOF: par. Post   Não   
254 07/10/1999 HIPOF: fossa piriforme   Não   
255 10/08/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Sim ESÔFAGO 07/10/1999
256 09/11/1999 LARIN: glótico   Não   
257 21/07/1997 CO: assoalho de boca CO: assoalho de 

boca 
07/10/1999 Não   

258 24/08/1999 OROF: amígdala   Sim CÓLON 01/01/1985
259 27/10/1999 CO: mucosa jugal   Não   
260 12/11/1999 LARIN: transglótico   Sim ESÔFAGO 25/10/1999
261 11/10/1999 CO: língua oral OROF: pál. mole 

ant-inf 
14/01/2000 Sim ESÔFAGO 28/10/1999

262 09/07/1996 CO: língua oral LARIN: glótico 01/10/1999 Não   
263 22/01/1999 LARIN: supraglótico   Não   
265 18/10/1999 CO: língua oral   Não   
266 11/10/1999 CO: assoalho de boca   Não   
267 18/03/1999 CO: língua oral OROF: pál. mole 

ant-inf 
24/03/1999 Sim ESÔFAGO 04/11/1999

______________________________________________________________Apêndice 



_____________________________________________________________ 

n DATA 
TUMOR 1 LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

268 14/10/1999 LARIN: supraglótico   Não   
269 02/02/1993 CO: assoalho de boca LARIN: glótico 06/10/1999 Sim BEXIGA 01/01/1997
270 24/09/1999 CO: assoalho de boca   Sim ESÔFAGO 25/11/1999
272 11/10/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
273 06/12/1999 CO: assoalho de boca   Não   
274 25/11/1999 LARIN: supraglótico   Não   
275 12/11/1999 CO: trígono retromalar   Não   
276 01/11/1997 CO: trígono retromalar   Não   
277 21/11/1999 CO: assoalho de boca   Não   
278 25/11/1999 CO: assoalho de boca   Sim ESÔFAGO 03/12/1999
279 15/12/1999 LARIN: glótico   Não   
281 19/11/1999 CO: assoalho de boca   Não   
282 02/09/1999 LARIN: glótico   Não   
283 06/12/1999 LARIN: supraglótico   Não   
284 20/12/1999 HIPOF: fossa piriforme LARIN: glótico 06/12/1999 Não   
285 06/12/1999 CO: assoalho de boca   Não   
287 18/01/2000 LARIN: supraglótico   Não   
288 30/12/1996 LARIN: glótico   Não   
289 25/10/1999 CO: língua oral   Não   
290 10/12/1999 CO: trígono retromalar   Não   
291 15/05/1997 CO: rebordo alveolar CO: mucosa 

jugal 
24/11/1999 Não   

292 09/10/1995 LÁBIO   Não   
293 12/11/1999 LARIN: glótico   Sim ESÔFAGO 20/12/1999
294 04/02/2000 CO: rebordo alveolar   Não   
298 22/05/1989 LARIN: glótico   Não   
301 21/02/2000 LARIN: supraglótico   Não   
302 21/02/2000 OROF: amígdala LARIN: 

supraglótico 
21/02/2000 Não NIE I 

ESÔFAGO 
13/01/2000

303 18/01/2000 CO: língua oral   Sim ESÔFAGO 20/01/2000
304 15/10/1999 CO: assoalho de boca   Não   
306 18/01/2000 CO: trígono retromalar OROF: parede 

faringe 
27/09/2000 Não   

307 20/01/2000 OROF: amígdala   Não   
308 28/12/1999 CO: trígono retromalar   Não   
309 24/01/2000 CO: língua oral   Não   
311 22/11/1999 CO: assoalho de boca   Não   
312 04/02/2000 CO: língua oral   Não   
313 25/02/2000 HIPOF: par. Post   Não   
314 24/01/2000 CO: assoalho de boca   Não   
315 17/02/2000 LARIN: glótico   Não   
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DATA 
TUMOR 1 n LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

318 02/02/2000 LARIN: glótico   Não   
320 29/02/2000 LARIN: glótico SEM DADOS 31/03/2000 Sim ESÔFAGO 16/03/2000
321 15/03/2000 CO: assoalho de boca CO: assoalho de 

boca 
05/05/2000 Não   

324 14/04/2000 CO: trígono retromalar   Não   
325 10/05/2000 LARIN: glótico   Não   
326 03/04/2000 CO: língua oral   Não   
328 29/06/2000 LARIN: supraglótico   Não NIE I 

ESÔFAGO 
18/04/2000

330 24/05/2000 LARIN: glótico LARIN: glótico 24/05/2000 Não   
331 04/05/2000 CO: assoalho de boca   Não NIE I 

ESÔFAGO 
15/03/2000

332 24/02/2000 CO: língua oral   Não   
335 29/03/2000 LARIN: glótico   Não   
336 11/04/2000 LARIN: glótico   Sim ESÔFAGO 09/05/2000
337 27/04/2000 LARIN: glótico   Não NIE I 

ESÔFAGO 
11/05/2000

339 05/05/2000 LÁBIO LÁBIO 16/03/2000 Não   
340 25/11/1999 CO: trígono retromalar CO: trígono 

retromalar 
09/11/1999 Não   

341 24/03/2000 OROF: amígdala METÁSTASE 
CEC CP 

06/01/2000 Não   

343 04/05/2000 LARIN: supraglótico   Não NIE I 
ESÔFAGO 

11/05/2000

344 19/05/2000 LARIN: supraglótico METÁSTASE 
CEC CP 

16/05/2000 Não NIE I 
ESÔFAGO 
(DUPLO) 

19/05/2000

345 08/05/2000 CO: assoalho de boca   Não   
346 04/05/2000 LARIN: supraglótico LARIN: 

supraglótico 
19/05/2000 Não   

347 20/04/2000 CO: língua oral   Não   
351 10/10/2000 LARIN: supraglótico   Não   
353 22/04/1999 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
354 25/11/1999 OROF: amígdala LARIN: 

supraglótico 
08/06/2000 Não   

355 10/05/2000 CO: língua oral   Não   
356 15/05/2000 OROF: amígdala   Não   
358 01/06/2000 HIPOF: fossa piriforme   Não   
359 17/05/2000 CO: assoalho de boca   Sim ESÔFAGO 

(DUPLO) 
13/07/2000

361 26/05/2000 CO: língua oral   Não   
364 14/06/2000 CO: pálato duro   Não   
365 31/01/2000 OROF: amígdala   Não   
366 29/06/2000 LARIN: glótico   Não NIE I 

ESÔFAGO 
27/07/2000
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DATA 
TUMOR 1 n LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

367 24/08/2000 CO: mucosa jugal   Não   
368 26/09/2000 CO: assoalho de boca   Não   
369 04/08/2000 CO: rebordo alveolar   Não   
370 04/08/2000 CO: trígono retromalar   Não   
371 14/08/2000 HIPOF: par. Post METÁSTASE 

CEC CP 
 Não   

372 09/03/2000 CO: língua oral   Não   
373 17/07/2000 CO: trígono retromalar   Não   
374 18/07/2000 CO: trígono retromalar   Não   
375 16/08/2000 CO: assoalho de boca   Não   
376 15/08/2000 LÁBIO   Não   
378 09/10/2000 LARIN: glótico   Não   
379 18/08/2000 OROF: amígdala   Sim ESÔFAGO 

(DUPLO) 
21/09/2000

380 16/08/2000 CO: língua oral   Não   
381 05/01/2001 OROF: valécula   Sim ESOFAGO 11/01/2001
382 02/08/2000 HIPOF: fossa piriforme LARIN: 

supraglótico 
01/10/1998 Não   

383 19/09/2000 OROF: pál. mole ant-inf   Não   
384 02/10/2000 HIPOF: fossa piriforme   Sim ESÔFAGO 21/09/2000
385 15/09/2000 CO: língua oral   Não   
386 11/10/2000 LARIN: supraglótico   Não   
387 30/08/2000 OROF: base língua   Não   
389 06/07/2000 LARIN: supraglótico HIPOF: fossa 

piriforme 
27/09/2000 Sim PRÓSTATA 17/09/1995

390 04/02/2000 CO: língua oral   Não   
391 09/12/1997 LÁBIO LÁBIO 09/12/1996 Não   
392 03/08/2000 LARIN: glótico   Não   
393 08/05/2000 LARIN: infraglótico   Não   
395 11/10/2000 CO: trígono retromalar   Não   
396 27/06/2000 CO: trígono retromalar   Não   
398 19/09/2000 OROF: parede faringe   Não   
400 31/08/2000 LÁBIO   Não   
401 15/09/2000 CO: língua oral   Não   
402 31/07/2000 CO: língua oral   Não   
403 11/10/2000 CO: assoalho de boca   Não   
406 17/03/1994 CO: língua oral   Não   
407 01/11/2000 CO: trígono retromalar OROF: amígdala 01/11/2000 Não   
408 14/11/2000 OROF: amígdala   Não   
409 11/10/2000 CO: assoalho de boca   Não   
410 10/03/2000 LARIN: glótico   Não   
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DATA 
TUMOR 1 n LOCAL. TUMOR CP1 LOCAL 

TUMOR CP2 
DATA 

TUMOR CP
OUTRO 
TUMOR 

SE SIM 
LOCAL 

DATA 
TUMOR 

411 17/10/1996 LARIN: glótico OROF: amígdala 26/10/2000 Não   
412 27/09/2000 LARIN: glótico   Não   
413 24/11/2000 LARIN: supraglótico   Não   
414 18/10/2000 OROF: valécula METÁSTASE 

CEC CP 
27/07/2000 Não   

SIGLAS: 

CO: Cavidade Oral 

ORO: Orofaringe  

NASO: Nasofaringe 

HIPO: Hipofaringe 

LARIN: Laringe 

Lábio 
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Risco de câncer de esôfago conforme o “índice de álcool”1  
 
Índice de 

álcool 
0 

< 0 
< 50 

0 e > 50 
51 -100 
≠ 51- 100 

> 100 
< 100 

 OR 
(95% 
IC) 

p*** OR  
(95%  
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p*

 5,600 
(0,746 – 
42,031 

0,064 1,444 
(0,576 – 
3,621) 

0,431 0,926 
(0,385 – 
2,228) 

0,865 0,532 0,077 

1 número de unidades de etanol/dia multiplicado pelo número de anos de consumo 
 

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fisher 

 

 

 

 

Risco de neoplasia de esôfago conforme duração de consumo de etanol (anos)  
 
Duração 

de 
consumo 

de 
etanol 
(anos) 

0 
> 0 

< 15 anos 
> 15 anos 

16-30 anos 
≠ 16-30anos 

31-45 anos 
≠ 31-45 anos 

> 45 anos 
< 45 anos 

 OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p* OR (95% 
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p***

 5,600 
(0,746-
42,031) 

0,064 2,593 
(0,337-
19,319) 

0,490 1,741 
(0,748-
4,052) 

0,112 0,428(0,212-
0,861) 

0,015 1,092 
(0,651-
1,831) 

0,287 

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fischer 
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Risco de neoplasia de esôfago conforme a idade de início (anos) da ingestão de 
etanol e do tabagismo  
 
Idade de 
início 
(anos) 

< 15 anos 
> 15 anos 

16-20 anos 
≠ 16-20 anos 

21-25 anos 
≠ 21-25 anos 

> 25 anos 
< 25 anos 

 OR 
(95% 
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p***

Consumo 
de etanol 

0,463 
(0,222-
0,968) 

0,037 6,941 
(4,156-
12,316)

0,639 2,422 
(0,554-
10,584)

0,400 1,998 
(0,454-
8,795) 

0,551 

Tabagismo 0,542 
(0,260-
1,127) 

0,097 2,032 
(0,892-
4,627) 

0,086 0,816 
(0,229-
2,909) 

0,729 1,597 
(0,201-
12,659) 

1,00 

 

 

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fischer 

 

 

Risco de câncer de esôfago conforme período de consumo de tabaco (anos)  

 

Período de 
consumo de 

tabaco (anos)

0 
> 0 

< 10 anos 
0 e > 10 anos 

11 – 20 anos 
≠ 11 – 20 anos 

< 21 anos 
> 21 anos 

 OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*

 Não é 
possível 
calcular 

0,388 1,327 
(0,298-
5,910) 

1,00 0,754 
(0,169-
3,356) 

1,00 1,957 
(0,665-
5,757) 

0,215 

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fisher 
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Risco de neoplasia de esôfago conforme o tipo de tabaco consumido  
 

Tipo de 
cigarro 

Cigarro de 
papel 

Cigarro de 
palha, outros 

Cigarro de 
palha + papel 

Cigarro de 
papel, outros 

Cigarro de 
palha 

Cigarro de 
pepel, outros 

Outros 
Cigarro de 

papel + palha 

 OR 
(95% 
IC)  

p* OR 
(95% 
IC) 

p* OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p***

 1,086 
(0,501-
2,354) 

0,835 1,255 
(0,540-
2,914) 

0,597 0,615 
(0,139-
2,720) 

0,751 Não é 
possível 
calcular 

1,00 

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fisher 

 
 
 
Risco de câncer de esôfago conforme o número de cigarros consumidos/dia  
 

Número de 
cigarros/dia 

1-10 
≠ 1-10 

11-20 
≠ 11-20 

21-30 
≠ 21-30 

> 30 
< 30 

 OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p***

 0,788 
(0,285-
2,175) 

0,586 1,538 
(0,727-
3,253) 

0,282 0,565 
(0,229-
1,392) 

0,285 1,010 
(0,491-
2,083) 

0,999 

*** Teste exato de Fisher 
 
 
 
Risco de neoplasia de esôfago conforme o índice de Brinkman (número de 
cigarros/dia x anos de consumo)  
 

Índice de 
Brinkman 

<200 
>200 

201-600 
≠ 201-600 

>600 
<600 

 OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p***

 3,447 
(0,454-
26,199 

0,335 1,123 
(0,517-
2,438) 

0,840 0,836 
(0,395-
1,769) 

0,712 

*** Teste exato de Fisher 
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Risco de neoplasia de esôfago conforme a freqüência de consumo dos alimentos 

Alimentos Menos1dia/semana 
+ 1 dia/semana 

1-2 dias/semana 
≠1-2 dias/semana 

3-4dias/semana 
≠3-4dias/semana 

+5dias/semana 
≠5dias/semana 

 OR 
(95%IC) 

p OR 
(95%IC) 

p OR 
(95%IC) 

p OR 
(95%IC) 

p 

Vegetais 
verdes 

1,092  
(0,433-
2,759) 

0,852
*

1,025 
(0,273-
2,220) 

0,950
*

1,332 
(0,530-
3,345) 

0,541 
*

0,766 
(0,375-
1,563) 

0,462
*

Vegetais 
alaranjados 

0,822 
(0,386-
1,749) 

0,610
*

0,868 
(0,430-
1,755) 

0,694
*

0,721 
(0,297-
1,750) 

0,468
*

0,281 
(0,833-
9,479) 

0,083
*

Outros 
vegetais 

1,484 
(0,522-
3,989) 

0,431
*

1,047 
(0,471-
2,326) 

0,911
* 

1,323 
(0,491-
3,567) 

0,579
* 

1,663 
(0,331-
1,331) 

0,245
* 

Frutas 
frescas 

1,108 
(0,463-
2,652) 

0,817
*

0,725 
(0,351-
1,478) 

0,384
*

1,665 
(0,487-
5,699) 

0,595
***

1,025 
(0,498-
2,107) 

0,947
*

Suco de 
frutas 

1,645 
(0,764-
3,542) 

0,200
*

0,713 
(0,335-
1,519) 

0,541
*

0,996 
(0,331-
3,000) 

1,00 
***

0,840 
(0,395-
1,788) 

0,651
*

Bebidas de 
infusão 

0,912 
(0,422-
1,974) 

0,816
*

1,461 
(0,425-
5,023) 

0,781
***

1,611 
(0,202-
12,864) 

1,00 
***

0,823 
(0,323-
2,101) 

0,684
*

Café 1,192 
(0,266-
5,542) 

1,00 
***

Não é 
possível 
calcular 

1,00 
***

Não é 
possível 
calcular 

1,00 
***

0,529 
(0,121-
2,318) 

0,553 
***

Carne 
bovina 

2,044 
(0,263-15-

888) 

0,705
***

0,580 
(0,270-
1,247) 

0,159
*

0,843 
(0,388-
1,833) 

0,666
*

1,620 
(0,802-
3,273) 

0,125
*

Carne de ave 0,528 
(0,224-
1,243) 

0,138 
*

1,000 
(0,500-
1,999) 

1,00  
*

1,114 
(0,485-
2,555) 

0,799
*

2,486 
(0,573-
10,783) 

0,162
*

Carne suína 0,778 
(0,381-
1,587) 

0,489
*

1,563 
(0,271-
1,170) 

0,120
*

2,316 
(0,300-
17,888) 

0,407
*

Não é 
possível 
calcular 

0,313
*

Leite e 
laticínios 

0,844(0,4
13-1,725) 

0,641
*

0,891 
(0,430-
1,843) 

0,755
*

Não é 
possível 
calcular 

0,236
***

1,214(0,1
51-9,781) 

1,00 
***

Queijo 1,097(0,5
34-2,254) 

0,801
*

1,005 
(0,482-
2,096) 

0,989
*

1,811 
(0,531-
6,179) 

0,444
***

0,576 
(0,246-
1,352) 

0,200
*

Frutos do 
mar 

1,075 
(0,236-
4,902) 

1,00 
***

0,609 
(0,128-
2,898) 

0,630
***

Não é 
possível 
calcular 

1,00 
***

Não é 
possível 
calcular 

1,00 
***

Ovos 0,970 
(0,404-
2,326) 

0,997
*

0,988 
(0,492-
1,983) 

0,972
*

1,104 
(0,461-
2,640) 

0,825
*

0,943 
(0,371-
2,393) 

0,901
*

Fígado 1,368 
(0,680-
2,753) 

0,378
*

0,640 
(0,316-
1,299) 

0,214
*

1,207 
(0,150-
9,713) 

1,00 
***

Não é 
possível 
calcular 

1,00 
***

Peixe 0,726 
(0,357-
1,475) 

0,374
*

1,211 
(0,582-
2,520) 

0,608
*

2,188 
(0,282-
16,947) 

0,705
***

1,125 
(0,138-
9,147) 

1,00 
***

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fisher 
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Risco de neoplasia de esôfago conforme o preparo de verduras 

Alimentos Cru 

Cozido, assado em 

forno, brasa, outros 

Cozido 

Cru, assado em forno, 

outros 

Assado em forno 

Cru, assado em brasa, 

cozido, outros 

Outros 

Cru, cozido, 

assado em forno, 

brasa 

 OR 

(95%IC) 

p OR (95%IC) p OR (95%IC) p OR 

(95%IC) 

p 

Verduras 0,767 

(0,367-

1,5757) 

0,469 
*

2,108 

(0,927-

4,790) 

0,070 
*

Não é 

possível 

calcular 

1,00 
***

0,291 

(0,970-

4,871) 

0,370 
*** 

 
* Teste Qui-Quadrado 

*** Teste exato de Fisher 
 
 
 
 

Risco de neoplasia de esôfago conforme temperatura de consumo dos alimentos 

 
Alimentos Frio 

Morno, quente, 

muito quente e 

baixo consumo 

Morno 

Frio, quente, 

muito quente e 

baixo consumo 

Quente/muito quente 

Frio, morno e baixo 

consumo 

Baixo consumo 

Frio, morno, quente 

e muito quente 

 OR 

(95% IC) 

p OR (95% 

IC) 

p OR 

(95%IC) 

p OR 

(95%IC) 

p 

Verduras e 

carnes 

0,903 

(0,256-

3,181 

0,747
***

0,756 

(0,330-

1,773) 

0,531
*

0,923 

(0,305-

2,790) 

0,534 
***

1,277 

(0,631-

2,585) 

0,778 
***

Café Não é 

possível 

calcular 

1,00 
***

1,543 

(0,766-

3,111) 

0,222
*

Não é 

possível 

calcular 

0,605 
***

2,532(0,3

27-

19,625) 

0,705 
***

 
* Teste Qui-Quadrado 

*** Teste exato de Fisher 
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Risco de neoplasia de esôfago conforme o consumo semanal de etanol  
 

Consumo 
semanal de 

etanol (gramas 
de 

etanol/semana) 

0  
> 0 

gramas de 
etanol/semana 

<150 
0 e > 150 
gramas de 

etanol/semana 

151 – 300 
≠ 151-300 
gramas de 

etanol/semana 

301-450 
≠301-450 
gramas de 

etanol/semana 

451-600 
≠ 451-600 
gramas de 

etanol/semana 

<600 
> 600 

gramas de 
etanol/semana 

 OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*** OR 
(95% 
IC) 

p*

 5,600 
(0,746 

- 
42,031) 

0,064 1,170 
(0,391-
3,498) 

1,00 1,412 
(0,410-
4,863) 

0,780 0,585 
(0,209-
1,638) 

0,353 1,192 
(0,266-
5,342) 

1,00 0,631 
(0,313-
1,272) 

0,195 

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fisher 
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Risco de neoplasia de esôfago conforme o preparo das carnes 

 

Alimentos Cru 

Cozido, assado 

em forno, brasa, 

frito, outros 

Cozido 

Cru, assado em 

forno, brasa, frito, 

outros 

Assado forno 

Cru, cozido, 

brasa, frito, outro 

Assado brasa 

Cru, cozido, 

assado em forno, 

frito, outro 

Frito 

Cru, cozido, 

assado em forno, 

brasa, outro 

Outros 

Cru, cozido, 

assado em forno, 

brasa, frito 

 OR 

(95% 

IC) 

P OR 

(95% 

IC) 

p OR 

(95% 

IC) 

p OR 

(95%  

IC) 

p OR 

(95%  

IC) 

p OR 

(95% 

IC) 

p 

Carnes Não é 

possível 

calcular 

1,00 
***

1,321 

(0,658-

2,651) 

0,432 
*

1,380 

(0,173-

11,010) 

0,610 
*

Não é 

possível 

calcular 

1,00 
***

0,706 

(0,353-

1,413) 

0,323 
*

0,614 

(0,07-

5,408) 

0,507 
***

Peixes ---- ---- 3,628 

(0,844-

15,586) 

0,065 
*

0,366 

(0,037-

3,614) 

0,375 
***

Não é 

possível 

calcular 

1,00 
***

0,736 

(0,367-

1,478) 

0,388 
*

0,875 

(0,425-

1,804) 

0,718 
*

* Teste Qui-Quadrado 
*** Teste exato de Fisher 
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