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RESUMO
Soares FF. Desigualdades sociais na sobrevida de câncer de boca e orofaringe em
São Paulo [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo; 2018.

Introdução. Há evidências de que a desigualdade social pode influenciar o
prognóstico do câncer quando foram comparadas as taxas de sobrevida segundo o
status socioeconômico, entretanto isso ainda não foi estudado no Brasil. Objetivo.
Analisar a desigualdade social na determinação da sobrevida específica em um, três
e cinco anos, de pacientes diagnosticados com câncer de boca e orofaringe em São
Paulo. Metodologia. Utilizou-se a coorte de base hospitalar do grupo de pesquisa
“Genoma Clínico do Câncer de Cabeça e Pescoço” (GENCAPO), à qual foram
aplicados novos critérios de exclusão. Assim, foram analisados dados demográficos,
socioeconômicos, comportamentais, sintomas autorreferidos e de condições clínicas
de 1.154 pacientes, com diagnóstico de malignidade nas regiões de boca (C00.3-C06)
e orofaringe (C09-C10), arrolados de 2001 a 2009 e acompanhados por cinco anos.
A desigualdade social foi aferida pela escolaridade e a ocupação. As probabilidades
acumuladas de sobrevida específica em um, três e cinco anos foram calculadas pelo
método de Kaplan-Meier e as diferenças entre as curvas de sobrevida, pelo teste de
Log-rank. A regressão de Cox univariada e múltipla possibilitou a análise dos fatores
associados à sobrevida - Hazard Ratio (HR) com IC95%. Resultados. As
probabilidades acumuladas de sobrevida específica em um, três e cinco anos para
câncer de boca e orofaringe, foram de 74,72%, 49,86 e 42,46%, respectivamente.
Baixa escolaridade (HR=1,25; IC95%=1,03-1,51) e realização de trabalhos manuais
(HR=1,37; IC95%=1,05-1,78) foram associados à menor probabilidade de
sobrevivência em cinco anos na análise não ajustada. A cor da pele preta/parda, tumor
de tamanho T3 ou T4 e comprometimento de linfonodos foram fatores
independentemente associados à menor sobrevida específica por câncer de boca e
orofaringe em um, três e cinco anos. Disfagia e dificuldade respiratória foram
associados à menor sobrevida específica em um ano. Em três anos, observou-se
também a otalgia e em cinco anos, a dificuldade de deglutição. Conclusões. Foi
identificada associação entre a desigualdade social, menor escolaridade e trabalho
manual, à menor sobrevida em 5 anos. Esses fatores, na análise ajustada pelas
características demográficas, tiveram sua associação potencialmente explicada pela
cor da pele preta/parda.

Palavras-chave: Desigualdades em Saúde, Neoplasias Bucais, Neoplasias
Orofaríngeas, Análise de Sobrevida, Estudos de Coortes

Abstract
Soares FF. [Social inequalities in the oral and oropharyngeal cancer survival in São
Paulo] [thesis]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo; 2018. Portuguese.

Introduction. There is evidence that social inequality may influence the prognosis of
cancer when comparing survival rates according to socioeconomic status, but this has
not been studied in Brazil. Aim. To evaluate social inequality in the determination of
one, three and five years specific survival of patients diagnosed with oral and
oropharyngeal cancer in São Paulo. Methodology. A hospital-based cohort of the
research group "Clinical Genome of Head and Neck Cancer" (GENCAPO) was used,
applying new exclusion criteria. Demographic, socioeconomic, behavioral, selfreported symptoms and clinical conditions characteristics of 1,154 patients, diagnosed
with malignancy in the mouth (C00.3-C06) and oropharynx (C09-C10) regions,
included from 2001 to 2009 and followed up for five years, were analyzed. Social
inequality was measured by schooling and occupation. The cumulative probabilities of
one, three, and five years specific survival were calculated by the Kaplan-Meier
method and differences between the survival curves by the log-rank test. Univariate
and Multiple Cox Regression allowed to analyze the factors associated with survival Hazard Ratio (HR) with 95% CI. Results. The accumulated probabilities of one, three
and five years specific survival for oral and oropharyngeal cancer were 74.72%, 49.86
and 42.46%, respectively. Low schooling (HR = 1.25, 95% CI = 1.03-1.51) and manual
work (HR = 1.37, 95% CI = 1.05-1.78) were associated with a lower survival probability
at five years in the unadjusted analysis. Dysphagia and breathing difficulties were
associated with lower one year specific survival. At three years, it was also observed
earache, and at five years, swallowing difficulty. Conclusions. An association among
social inequality, lower schooling and manual labor, with the lowest survival at 5 years,
was identified. These results were potentially explained by black/brown skin color in
the adjusted analysis for demographic characteristics.

Keywords: Health Inequalities, Oral Neoplasms, Oropharyngeal Neoplasms, Survival
Analysis, Cohort Studies
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1. INTRODUÇÃO

O câncer, enquanto problema de saúde pública, tem relevância no cenário
mundial em razão do impacto que produz na morbimortalidade e pelos elevados
custos aos sistemas de saúde. Em 2015, foi a segunda maior causa de morte no
mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Nesse mesmo ano também foi a
doença que apresentou maior carga, representando aproximadamente 9% de todo o
DALY (Disability-Adjusted Life Years, ou anos de vida perdidos ajustados por
incapacidade) (GBD, 2017a).
Dados do Global Burden Disease (GBD) (GBD, 2017b) estimam que em 2015
tenham ocorrido 17,5 milhões de casos de câncer e 8,9 milhões de mortes por
neoplasias (GBD, 2017a). Os tipos mais frequentemente diagnosticados são o de
mama entre as mulheres e os de pulmão e próstata entre os homens (WHO, 2017).
De acordo com o último levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) (WHO, 2017), em 2012, os cânceres de boca e orofaringe registraram 442.760
casos novos, uma taxa de incidência ajustada por idade de 6,0/100.000 hab.
Somados, os dois tipos totalizaram 241.458 óbitos em todo o mundo (3,2/100.000
hab).
Estudos de série temporal têm demonstrado que a tendência

de

morbimortalidade do câncer de boca no mundo varia conforme os comportamentos
da população frente aos fatores de risco (Bonifazi et al. 2011; La Vecchia et al. 2004).
Eles podem estar relacionados ao estilo de vida (consumo do tabaco, ingestão
excessiva de álcool, dieta deficiente em nutrientes e sedentarismo); à exposição a
agentes ambientais, ocupacionais (substâncias químicas e radiação) ou biológicos,
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como o Papilomavírus Humano (HPV), especialmente associado à ocorrência na
orofaringe (López et al. 2014; Hwang et al. 2013).
Deve-se considerar também o efeito sinérgico entre todos esses fatores de
risco (Scully 2011; Petti 2009; Kogevinas et al., 1997) que, quando somados à
predisposição genética, podem promover a oncogênese. Esta, por sua vez, é formada
por mutações ou erros no controle do ciclo celular, com proliferação irrestrita das
células e invasão em tecidos normais, falha na morte celular programada e alteração
nas interações entre a célula e o meio (Lagiou, Adami e Trichopoulos, 2008).
Entretanto, observa-se que os determinantes da morbimortalidade vão além
das explicações biológicas e comportamentais frente aos fatores de risco. Estudos
realizados pelo Consórcio Internacional de Câncer de Cabeça e Pescoço (INHANCE)
indicaram o baixo status socioeconômico como um forte fator de risco para câncer de
cabeça e pescoço, mesmo quando controlado por outras variáveis (Conway et al.,
2015).
A desigualdade social associada ao câncer foi bastante documentada pela
literatura (Hwang et al. 2013; Antunes et al., 2013; Ferreira et al., 2012; Antunes et al.
2008a; Andersen et al. 2008; Conway et al. 2008; Kogevinas et al. 1997; Rosso et al.
1997), com destaque na sua participação no processo causal, mesmo que
indiretamente. Em geral, pessoas com menor posição socioeconômica estão expostas
a um maior risco de adoecimento e morte (Conway et al., 2008; Marmot, 2003; Eriksen
e Ursin, 2002; Rosso et al., 1997).
Assim, indivíduos mais pobres têm menor capacidade de adquirir informações
de saúde e mudar comportamentos de risco, como o consumo de álcool e tabaco,
mais frequentes nesses segmentos populacionais (Kogevinas et al., 1997). Também
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podem apresentar mais comorbidades, maior dificuldade de acesso ao diagnóstico
precoce e recursos terapêuticos, logo pior prognóstico (Antunes et al. 2001).
O perfil de incidência e mortalidade é semelhante - composto por homens,
negros, com menor escolaridade e renda familiar, independentemente do nível de
desenvolvimento do país. Em geral, ocorre na sexta ou sétima década de vida, entre
fumantes e indivíduos que não possuem plano/seguro de saúde (Hwang et al., 2013;
Ribeiro e Nardocci, 2013; Ferreira et al., 2012; Wagner et al., 2012; Santos et al., 2010;
Warnakulasuriya, 2009; Conway et al., 2008; Antunes et al., 2008a; Albano et al.,
2007; Chu et al., 2007; McLean et al., 2006; Morse e Kerr, 2006).
Normalmente, esse perfil de maior risco também é diagnosticado com a doença
em estágio mais avançado, o que agrava o prognóstico por reduzir o sucesso no
tratamento. Como as lesões iniciais são assintomáticas na maioria dos casos, são
pouco valorizadas pelos profissionais de saúde e pelos indivíduos que, quando
desprovidos de conhecimento sobre a doença, demoram a procurar os serviços de
saúde (Santos et al., 2010). Tratamentos tardios exigem intervenções cirúrgicas
maiores, com prejuízo à qualidade de vida destes pacientes devido a sequelas
estéticas e na função do sistema estomatognático (fala, mastigação, deglutição), e
consequentemente, depressão e má nutrição (Biazevic et al., 2010).
O prognóstico foi definido pelo National Institutes of Health (NIH) como a
probabilidade do curso de uma doença resultar em recuperação ou recorrência (NIH,
2017). A sobrevida é a medida mais utilizada para estimar o prognóstico de câncer,
possibilitando também a avaliação das estratégias de detecção precoce e do acesso
aos serviços de saúde para diagnóstico e tratamento (Gulnar, Teixeira e Guerra, 2012;
Wünsch-Filho et al., 2008). Portanto, compreende-se que a sobrevida é uma medida
que reflete a efetividade do sistema de saúde e do tratamento disponibilizado em
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promover a remissão do câncer. Os aspectos referentes à sobrevida do câncer serão
abordados de forma mais aprofundada na revisão de literatura a seguir.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Esta revisão foi estruturada em três partes: a primeira enfoca os aspectos
epidemiológicos e os determinantes da sobrevida do câncer de boca e orofaringe, a
segunda traz a definição de desigualdade social e a terceira, conceitos referentes à
sobrevida. Esses três itens compõem a construção teórica desta tese.

2.1.

Sobrevida do Câncer de Boca e Orofaringe

Para a maioria dos países, a sobrevida global em cinco anos para câncer de
boca e orofaringe está em torno de 50%, em média, como na Alemanha (Listl et al.
2013) onde foi registrado uma probabilidade de 54,6% e no Reino Unido (Rogers et
al., 2009), 56%, além de uma sobrevida específica em cinco anos de 74%. No Canadá,
Tiwana et al. (2014) observaram uma sobrevida específica em cinco anos de 46%
para o câncer de boca e 36% para orofaringe. Na Dinamarca, Andersen et al. (2008)
encontraram uma sobrevida específica relativa em cinco anos de 32% em homens e
42%, mulheres.
Na Europa, Karim-Kos et al. (2008) identificou uma tendência de aumento na
sobrevida específica relativa em cinco anos do câncer de boca e de redução na
diferença dessas probabilidades entre os 21 países pesquisados. Nessa publicação,
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os autores utilizaram dados dos registros de câncer e do estudo EUROCARE1
(Verdecchia et al., 2007).
Nos Estados Unidos, Saba et al. (2011) registraram sobrevida global relativa
em um, três e cinco anos de 81,7%, 61,7% e 54,9% respectivamente. Nesse mesmo
país, Osazuwa-Peters et al. (2015) observaram uma sobrevida global em dez anos de
30,8%.
No Brasil, os estudos registraram probabilidades de sobrevida global em cinco
anos que variaram de 24% (Le Campion et al., 2017; Bonfante et al., 2014; Schneider
et al., 2014; Oliveira et al., 2006) a 39% (Montoro et al., 2008). Outros países da
América Latina, como Argentina (Brandizzi et al., 2008) e Chile (Momares et al., 2014)
registraram probabilidades próximas, de 39% e 46%, respectivamente.
Um estudo realizado na Austrália (Chandu et al., 2005) foi o que apresentou
dados mais discrepantes, com 83,3%. No entanto, o monitoramento restringiu-se a
um único hospital e a um número relativamente reduzido de pacientes. Foram
associados à sobrevida o sítio anatômico, recorrência, comprometimento marginal e
extravasamento extracapsular (Chandu et al., 2005).
A análise por sítio anatômico da boca demonstrou a língua como o local mais
comumente acometido (Megwalu e Ma, 2017; Le Campion et al., 2017; Goldenberg et
al., 2009; Oliveira et al., 2006; Leite e Koifman, 1998) e com a pior probabilidade de
sobrevivência em cinco anos, chegando a 27% na Argentina (Brandizzi et al., 2008).
Essas diferenças de probabilidade de sobrevivência entre países têm sido
atribuídas às iniciativas de detecção precoce, ao estágio do tumor no diagnóstico e à

1

EUROCARE (European Cancer Registry Based Study on Survival and Care of Cancer Patients) é a
maior pesquisa sobre sobrevida de câncer na Europa. O projeto começou em 1989 e atualmente está
na sexta edição, cuja linha base é composta por pacientes diagnosticados em 2012 (EUROCARE,
2018).
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disponibilidade e qualidade do tratamento, ou seja, ao nível de desenvolvimento dos
serviços de saúde (Sankaranarayanan et al., 2010; Warnakulasuriya, 2009).
Geralmente, países com maior gasto em saúde têm melhores probabilidades de
sobrevivência para todos os cânceres (Richards, 2007).
A literatura indica haver uma variação na sobrevida mediada por determinantes
como a eficácia terapêutica, o tipo de tratamento recebido, o estadiamento ao
diagnóstico e a História Natural da Doença (HND) (Lagiou, Adami e Trichopoulos,
2008). A este último relacionam-se fatores como o sítio anatômico do tumor primário
(Honorato et al. 2009); a ação de agentes biológicos carcinogênicos, como o HPV
(López et al. 2014); consumo de tabaco e álcool; a idade; o sexo; a cor da pele e o
status socioeconômico individual e contextual (Ribeiro e Nardocci, 2013; Lee et al.,
2012; Honorato et al., 2009; Andersen et al., 2008; Franco et al., 1993).
Em geral, observou-se um perfil de menor tempo de sobrevida para pacientes
do sexo masculino, com idade mais avançada, menor escolaridade e que atuam em
ocupações de menor prestígio social, diagnosticados com tumores em orofaringe, ou
em estádio avançado em tamanho, com comprometimento de linfonodos e metástase
à distância.
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2.1.1. Determinantes da Sobrevida do Câncer: Estadiamento ao Diagnóstico,
Eficácia Terapêutica e História Natural da Doença

2.1.1.1. Estadiamento ao Diagnóstico

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) (Brasil, 2018), o
estadiamento de um tumor reflete a sua extensão, a taxa de crescimento, o tipo do
tumor e sua relação com o portador da doença. Portanto, o estadiamento de um caso
de neoplasia maligna implica na avaliação do seu grau de disseminação. Para isso, o
sistema

de

classificação

de

tumores

malignos

mais

aceito

e

utilizado

internacionalmente é o TNM (Tumor-Nodes-Metastasis), elaborado pela União
Internacional Contra o Câncer (UICC) (Brasil, 2004), onde “T” representa a extensão
do tumor primário, “N” descreve o envolvimento de linfonodos regionais e “M” a
presença de metástases à distância. Estes parâmetros podem representar uma
classificação clínica (cTNM) ou patológica (pTMN) e recebem graduações de T0 (não
há evidência de tumor primário) a T4 (tumor com mais de 4cm que invadiu as
estruturas adjacentes), de N0 (ausência de metástases em linfonodos regionais) a N3
(metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua maior dimensão) e de M0
(ausência de metástase à distância) a M1 (presença de metástase à distância). A
definição de cada uma dessas categorias é dependente da localização e da histologia
do tumor.
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Para simplificar a descrição dessas categorias, diminuindo a amplitude de
diferentes subcategorias e auxiliando a seleção do melhor tratamento para os
pacientes, a UICC as agrupou em quatro estágios (Brasil, 2004):
0. Carcinoma in situ, ou seja, restritos a área inicial;
I. Tumor restrito a uma parte do corpo, sem comprometimento linfático;
II. Tumor localmente avançando com comprometimento do sistema linfático ou
espalhado por mais de um tecido;
III. Tumor localmente avançado, espalhado por mais de um tecido e causando
comprometimento linfático;
IV. Metástase à distância, ou seja, espalhando para outros órgãos ou todo o
corpo.
A divisão dos casos de câncer em grupos de acordo com as características de
tamanho, comprometimento de linfonodos e metástases surgiu da observação de
maior sobrevida para os casos localizados em comparação aos que apresentaram
metástase. O principal objetivo foi propor uma concordância internacional na
classificação dos casos de câncer pela extensão da doença e fornecer um método
que permitisse comparações entre experiências clínicas sem ambiguidade. Além
disso, que auxiliasse o médico no planejamento do tratamento e avaliação dos seus
resultados, indicando o prognóstico, facilitando a troca de informações entre os
centros de tratamento e contribuindo para a pesquisa contínua sobre o câncer (UICC,
2017).
Assim, o estadiamento implica que tumores com a mesma classificação
histopatológica e extensão apresentem evolução clínica, resposta terapêutica e
prognóstico semelhantes. O maior nível de classificação tumoral indica um diagnóstico
tardio, com um maior nível de gravidade e menor risco de sobrevivência (Brasil, 2018).
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2.1.1.2. Eficácia Terapêutica

A classificação adequada dos tumores, conforme o TNM, propicia uma conduta
terapêutica padronizada. A indicação do tratamento depende do estadiamento, do tipo
do tumor, da saúde geral do paciente e da capacitação do especialista. Em geral, a
cirurgia é a primeira opção de tratamento (Brener et al., 2007). A radioterapia é
indicada quando o paciente não possui condições clínicas para ser operado, a lesão
não foi removida cirurgicamente com margem de segurança ou o tumor se apresenta
em fase avançada no momento do diagnóstico. Neste último caso, ela é a terapia
adjuvante. A quimioterapia pode ser indicada como adjuvante nos casos de recidiva
ou de metástase à distância.
A relação entre a melhora do tratamento disponível às pessoas e o
consequente aumento da sobrevida ao longo do tempo foi encontrada por Carvalho
et al (2004) que investigaram a tendência da sobrevida em cinco décadas em 3.267
pacientes tratados numa única instituição. A sobrevida em cinco anos passou de
28,7% na década de 1950 para 43,2% na década de 1990. Os autores encontraram
evidências de que essa melhoria foi relacionada à radioterapia e sua combinação com
a cirurgia.

22

2.1.1.3. História Natural da Doença

A HND é um dos modelos explicativos do processo de adoecimento no qual os
fatores de risco foram esquematizados demonstrando as interrelações entre o
homem, o agente causador e o meio ambiente (Carvalho e Buss, 2012). Assim,
características como sexo, idade, cor da pele e posição socioeconômica, ao
interagirem com a carga genética que o indivíduo carrega, a exposição a agentes
biológicos, o consumo de tabaco e álcool, o sedentarismo, os hábitos alimentares, o
acesso a serviços e cuidados de saúde, podem determinar o curso clínico da doença.
Este, por sua vez, foi sistematizado pela HND em períodos, pré-patogênico e
patogênico, aos quais foram relacionadas ações de promoção de saúde, prevenção,
cura e reabilitação.
Entretanto, para tratar da desigualdade social como um dos determinantes da
sobrevida, este trabalho apoia-se nos referenciais da epidemiologia social,
especificamente relacionados à Determinação Social do Processo Saúde-Doença
(Krieger, 2001a; Krieger, 2001b; Kogevinas et al., 1997; Whitehead, 1991), pela maior
adequação aos objetivos desta tese.
Observa-se também que a abordagem teórica da HND é inadequada para o
presente trabalho em virtude do viés essencialmente biológico da doença (Carvalho e
Buss, 2012), com um enfoque de promoção da saúde eminentemente individual e que
desconsidera a existência de iniquidades na distribuição de doenças entre os
segmentos sociais e os seus fatores explicativos (Moysés e Moysés, 2009).
Portanto, considerar as estruturas sociais como determinantes para a
distribuição não aleatória dos riscos sanitários na coletividade (Barata, 2005) é, além
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de uma concepção teórica, também um posicionamento político com vistas à
superação das iniquidades2 sociais em saúde.
Compreender a determinação do processo saúde-doença como produto da
organização da sociedade e seu “modo de vida” implica em perceber este processo
também como resultado de desigualdades sociais, que no campo político podem
também ser denominadas de iniquidades (Kawachi, Subramanian, Almeida-Filho,
2002). Essa percepção é o eixo central da Epidemiologia Social, a despeito das
inúmeras correntes teóricas existentes, desde o seu início ou dos primeiros registros
da associação entre doença e sociedade (Barata, Almeida-Filho e Barreto, 2012;
Moysés e Moysés, 2009).
Por essas razões, os fatores relativos à desigualdade social na sobrevida do
câncer de boca e orofaringe foram abordados no tópico a seguir, à luz do conceito de
desigualdades sociais em saúde, conforme o referencial teórico adotado da
Determinação Social do Processo Saúde-Doença.

2

Iniquidades em saúde são desigualdades consideradas evitáveis, portanto, injustas (Whitehead,
1991).
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2.1.2. Desigualdade Social na Sobrevida do Câncer de Boca e Orofaringe

Evidências de que o prognóstico do câncer em pacientes mais pobres é pior do
que nos mais ricos foram encontradas em todas as sociedades em que foram
comparadas as taxas de sobrevida segundo o status socioeconômico. As condições
socioeconômicas se relacionam com os demais fatores que influenciam a sobrevida
de câncer por refletirem o acesso limitado ao diagnóstico e tratamento, a dificuldade
de aquisição de hábitos saudáveis e a capacidade de autocuidado (Wünsch-Filho et
al. 2008).
Há documentado na literatura, através de estudos de revisão (Kogevinas et al.,
1997), metanálise (Conway et al., 2008), estudos de coorte prospectivos de base
hospitalar (Honorato, et al., 2009) e retrospectivos de registros populacionais de
câncer (Megwalu e Ma, 2017; Tiwana et al. 2014; Bonfante et al., 2014; Schneider et
al., 2014; Listl et al. 2013; Sankaranarayanan et al. 2010; Andersen et al. 2008;
Vallecillo-Capilla et al., 2007; Rosso et al. 1997), um conjunto de evidências sobre
determinantes da sobrevida por câncer de boca e orofaringe. Entretanto, poucos
foram aqueles que tiveram como objetivo evidenciar a relação desse desfecho com a
desigualdade social. Publicações com dados de países como Reino Unido (Auluck et
al., 2016), China (Lee et al., 2012) e Dinamarca (Andersen et al., 2008) corroboraram
as associações já conhecidas entre baixo status socioeconômico e pior sobrevida.
Essas evidências foram reforçadas por estudos que investigaram a desigualdade
social na sobrevida do câncer de cabeça e pescoço nos Estados Unidos (Choi et al.,
2016; Subramanian e Chen, 2013; Chu et al., 2011).
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Não foram encontrados estudos desenvolvidos no Brasil que abordassem a
desigualdade social na sobrevida do câncer de boca. De modo geral, as pesquisas
que investigaram fatores prognósticos dessa doença no país focalizaram seus
esforços em descrever o tempo de sobrevida (Le Campion et al., 2017; Honorato et
al., 2009; Montoro et al., 2008; Leite et al., 1998); sua relação à qualidade de vida
(Biazevic et al., 2010); à infecção por HPV (López et al., 2014); ao estadiamento do
tumor e ao tipo de tratamento (Köhler e Kowalski, 2012; Honorato et al., 2009; Chedid
e Franzi, 2008; Carvalho et al., 2004).
Apesar das evidências encontradas a respeito da desigualdade social na
sobrevida, a sua mensuração é apontada como uma das dificuldades enfrentadas
pelas pesquisas de câncer devido a informações insuficientes/precárias, falha no
registro da causa do óbito, diversidade de tratamentos empregados, fragilidade
metodológica dos estudos e pequeno tamanho amostral (Listl et al. 2013; WünschFilho et al., 2008; Chandu et al. 2005).
Enquanto alguns autores relataram a ausência de consenso a respeito da
relação entre o status socioeconômico e o câncer (Hwang et al., 2013; Goldenberg et
al., 2009), uma metanálise (Conway et al., 2008) destacou o protagonismo dos fatores
socioeconômicos na etiologia do câncer de boca. Por outro lado, nota-se que
abordagens fundamentadas na epidemiologia molecular e genética, associado ao
enfoque tradicional dos fatores de risco comportamentais e dos estilos de vida têm
ganhado mais espaço (Conway et al., 2008).
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2.1.2.1. Posição Socioeconômica: Renda, Escolaridade e Ocupação

Escolaridade, renda e ocupação são descritas como as medidas de posição
social mais usadas pelos estudos de desigualdade (VanLenthe et al., 2014; Ribeiro e
Nardocci, 2013; Boing et al., 2013; Barata e Werneck, 2012; Kaufman, 2011; AlmeidaFilho, 2009; Antunes, 2008b; Conway et al., 2008; Marmot, 2003).
A associação entre essas medidas e a sobrevida do câncer já foram registradas
para as regiões de boca e orofaringe (Choi et al., 2016; Andersen et al., 2008; Conway
et al., 2008) e para outras localidades, como testículo (Richardson et al., 2012), mama
(Kaffasian et al., 2003), esôfago (Launay et al., 2012) e pulmão (Forrest et al., 2015).
Neste último, os autores destacaram que a desigualdade socioeconômica na
sobrevida foi explicada pela iniquidade no acesso ao tratamento. Contudo, alertaram
que apenas promover intervenções nos serviços de saúde pode não ser suficiente.
Estudos de base populacional realizados na Dinamarca (Dalton et al., 2008) e na
Noruega (Fiva et al., 2014) encontraram desigualdade social na sobrevida de vários
cânceres, mesmo sendo países com sistemas de saúde público considerados
equânimes.
A renda relaciona-se às condições materiais de vida que podem influenciar
fatores de risco ou proteção, como o padrão alimentar, de vestimenta, qualidade e
localização da moradia, autocuidado e acesso aos serviços de saúde. É uma medida
indireta da parcela da riqueza social obtida pelas famílias ou indivíduos em
decorrência de sua posição na estrutura social. Kaufman (2011) aponta que a renda
pode ser predita pelo nível de escolaridade, que facilita a aquisição de
comportamentos vantajosos e o avanço na carreira profissional.
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Com relação à escolaridade, quanto maior o nível, maior o acúmulo de
conhecimento para influenciar na adoção de hábitos saudáveis, para a qualificação
em ocupações de maior prestígio social, renda, condições de trabalho e moradia
(Boing et al., 2013; Krieger, Williams e Moss, 1997).
Apesar de relacionar-se, em certa medida, à escolaridade, por ser uma
consequência funcional da educação e das conexões sociais, a ocupação acrescenta
uma informação de prestígio social. Ocupações que requerem o mesmo nível de
escolaridade e fornecem remunerações semelhantes podem ter diferentes
reconhecimentos sociais. Além disso, também podem apontar distintos riscos
ocupacionais para a saúde por meio do ambiente físico e psicológico de trabalho.
Dentre as várias formas de operacionalização teórica e empírica das classes
sociais, uma das mais reconhecidas e usadas internacionalmente é a escala britânica
de registro geral de classe social (British Registrar General’s Scale), na qual o Reino
Unido usa a ocupação para aferir a posição socioeconômica. Para isso, as ocupações
foram classificadas nas seguintes categorias: I) profissional (associada à obtenção de
nível universitário); II) intermediária (ocupações técnicas e administrativas de nível
superior ou intermediário); III-NM) qualificados não manuais; III-M) qualificados
manuais; IV) parcialmente qualificados e V) não qualificados/“de rotina” (Kaufman,
2011). Como limitação, aponta-se a ausência de categorização para os grandes
proprietários de meios de produção e para os grupos excluídos temporária ou
permanentemente do mercado formal de trabalho, como estudantes, desempregados,
donas de casa e aposentados (Boing et al., 2013; Krieger, Williams e Moss, 1997).
Alguns estudos codificaram esta informação como “trabalho não manual” para
as categorias I, II e III-NM, e “trabalho manual”, III-M, IV e V. (Boing, 2007; Rosengren
e Wilhelmsen, 2004; Boffeta et al., 1997). Considera-se que estes últimos estão sob
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maior risco de morte e piores condições clínicas do câncer dada a maior exposição a
possíveis agentes carcinogênicos. Este trabalhou adotou esta categorização e criou
uma terceira, “não trabalha/não se aplica”, para os casos omissos à British Registrar
General’s Scale citados no parágrafo anterior.
Diante dessas evidências, é plausível a hipótese de que indivíduos com menor
escolaridade e que trabalhem em profissões com menor prestígio social (trabalho
manual) tenham piores condições clínicas e uma menor sobrevida (Singh e Jemal,
2017; Choi et al., 2016; Conway et al., 2008; Rosengren e Wilhelmsen, 2004; Rosso
et al., 1997; Kogevinas et al., 1997).
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2.1.2.2. Características Demográficas: Idade, Sexo e Cor da Pele

O câncer de boca e orofaringe é sabidamente uma doença mais frequente entre
homens e indivíduos com idade mais avançada. Nesses grupos também tem sido
observada uma menor sobrevida (Osazuwa-Peters et al. 2015; Goldenberg et al.,
2009; Kogevinas et al., 1997). Para o sexo masculino, são possíveis explicações a
maior exposição aos potenciais fatores de risco, a procura menos frequente por
serviços de saúde e o baixo valor ao autocuidado. Esses aspectos podem levar ao
diagnóstico tardio. Com relação à idade avançada, a menor sobrevivência pode estar
relacionada à presença de comorbidades e à piora da situação geral de saúde com o
avanço da idade.
A respeito da raça/etnia/cor da pele, apesar de não ser listada tradicionalmente
como uma medida de posição social, por estar centrada na identidade pessoal e
social, ela serve como importante determinante das oportunidades de vida, do status
material e social, além de influenciar comportamentos e a construção de redes sociais
(Kaufman, 2011). Krieger (2005), no entanto, coloca a raça como um dos
determinantes da desigualdade social no câncer. Ela se relaciona de forma complexa
com a classe social, refletindo a distribuição de poder entre grupos em uma sociedade.
A literatura aponta a dificuldade conceitual e metodológica de trabalhar a cor
da pele enquanto preditora do estado de saúde, visto que essa relação é modelada
pelo contexto histórico, socioeconômico, cultural e epidemiológico. Barata e Werneck
(2012) apontam três aspectos dessa relação que normalmente são subavaliados nos
estudos epidemiológicos: o efeito da acumulação de desvantagens ao longo da
trajetória de vida; os efeitos contextuais decorrentes da concentração de grupos
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étnicos minoritários em áreas residenciais pobres; e os efeitos deletérios de viver em
uma sociedade percebida como racista. Com relação a esse último, ainda há a
dificuldade de separar os efeitos decorrentes da posição social dos aspectos
relacionados ao racismo.
Assim, além da carga social que recebem, desde o racismo até a maior
proporção de negros mais pobres e menos escolarizados, alguns estudos têm
levantado a hipótese que eles também consomem mais álcool e tabaco. Também foi
marcante na literatura o pior prognóstico (Wagner et al., 2008) e a tendência crescente
de mortalidade por câncer (Antunes et al., 2013), em numa magnitude mais elevada
que em brancos. A raça também tem sido associada ao diagnóstico tardio, e
consequentemente, maior probabilidade de tumores em estágios mais avançados, ou
até mesmo incuráveis, e uma pior sobrevida (Megwalu e Ma, 2017), principalmente
para homens negros (Osazuwa-Peters et al., 2015).
A desigualdade racial tem sido alvo de publicações, principalmente nos Estados
Unidos, para vários tipos de cânceres (Ellis et al., 2018; Krok-Schoen et al., 2017;
Singh e Jemal, 2017; Sheppard et al., 2016; Kish et al., 2014), inclusive em região de
boca e orofaringe (Megwalu e Ma, 2017; Osazuwa-Peters et al., 2015), associados à
menor sobrevida mesmo após realizado ajuste para idade, estadiamento do tumor,
tratamento, histologia e fatores geográficos (Sheppard et al., 2016).
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2.1.2.3. Comportamentos e Estilo de Vida

Comportamentos individuais não são simples expressões da vontade, mas são
condicionados por aspectos relacionados à posição social. Indivíduos menos
escolarizados fazem maior uso de álcool (Malta et al., 2010) e tabaco (Menezes et al.,
2009). Stellman e Resnicow (1997) relataram que o uso do tabaco varia conforme a
posição social. Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, este hábito é mais
frequente entre os indivíduos mais pobres e com menor escolaridade.
A literatura (Toporcov et al., 2012; WHO, 2008; WHO, 2004) tem articulado a
análise destes hábitos também pela quantidade, frequência e duração, além da
distinção do tipo de tabaco (cigarro industrializado, cigarro de palha, cachimbo ou
charuto) e de bebida alcoólica (cerveja, vinho, licores, whisky, cachaça e outras
bebidas destiladas) consumidos. Nesse sentido, duas medidas são comumente
utilizadas para resumir a exposição cumulativa do consumo do tabaco e do álcool ao
longo do tempo: maços-ano e gramas-álcool-ano, respectivamente.
O efeito do tabaco na sobrevida e no maior risco de morte por câncer de boca
foi demonstrado por Kawakita et al. (2012), que conduziram um estudo de coorte
prospectiva num hospital no Japão com 222 pacientes. Eles encontraram também
uma interação entre o tipo de tratamento recebido e o tabagismo, especialmente na
radioterapia.
Ademais, observa-se que fumar ou beber após, ou durante, o tratamento pode
refletir baixo compromisso com a própria saúde, além de causar complicações e
diminuição da sobrevida dos pacientes. Pacientes fumantes e consumidores de álcool
no período anterior ao diagnóstico tiveram sobrevida menor que aqueles que nunca
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fumaram ou beberam. Nestes casos, há um efeito dose-dependente (Mayne et al.,
2009) e de interação. O uso conjunto de álcool e tabaco pode levar a um menor tempo
de sobrevida (Morse e Kerr, 2006).
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2.2.

Desigualdade Social

Nesta pesquisa, considera-se desigualdade social como o resultado de
diferentes formas de tratamento a indivíduos que pertencem a diferentes grupos
sociais (Vieira-da-Silva e Almeida-Filho, 2009). Ela também pode ser um produto da
injustiça social (Almeida-Filho, 2009; Asada, 2005). Nessa perspectiva, adquire
sentido no campo político como resultado dos conflitos relacionados à repartição da
riqueza na sociedade (Almeida-Filho, 2009).
Como as desigualdades em saúde são de origem social, grupos em piores
condições socioeconômicas têm menos acesso aos serviços de saúde, maiores
cargas das doenças e menor sobrevida (Wunch-Filho et al.,2008; Whitehead e
Dahlgren, 1991).
Embora o conceito de classe social seja teoricamente mais adequado para a
análise dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), sua operacionalização
metodológica é difícil (Barata e Werneck, 2012), motivo pelo qual muitos estudos
optam por utilizar variáveis socioeconômicas, isoladas ou combinadas.
Para Schneider et al (2002), a posição socioeconômica é determinante para a
desigualdade em saúde e a escolha dos indicadores para medi-la é etapa fundamental
para evitar vieses. Elas podem ser representadas por uma variação quantitativa e
expressas por indicadores demográficos ou epidemiológicos. É uma evidência
empírica de diferenças (Breilh, 1998), no estado de saúde e no acesso aos recursos
assistenciais (Almeida-Filho, 2009).
Krieger, Williams e Moss (1997) apontam duas dimensões para aferir a posição
socioeconômica: recursos materiais e prestígio. Enquanto a primeira envolve renda e
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nível educacional, a segunda refere-se ao status na hierarquia social avaliado pelo
acesso aos bens/serviços e ocupação. Por isso, para operacionalizar os conceitos de
desigualdade social e posição socioeconômica foram utilizados a escolaridade e a
ocupação.
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2.3.

Sobrevida do Câncer: Conceitos e Definições

A sobrevida é uma medida de prognóstico e eficácia terapêutica que foi definida
por Lagiou, Adami e Trichopoulos (2008) como a proporção de pacientes
sobreviventes com câncer em um período específico de tempo após o diagnóstico.
Existem diferentes formas de medir a sobrevida, que variam conforme a
disponibilidade da informação da causa básica do óbito:
a) Sobrevida relativa: para o seu cálculo, o investigador prescinde da
informação das causas de óbito individuais. A sobrevivência observada é
relacionada à esperada em um grupo da população com a mesma
distribuição de idade e gênero. Possui dois pressupostos: (1) necessita da
expectativa de sobrevida da população na ausência de câncer. Portanto,
as tábuas de vida devem estar disponíveis; (2) os pacientes com câncer
devem ter o mesmo risco basal de morrer que a população geral. É o
método mais adequado para comparar probabilidades de sobrevida entre
populações
b) Sobrevida observada: também conhecida como sobrevida global, é a mais
utilizada pelos estudos nesta área. Expressa a probabilidade de sobreviver
em um período específico de tempo a partir da data de diagnóstico do
câncer. Nesse caso, são considerados todos os óbitos, sejam eles
relacionados ao câncer ou não.
c) Sobrevida causa-específica: tipo utilizado no presente trabalho. Fornece
uma estimativa mais próxima do real pois as datas das causas de morte
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não relacionadas ao câncer são censuradas. Entretanto, nem sempre é
fácil determinar se a causa do óbito foi decorrente do câncer ou não.
A definição do tempo é um conceito-chave para a análise de sobrevivência: a
diferença entre duas datas - a do diagnóstico e aquela de ocorrência do evento de
interesse. Este é o ponto que marca o término do tempo de observação no indivíduo
e é chamado de “falha” (Carvalho et al., 2011). Este termo teve origem nas análises
de confiabilidade, quando se modelava o tempo até a falha de algum equipamento.
Quando a data de ocorrência do desfecho é desconhecida ou não foi observada por
quaisquer motivos, mesmo que seja devido ao término do estudo, diz-se que houve
“censura” dessa informação.
Apesar de poder ser apresentada numericamente como uma proporção, é
calculada a partir de métodos estatísticos (no presente estudo utilizou-se o estimador
produto-limite de Kaplan-Meier) para evidenciar a probabilidade acumulada de
sobrevivência em um determinado tempo de seguimento (Hosmer e Lemeshow,
1999). A necessidade de acompanhar um grande número de pacientes por um longo
tempo e a sensibilidade a vieses como o de classificação correta da causa básica do
óbito, o lead-time bias3 (viés de tempo ganho) e o length-time bias4 (viés de tempo de
duração) foram apontados como dificuldades para a análise (Mariotto et al., 2014;
Lagiou, Adami e Trichopoulos, 2008).

3

Lead-time bias: refere-se ao tempo transcorrido entre o diagnóstico precoce, obtido normalmente em
testes de triagem, e o diagnóstico padrão ouro. Acrescentar esse período de observação na análise de
sobrevida pode afetar a sua interpretação por promover um aumento artificial no tempo observado. O
diagnóstico precoce por triagem pode não estar associado ao prolongamento da vida do paciente
(Lagiou, Adami e Trichopoulos, 2008).
4

Length-time bias: Superestimação da duração da sobrevivência devido ao excesso relativo de casos
detectados que progrediram lentamente (Mariotto et al., 2014).
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3. OBJETIVOS

Esta tese teve como objetivo principal analisar a desigualdade social na
determinação da sobrevida específica em um, três e cinco anos, de pacientes
diagnosticados com câncer de boca e orofaringe em São Paulo.
Foram objetivos específicos:


Descrever a sobrevida específica em um, três e cinco anos, de pacientes
diagnosticados com câncer de boca e orofaringe em São Paulo, 20012009;



Investigar os determinantes associados à sobrevida específica em um,
três e cinco anos para este grupo populacional, em São Paulo, 20012009;



Investigar a associação da desigualdade social na sobrevida específica
em um, três e cinco anos para este grupo populacional, em São Paulo,
2001-2009;



Verificar se os fatores associados à sobrevida específica em cinco anos
permanecem os mesmos que no primeiro e no terceiro ano de
acompanhamento.
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4. METODOLOGIA

Este trabalho utiliza dados provenientes de outros dois projetos de pesquisa:
“Projeto Genoma Clínico do Câncer” (Wunch-Filho, 2006), desenvolvido entre 2001 a
2003, e a sua continuação, entre 2004 a 2009, através do projeto temático
“Marcadores de Agressividade em Tumores de Cabeça e Pescoço”, ambos
financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP)
e pelo Instituto Ludwig. A partir desse segundo projeto formou-se um grupo
multidisciplinar e multicêntrico intitulado GENCAPO (GENCAPO, 2017).
A descrição da metodologia foi dividida em dois momentos. O primeiro procurou
esclarecer os procedimentos metodológicos utilizados pelo GENCAPO para a
composição da coorte de pacientes e a respectiva coleta de dados, enquanto o
segundo descreve estritamente os procedimentos adotados para o presente estudo.

4.1.

O GENCAPO

O “Projeto Genoma Clínico do Câncer” previu três possíveis análises a partir
dos dados obtidos: (I) estudos transversais para análise de expressão genética; (II)
estudos caso-controle para análise de fatores etiológicos e (III) estudos de seguimento
para avaliação de prognóstico, sendo este último aquele que viabilizou o presente
estudo.
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O projeto GENCAPO faz parte do International Head and Neck Cancer
Epidemiology Consortium (INHANCE Consortium, 2017), cujos dados já foram
publicados em importantes periódicos (Giraldi et al., 2017; Kawakita et al., 2017;
Lesseur et al., 2016; Hashim et al., 2016; Toporcov et al., 2015; Conway et al., 2015;
López et al., 2014; Conway et al., 2009; Wünsch-Filho et al., 2006).
Os participantes da pesquisa foram arrolados desde 2001 e tiveram seus dados
socioeconômicos, comportamentais, anátomo-patológicos, clínicos e de seguimento
coletados rotineiramente por uma equipe de profissionais vinculados ao projeto nas
seguintes instituições: Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Hospital
Heliópolis, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Hospital do Vale
do Paraíba e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A equipe de coleta do
GENCAPO realiza o seguimento dos casos até os dias de hoje.
A amostra foi obtida por critério de conveniência, conforme os pacientes davam
entrada nos hospitais participantes da pesquisa. Foram incluídos os casos incidentes
com diagnóstico de malignidade de câncer de cabeça e pescoço confirmado por
exame histopatológico há no máximo seis meses e que ainda não tinham iniciado o
tratamento até seis meses após o diagnóstico. Foram critérios de exclusão: ter feito
tratamento prévio de câncer de cabeça e pescoço; apresentar tumor de tipos
histológicos diferentes do carcinoma epidermóide; e tumores localizados em glândulas
salivares e lábio externo, em função de importantes diferenças epidemiológicas de
interesse para os estudos programados. Glândulas salivares (C07-C08) e lábio
externo (C00.1-C00.2) foram definidos conforme a Classificação Internacional de
Doença (WHO, 2017) em sua 10ª atualização (CID-10).
Para aqueles aptos a participar de acordo com os critérios de seleção, após
assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, entrevistadores treinados
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preencheram quatro fichas de coleta de dados presentes no apêndice A: I - formulário
de cadastro dos pacientes; II – dados clínicos e laboratoriais; III – dados anátomopatológicos e IV – formulário de acompanhamento.
O formulário de cadastro dos pacientes na pesquisa foi respondido apenas
pelos próprios participantes, no mesmo período em que eles foram admitidos nos
hospitais para tratamento do câncer. Esse questionário continha questões
sociodemográficas (sexo, idade, ocupação – segundo a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) (Brasil, 2002), cor da pele conforme classificação do IBGE,
escolaridade e local de residência no último ano), histórico de câncer na família e
comportamentais (tabagismo e consumo de álcool, além da duração e frequência
desses hábitos).
As informações clínicas, laboratoriais (localização da lesão segundo a CID10,
tamanho do tumor em centímetros (T), comprometimento de linfonodos (N), metástase
à distância (M) e informações terapêuticas de cirurgias, radioterapia e quimioterapia
realizadas) e anátomo-patológicas (macro e microscopia da lesão e estadiamento
patológico) tiveram como fonte os prontuários médicos.
Para o seguimento dos pacientes, procurou-se fazer um acompanhamento
anual dos prontuários para o registro de recidivas, sua localização anatômica,
presença de metástases regionais e à distância, tratamentos realizados e informações
sobre o óbito (data e causa básica), quando houvesse.
Considerou-se como perda de acompanhamento os participantes com o
registro do status vital do paciente por mais de um ano. Nesses casos, realizou-se
busca ativa no banco de dados de mortalidade da Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados do Estado de São Paulo (SEADE) e por contato telefônico.
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Assim, foi construído um banco de dados no software Statistical Analysis
System (SAS) com informações de 2.720 pacientes com diagnóstico confirmado de
câncer de cabeça e pescoço, que entraram entre 2001 a 2011. Após a exclusão de
472 participantes, dos quais 206 (7,6%) realizaram tratamento prévio de câncer e 266
(9,8%) foram diagnosticados com tumores localizados em outras áreas que não
cabeça e pescoço, sobraram 2.248. O acompanhamento registrado até 2013 teve uma
perda de 824 casos (36,65%).

4.2.

Descrição Metodológica do Presente Estudo

Utilizou-se o banco de dados do GENCAPO para aplicação de novos critérios
de exclusão e análises de possíveis inconsistências através do software Microsoft
Excel.
Foram considerados todos os critérios de inclusão da amostra, conforme
descrito anteriormente para o GENCAPO. Acrescentou-se aos critérios de exclusão:


Entrada na pesquisa após 2009, o que inviabilizaria o seguimento completo
de 5 anos (n=250);



Admissão no Hospital do Vale do Paraíba, devido ao reduzido número de
inclusões em comparação aos outros centros (n=33);



Ausência de registro de acompanhamento durante todo o período da
pesquisa (n=54);



Diagnóstico confirmado de malignidade em localizações diferentes de boca
e orofaringe (n=757).
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De acordo com a CID-10 (WHO, 2017), definiu-se câncer de boca e orofaringe
como aquele localizado nos seguintes sítios:


Boca (C00.3-C06): lábio interno (C00.3-C00.9), língua (C01-C02), gengiva
(C03), assoalho de boca (C04), palato (C05) e outras partes não
especificadas da boca (C06);



Orofaringe (C09-C10): amígdala (C09) e orofaringe (C10).

Assim, conseguiu-se uma amostra final de 1.154 pacientes (Figura 1), com
diagnóstico de malignidade de carcinoma epidermóide em boca (C00.3-C06) e
orofaringe (C09-C10), que entre 2001 a 2009 deram entrada nas seguintes
instituições: Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Hospital Heliópolis,
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto.

4.2.1. Seguimento dos Casos

Foi considerada como perda de acompanhamento o seguimento menor que
cinco anos ou maior que um ano sem o registro do status vital do paciente e a data de
óbito, quando pertinente. Essas informações foram atualizadas com base na busca
ativa periódica realizada pelo GENCAPO, através dos prontuários das instituições
participantes, cartas e contato telefônico. Logo, após aplicados os critérios de
exclusão, o banco contava com apenas 258 perdas de seguimento.
A nova busca ativa por contato telefônico realizada pela equipe da presente
pesquisa conseguiu atualizar informações de outros 87 pacientes. Assim, a perda de
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acompanhamento final foi de 171 casos, dos quais 153 (89,4%) tinham números de
telefone errados, ou sem registro. Para os 18 pacientes restantes não foi possível
obter informações mesmo após três tentativas por telefone. Os procedimentos
realizados para a obtenção da amostra final foram sistematizados no fluxograma
apresentado na Figura 1.
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Figura 1 - Fluxograma da seleção da amostra final do presente estudo.
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4.2.2. Plano de Análise

4.2.2.1. Descrição das Variáveis

A variável dependente principal foi o tempo de sobrevida específica em um, três
e cinco anos, medido pela diferença entre a data do óbito por câncer de boca e
orofaringe ou suas sequelas (falha) e a data de entrada do paciente na pesquisa, ou
seja, o dia da realização do primeiro questionário.
Considerou-se a data de entrada dos pacientes na pesquisa como o ponto
inicial do acompanhamento por esse ser o mais próximo possível do diagnóstico, visto
que todos adentraram aos hospitais encaminhados de outros locais onde receberam
o diagnóstico de malignidade. Essa decisão também foi pautada pela literatura.
Bustamante-Teixeira et al. (2003) colocam que em estudos de base hospitalar devese usar a data de admissão no hospital para definição da data do diagnóstico.
Definiu-se como censura os pacientes sobreviventes no período de observação
completo ou incompleto e os óbitos cuja causa básica não foi relacionada ao câncer,
como infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC) ou causas
externas.
As variáveis independentes foram organizadas em 5 blocos para análise:
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a. Características demográficas:
Foram colocadas nesse primeiro bloco o sexo (masculino/feminino), a idade
(até 50 anos, 51 a 60 anos, 61 a 70 anos, 71 anos e mais) e a cor da pele (branca,
preta/parda, outras/sem informação).

b. Características socioeconômicas:
Para aferir a desigualdade social na sobrevida, utilizou-se a escolaridade e a
ocupação. A primeira foi medida categoricamente da seguinte forma: analfabeto,
primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo grau incompleto, segundo
grau completo, técnico, superior. A variável sofreu uma nova categorização baseada
na análise da sua distribuição: até o 4º ano de ensino formal, mais de quatro anos,
sem informação.
A ocupação foi informada segundo a CBO (Brasil, 2002), sendo posteriormente
reclassificada de acordo com o tipo de trabalho em manual, não manual e não
trabalha/não se aplica.

c. Variáveis comportamentais:
Foram aferidos o tabagismo (nunca fumou/ex-fumante/fumante) e o consumo
de bebidas alcoólicas (nunca bebeu/parou de beber/bebe), com suas respectivas
frequências, duração e quantidade de consumo. Assim, foi possível determinar
também medidas de maços-ano e álcool-gramas-ano, ambas categorizadas conforme
sua distribuição por percentis.
Para a construção da variável maços-ano, inicialmente calculou-se a dose de
tabaco da seguinte forma: um maço = 20 cigarros fabricados = 4 cigarros de palha

47

sem filtro = 4 charutos = 5 cachimbos. Em seguida, calculou-se o consumo médio
diário e multiplicou-se pela sua duração em anos (Toporcov et al., 2012; WHO, 2004).
Para o cálculo de gramas-álcool-ano, considerou-se que cada litro de álcool
pesa 798 gramas e que cerveja contém 5% de álcool, vinho 12% e destilados 41%.
Em seguida calculou-se o consumo médio diário e multiplicou-se pelo somatório da
duração do hábito em anos (Toporcov et al., 2012; WHO, 2007).

d. Sintomas autorreferidos:
Foram aferidas a ocorrência dos sintomas de dificuldade respiratória, disfagia,
dor ao deglutir e otalgia com as categorias “sim”, “não” ou “sem informação”. Calculouse a perda de peso percentual, categorizada em “não perdeu peso”, “até 5%”, “5,1%
a 10%”, “10,1 a 15%”, “mais de 15%”, “sem informação”.

e. Condições clínicas:
Com relação ao estadiamento propriamente dito, optou-se por manter TNM
como variáveis separadas e independentes. O tamanho do tumor primário (T) foi
categorizado em “T1 e T2 = 0”, “T3 e T4 = 1”. O comprometimento de linfonodos (N)
e a metástase à distância foram dicotomizados em presença=1 ou ausência =0.
Considerando que tumores mais infiltrados e internos, ou que ocorrem em
localizações com maior comprometimento de órgãos vitais, podem conferir uma
menor sobrevida ao paciente, a variável “localização do tumor” foi inserida no contexto
das variáveis de “condições clínicas”. Categorizou-se como “anterior” tumores em
lábio interno, vestíbulo e assoalho de boca, mucosa da bochecha, palato duro,
gengiva e os dois terços anteriores da língua; como “posterior” os tumores na base da
língua, no palato mole, na área retromolar, nas amígdalas e na orofaringe; e “anterior
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e posterior” quando o tumor ocorrer concomitante em áreas correspondentes às
outras duas categorias, conforme definidas por Biazevic et al (2010). Portanto,
considerou-se que tumores ocorridos em localizações posteriores tenham piores
condições clínicas.
No presente estudo, o tratamento não foi avaliado por representar uma
consequente expressão do estadiamento. Entretanto, considerou-se a possibilidade
de diferentes condutas adotadas pelas instituições participantes através da inclusão
do hospital de origem do paciente como um fator de ajuste.

4.2.3. Análise Estatística

Realizou-se a estatística descritiva, com frequências absolutas e relativas para
todas as variáveis do banco. Foram calculadas as probabilidades acumuladas de
sobrevida específica (S(t)) pelo método produto-limite de Kaplan-Meier e suas
respectivas curvas, cujas diferenças entre as categorias das variáveis foram
evidenciadas pelo teste de Log-rank, com p valor maior ou igual a 0,05.
As funções de risco (H(t)) foram estimadas a partir do modelo semiparamétrico
de riscos proporcionais de Cox, apropriado para estimar o efeito de covariáveis. Ele
pressupõe que as razões de risco das categorias das variáveis independentes são
constantes ao longo do tempo, ou seja, o harzard ratio (HR) de um grupo de indivíduos
é proporcional ao HR de outro e essa proporcionalidade é independente do tempo
(Carvalho et al., 2011).
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Determinou-se as H(t) para cada uma das variáveis explicativas do estudo e os
respectivos HR com os intervalos de 95% de confiança (IC95%), que possibilitaram a
análise dos fatores associados à sobrevida.
Foram selecionadas para o modelo múltiplo de Cox todas as variáveis
importantes teoricamente para o modelo ou que apresentaram p valor da análise não
ajustada menor ou igual a 0,20 para a medida de associação. Em seguida, foi
investigado se as variáveis de exposição mantêm a proporcionalidade dos riscos ao
longo do tempo (pressuposto para a regressão de Cox) através da análise de resíduos
de Schoenfeld (Carvalho et al., 2011). Caso não exista proporcionalidade, o efeito da
variável é tempo-dependente e portanto, foi excluída do modelo múltiplo.
Foi verificado se a não proporcionalidade é de fato importante e real, ou apenas
resultado de outliers que influenciaram a significância do teste, analisando
graficamente a tendência nos resíduos. Para isso, utilizou-se o complementar da
estimativa de Kaplan-Meier para auxiliar a visualização do comportamento dos
resíduos em cada um dos pontos do gráfico, por categoria da variável de exposição.
Assim, foi possível detectar uma estrutura tempo-dependente quando as curvas de
pelo menos duas categorias da variável se cruzassem. Esse fenômeno foi observado
na sobrevida específica em um, três e cinco anos para a variável perda percentual de
peso, que, portanto, não foi selecionada para o modelo múltiplo.
Realizou-se a análise múltipla com abordagem hierarquizada baseada na
estruturação das relações teóricas entre os blocos de variáveis com o propósito de
orientar a entrada no modelo, conforme descrito por Victora et al (1997). Ajustou-se
por hospital e sexo para a sobrevida específica em um, três e cinco anos. Ordenouse a entrada das variáveis por blocos na seguinte ordem: caraterísticas demográficas,
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características socioeconômicas, variáveis comportamentais, sintomas autorreferidos
e condições clínicas.
Observou-se a necessidade do ajuste por hospital colaborador devido à
disparidade na contribuição do tempo total de participação na coorte em cada um
deles (Tabela 1).
Os dados foram analisados utilizando o programa STATA 12 (Stata
Corporation, College Station, TX, USA).

Tabela 1 – Distribuição das falhas, pessoa-tempo e densidade de incidência para sobrevida específica
acumulada em cinco anos dos pacientes com câncer de boca e orofaringe no estado de São Paulo entre
2001 a 2009, por hospital participante da pesquisa.
Hospitais

n

falhas

%

pessoa-tempo

DI

Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho

288

171

59.37

810.87

0.24

Hospital Heliópolis

434

265

61.06

1071.97

0.27

Hospital das Clínicas da USP

283

113

39.93

789.68

0.15

Hospital das Clínicas da FMRPUSP

149

71

47.65

374.42

0.21

4.2.4. Aspectos Éticos

Todos os pacientes participantes da pesquisa assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido que garantia a confidencialidade das informações e
informava que a recusa em participar não prejudicaria o tratamento.
A pesquisa original que propiciou a coleta dos dados primários desse estudo
foi aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das respectivas instituições
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em que foram realizadas a coleta, além da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP). A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo CEP da Faculdade de
Saúde Pública da USP (CAAE: 47853215.9.0000.5421).
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5. RESULTADOS

Entre 2001 e 2009, foram coletadas informações de 1154 pacientes com
diagnóstico confirmado de câncer de boca e orofaringe, dos quais a maioria teve como
origem o Hospital Heliópolis (37,61%) e informou ser do sexo masculino (83,28%),
branco (68,98%), com até o primeiro grau completo (74,96%) e que têm como
ocupação alguma atividade classificada como trabalho manual (77,64%). A média de
idade na linha base do estudo foi de 56 anos (DP=10,60). Com relação aos hábitos,
foi mais frequente fumar (71,49%) e beber (53,73%) até 12 meses antes da entrevista
ser realizada. Observou-se também que a maioria dos pacientes tinha tumores em
estágios mais avançados, 59,19% eram T3 e T4 e 57,37% tinham comprometimento
de linfonodos. Metástases à distância foram identificadas em apenas 3,12%. Com
relação aos sintomas autorreferidos, a perda de peso foi o mais relatado (52%). Houve
seguimento completo de cinco anos para 85,18% da amostra (983 pacientes) e
seguimento incompleto de 171 indivíduos (14,82%). As frequências absolutas e
relativas de todas as variáveis de exposição estão dispostas na Tabela 2.

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis de exposição dos pacientes com câncer
de boca e orofaringe no estado de São Paulo entre 2001 a 2009.
Variáveis
n
%
Hospital
Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho
288
24.96
Hospital Heliópolis
434
37.61
Hospital das Clínicas da USP
283
24.52
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
149
12.91
Características demográficas
Sexo
Masculino
961
83.28
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Feminino
Idade
Até 50 anos
51 a 60 anos
61 a 70 anos
71 anos e mais
Cor da pele
Branca
Preta e parda
Outros/sem informação
Características socioeconômicas
Escolaridade
Até o primário completo
Maior que o primário completo
Sem informação
Tipo de trabalho realizado
Trabalho não manual
Trabalho manual
Não trabalha/não se aplica
Variáveis comportamentais
Tabagismo
Nunca fumou
Sim, ainda fuma
Ex-fumante
Consumo de álcool
Nunca bebeu
Sim, ainda bebe
Parou de beber
Maços-ano
Não fuma
Até 30 maços-ano
Mais de 30 maços-ano
Gramas de álcool-ano
Não bebe
Até 3194.8 gramas de álcool-ano
Mais de 3194.8 gramas de álcool-ano
Sintomas autorreferidos
Dificuldade respiratória
Não
Sim
Sem informação
Disfagia
Não
Sim
Sem informação
Dor ao deglutir
Não
Sim

193

16.72

337
435
262
120

29.2
37.69
22.7
10.4

796
299
59

68.98
25.91
5.11

865
272
17

74.96
23.57
1.47

141
896
117

12.22
77.64
10.14

119
822
213

10.31
71.23
18.46

173
620
361

14.99
53.73
31.28

133
346
675

11.53
29.98
58.49

245
455
454

21.23
39.43
39.34

1075
50
29

93.15
4.33
2.51

882
247
25

76.43
21.4
2.17

761
368

65.94
31.89
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Sem informação
Otalgia
Não
Sim
Sem informação
Percentual de perda de peso
Não perdeu peso
Até 5% do peso
Entre 5.01 e 10% do peso
Entre 10.01 e 15% do peso
Mais de 15% do peso
Sem informação
Condições clínicas
Localização
Anterior
Posterior
Anterior e posterior
Tamanho do tumor
T1 e T2
T3 e T4
Sem informação
Comprometimento de linfonodos
Não
Sim
Sem informação
Metástase à distância
Não
Sim
Sem informação

25

2.17

780
350
24

67.59
30.33
2.08

434
115
201
149
135
120

37.61
9.97
17.42
12.91
11.7
10.4

722
398
34

62.56
34.49
2.95

428
683
43

37.09
59.19
3.73

449
662
43

38.91
57.37
3.73

1006
36
112

87.18
3.12
9.71
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5.1.

Análise de Sobrevida Específica

Para a sobrevida específica em um, três e cinco anos ocorreram 287, 554 e
620 óbitos, respectivamente, cujas probabilidades de sobrevida acumulada foram, na
mesma ordem, 74,72%, 49,86 e 42,46% (Figura 2). A sobrevida mediana em cinco
anos foi de 2,93 anos (1.069,45 dias).

Figura 2 - Curva de sobrevida específica em 5 anos do câncer de boca e orofaringe,
entre 2001 a 2009, São Paulo.

56

A probabilidade acumulada de sobreviver em um ano (Tabela 3) foi menor com
o aumento da idade, para indivíduos pretos/pardos, aqueles que possuíam tumores
em localizações posteriores, de tamanho T3 e T4, com comprometimento de
linfonodos, e sintomas de disfagia, dor ao deglutir, otalgia, que apresentaram maior
perda percentual de peso e dificuldade respiratória. A exceção dessa última, todas as
outras variáveis e suas respectivas categorias citadas também apresentaram menor
sobrevida em três e cinco anos, com diferença estatisticamente significante entre as
curvas de sobrevivência, conforme demonstrado pelo teste de Log-rank.
A escolaridade e o consumo de álcool também apresentaram diferença entre
as curvas de sobrevida em três e cinco anos, com menor tempo para aqueles com
menos anos de estudo e que relataram consumir álcool até 12 meses antes da entrada
na pesquisa. O sexo só apresentou diferença entre as curvas de sobrevida em cinco
anos, com uma menor probabilidade acumulada para os homens.

Tabela 3 – Probabilidades de sobrevida específica acumulada em um, três e cinco anos, segundo as variáveis
de exposição, dos pacientes com câncer de boca e orofaringe no estado de São Paulo entre 2001 a 2009
1 ano
Variáveis

S(t)
p valor
% log-rank

3 anos
S(t)
%

p valor
log-rank

5 anos
S(t)
%

p valor
log-rank

Características demográficas
Sexo

0.9818

0.2278

0.0455

Masculino

74.71

48.96

40.66

Feminino
Idade

74.78

54.40

51.14

Até 50 anos

77.38

50.58

44.71

51 a 60 anos

72.08

46.75

39.76

61 a 70 anos

78.68

57.46

47.13

71 anos e mais
Cor da pele

68.20

42.77

35.36

Branco

76.61

52.19

44.38

Pretos/pardos

68.82

43.57

37.09

Outros/sem informação

79.31

50.99

44.26

0.0403

0.0155

0.0182

0.0216

0.0246

0.0356
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Características socioeconômicas
Escolaridade
Até o primário completo
Maior que o primário completo

0.1802

0.0208

0.0052

74.00

48.03

39.91

75.8

53.92

48.73

Sem informação
Tipo de trabalho realizado

94.12

79.64

Trabalho não manual

77.34

56.62

53.68

Trabalho manual

74.33

48.70

40.40

Não trabalha/não se aplica
Variáveis comportamentais

74.66

50.54

45.52

0.7228

Tabagismo

79.64
0.2548

0.0846

0.0584

0.1247

0.1167

Nunca fumou

71.78

54.53

47.89

Sim, ainda fuma

73.57

47.97

40.63

Ex-fumante
Consumo de álcool

80.87

54.60

46.48

Nunca bebeu

71.49

56.07

49.40

Sim, ainda bebe

73.39

45.86

38.40

Parou de beber
Maços-ano

78.58

53.85

46.25

Não fuma

73.09

56.08

49.93

Até 30 maços-ano

76.97

51.88

42.80

Mais de 30 maços-ano
Gramas de álcool-ano

73.90

47.64

40.89

Não bebe

76.65

57.21

50.42

Até 3194.8 gramas de álcool-ano

73.83

48.12

43.14

Mais de 3194.8 gramas de álcool-ano
Sintomas autorreferidos

74.59

47.73

37.51

0.1097

0.0256

0.5374

0.2608

0.2493

0.7588

Dificuldade respiratória

0.0190

0.1013

0.0373

0.0368

0.0552

0.1029

Não

74.98

50.16

42.85

Sim

65.77

37.94

32.68

Sem informação
Disfagia

85.82

59.60

42.87

Não

77.89

52.86

44.67

Sim

63.09

38.61

34.16

Sem informação
Dor ao deglutir

78.55

55.38

46.15

Não

77.30

52.08

44.26

Sim

69.12

45.23

38.74

Sem informação
Otalgia

79.30

52.47

41.98

Não

76.71

52.98

46.01

Sim

69.75

42.15

34.12

Sem informação
Percentual de perda de peso (cada 5%)

82.77

54.76

45.63

Não perdeu peso

85.73

62.23

52.98

Até 5% do peso

72.84

55.08

50.03

<0.001

<0.001

0.0132

<0.001

0.0235

0.0483

0.0344

0.0028

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001
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Entre 5.01 e 10% do peso

70.57

41.11

32.16

Entre 10.01 e 15% do peso

59.82

39.00

33.83

Mais de 15% do peso

62.56

30.32

25.11

Sem informação
Condições clínicas

75.82

50.01

44.70

Localização

0.0404

0.0502

0.0155

Anterior

77.35

52.37

45.60

Posterior

70.37

45.71

37.82

Anterior e posterior
Tamanho do tumor

69.70

T1 e T2

85.79

65.12

57.57

T3 e T4
Sem informação
Comprometimento de linfonodos

67.87
73.00

40.32
49.28

33.00
43.80

Não

86.00

65.84

56.06

Sim

66.86

39.12

33.17

Sem informação
Metástase à distância

77.97

49.35

44.41

Não

73.98

49.53

42.12

Sim

72.22

38.27

30.92

Sem informação

82.42

56.54

49.61

45.45
<0.001

30.51
<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.1577

<0.001

0.2073

0.1675

Os gráficos das curvas de sobrevida das variáveis de independentes,
mostradas na Tabela 3, estão organizadas pelos níveis de análise nas Figuras 3, 4,
5, 6 e 7. Através deles, é possível analisar visualmente o comportamento de cada uma
das variáveis ao longo do tempo, em um, três e cinco anos, ou a partir de qual
momento pode ter existido alguma diferença ou não entre as categorias de análise.
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Figura 3 - Curvas de sobrevida específica em 5 anos do câncer de boca e
orofaringe, das características demográficas, entre 2001 a 2009, São
Paulo.

Figura 4 - Curvas de sobrevida específica em 5 anos do câncer de boca e
orofaringe, segundo as características socioeconômicas para, entre 2001 a
2009, São Paulo.
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Figura 5 - Curvas de sobrevida específica em 5 anos do câncer de boca e
orofaringe segundo as variáveis comportamentais, entre 2001 a 2009, São
Paulo.
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Figura 6 - Curvas de sobrevida específica em 5 anos do câncer de boca e
orofaringe, segundo os sintomas autorreferidos, entre 2001 a 2009, São Paulo.
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Figura 7 - Curvas de sobrevida específica em 5 anos do câncer de boca e
orofaringe, segundo as variáveis de condições clínicas, entre 2001 a 2009, São
Paulo.

Na análise não ajustada (Tabela 4), observou-se associação positiva entre o
desfecho e a idade, cor da pele, localização, tamanho do tumor, comprometimento de
linfonodos, dificuldade respiratória, disfagia, dor ao deglutir, otalgia e perda de peso
nos três momentos de observação.
Com três anos de seguimento, ter consumido alguma quantidade de álcool,
conforme a avaliação de gramas-ano, conferiu menor sobrevida quando comparados
àqueles que nunca beberam.
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Foram associadas à menor sobrevida em cinco anos, ter escolaridade mais
baixa (até o primário completo) e realizar trabalho manual, além daquelas variáveis
citadas anteriormente para a sobrevida em um e três anos.

Tabela 4 – Análise não ajustada da associação entre o tempo de sobrevida específica em um, três e cinco anos e as
variáveis de exposição, dos pacientes com câncer de boca e orofaringe no estado de São Paulo entre 2001 a 2009.
1 ano
3 anos
5 anos
Variáveis

HR

IC95%

p valor

HR

IC95%

p valor

HR

IC95%

p valor

1.00

0.73-1.36

0.982

1.15

0.91-1.45

0.228

1.26

1.00-1.57

0.046

Características demográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Idade

1

1

1

Até 50 anos

1

1

1

51 a 60 anos

1.28

0.96-1.71

0.094

1.15

0.94-1.42

0.159

1.18

0.97-1.43

0.097

61 a 70 anos

0.93
1.53

0.66-1.32
1.03-2.26

0.696
0.035

0.85
1.33

0.66-1.08
0.99-1.77

0.181
0.054

0.91
1.33

0.73-1.15
1.01-1.76

0.434
0.041

1.09-1.80

0.008

1
1.29

1.07-1.55

0.007

1
1.26

1.06-1.50

0.010

0.47-1.52

0.584

1.06

0.72-1.55

0.780

1.03

0.72-1.49

0.870

0.83-1.45

0.512

1.19

0.97-1.46

0.088

1.25

1.03-1.51

0.026

71 anos e mais
Cor da pele
Branco
Pretos/pardos

1
1.40

Outros/sem informação
0.85
Características socioeconômicas
Escolaridade
Até o primário completo
Maior que o primário completo
Sem informação
Tipo de trabalho realizado
Trabalho não manual

1.09
1
0.22

1
0.03-1.61

0.138

0.35

1

1
0.11-1.09

0.070

0.33

0.11-1.05

0.060

Trabalho manual

1.17

0.80-1.70

0.421

1.25

1
0.95-1.65

0.104

1
1.37

1.05-1.78

0.021

Não trabalha/não se aplica
Variáveis comportamentais

1.15

0.69-1.91

0.592

1.17

0.81-1.70

0.398

1.22

0.85-1.75

0.271

Tabagismo
Nunca fumou

1

1

1

Sim, ainda fuma

0.92

0.64-1.33

0.665

1.13

0.85-1.51

0.395

1.16

0.88-1.52

0.295

Ex-fumante
Consumo de álcool

0.64

0.41-1.02

0.062

0.90

0.64-1.27

0.561

0.94

0.68-1.30

0.702

Nunca bebeu

1

1

1

Sim, ainda bebe

0.91

0.66-1.25

0.551

1.24

0.96-1.60

0.096

1.26

0.99-1.60

0.060

Parou de beber
Maços-ano

0.71

0.50-1.02

0.061

0.97

0.74-1.28

0.853

1.00

0.77-1.30

0.998

0.83-1.48

0.484

Não fuma
Até 30 maços-ano

1
0.83

1
0.56-1.25

0.382

1.05

1
0.77-1.42

0.763

1.11
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Mais de 30 maços-ano
Gramas-álcool-ano
Não bebe

0.96

0.67-1.38

0.832

1.19

0.218

1.00-1.60

0.052

1.22

0.93-1.60

0.148

1.22

0.98-1.53

0.080

1.13

0.82-1.55

0.458

1
1.26

1.09

0.79-1.50

0.599

1.27

1.00-1.60

0.047

1.34

1.07-1.67

0.010

1
1.70

1.05-2.74

0.030

1
1.51

1.04-2.19

0.031

1
1.45

1.01-2.08

0.044

Sem informação
Disfagia

0.54

0.20-1.45

0.223

0.74

0.41-1.35

0.334

0.85

0.50-1.45

0.562

Não

1
1.84

1.43-2.37

<0.001

1
1.57

1.30-1.90

<0.001

1
1.48

1.23-1.78

<0.001

Sem informação
Dor ao deglutir

1.00

0.41-2.43

0.997

0.99

0.53-1.85

0.966

0.95

0.52-1.73

0.875

Não

1
1.42

1.12-1.80

0.004

1
1.28

1.07-1.52

0.007

1
1.24

1.05-1.47

0.010

Sem informação
Otalgia

0.92

0.38-2.25

0.863

1.02

0.56-1.85

0.961

0.99

0.56-1.76

0.972

Não

1
1.33

1.05-1.69

0.020

1
1.35

1.14-1.62

0.001

1
1.38

1.17-1.63

<0.001

Sem informação
Percentual de perda de peso

0.75

0.28-2.01

0.562

0.96

0.51-1.79

0.890

0.95

0.52-1.73

0.861

Não perdeu peso
Até 5% do peso

1
2.00

1.30-3.08

0.002

1
1.34

0.96-1.84

0.071

Entre 5.01 e 10% do peso

2.67

1.58-3.24

<0.001

1.93

1.52-2.46

<0.001

1.21
1.86

0.89-1.62
1.49-2.33

0.219
<0.001

Entre 10.01 e 15% do peso

3.43

2.40-4.90

<0.001

2.20

1.69-2.86

<0.001

2.00

1.56-2.57

<0.001

Mais de 15% do peso

3.00

2.06-4.38

<0.001

2.52

1.94-3.27

<0.001

2.32

1.81-2.98

<0.001

Sem informação
Condições clínicas

1.88

1.20-2.94

0.006

1.57

1.15-2.13

0.004

1.44

1.07-1.93

0.016

1
1.35

1.06-1.71

0.014

1
1.24

1.04-1.47

0.017

1
1.26

1.07-1.48

0.007

Anterior e posterior
Tamanho do tumor

1.37

0.72-2.59

0.335

1.22

0.78-1.96

0.409

1.35

0.87-2.07

0.173

T1 e T2

1
2.52

1.89-3.35

<0.001

1
2.18

1.81-2.66

<0.001

1
2.11

1.77-2.52

<0.001

2.08

1.09-3.95

0.026

1.80

1.11-2.90

0.017

1.67

1.05-2.65

0.030

1.92-2.81

<0.001

1
2.12

1.78-2.52

<0.001

1.10-2.87

0.019

1.58

0.99-2.51

0.053

0.81-1.90

0.321

Até 3194.8 gramas de álcool-ano
Mais de 3194.8 gramas de álcoolano
Sintomas autorreferidos

1

0.90-1.58

1

Dificuldade respiratória
Não
Sim

Sim

Sim

Sim

1

Localização
Anterior
Posterior

T3 e T4
Sem informação
Comprometimento de
linfonodos
Não
Sim
Sem informação
Metástase à distância

1
2.65

2.00-3.51

<0.001

1
2.33

1.69

0.84-3.39

0.143

1.78

Não

1

Sim

1.04

1
0.55-1.95

0.913

1.23

1
0.79-1.93

0.363

1.24
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Sem informação

0.64

0.40-1.02

0.058

0.79

0.58-1.08

0.144

0.79

0.59-1.06

Na análise múltipla, a cor da pele preta/parda, ter mais de 70 anos, relatar
disfagia e dificuldade respiratória e tumores de tamanho T3 e T4, com
comprometimento de linfonodos foram independentemente associados ao menor
tempo de sobrevida em um ano (Tabela 5).

Tabela 5 – Análise de regressão múltipla de Cox, ajustada pelas variáveis sexo e
hospital, da associação entre as variáveis de interesse e o tempo de sobrevida
específica em um ano, dos pacientes com câncer de boca e orofaringe no estado de
São Paulo entre 2001 a 2009.
Variáveis

HR

IC 95%

p valor

Bloco 1 – Características demográficas
Idade
Até 50 anos

1

51 a 60 anos

1.29

0.96-1.72

0.087

61 a 70 anos

0.97
1.70

0.69-1.38
1.13-2.54

0.882
0.011

1
1.36

1.05-1.77

0.019

0.87

0.49-1.57

0.650

0.97

0.71-1.31

0.829

0.03-1.85

0.175

71 anos e mais
Cor da pele
Branco
Pretos/pardos
Outros/sem informação
Bloco 2 – Características socioeconômicas
Escolaridade
Até o primário completo
Maior que o primário completo
Sem informação
Tipo de trabalho
Trabalho não manual

1
0.25
1

Trabalho manual

1.06

0.71-1.58

0.776

Não trabalha/não se aplica
Bloco 3 – Variáveis comportamentais

1.31

0.75-2.30

0.347

Tabagismo
Nunca fumou

1

Sim, ainda fuma

0.92

0.54-1.51

0.764

Ex-fumante

0.64

0.37-1.11

0.133

0.123
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Consumo de álcool
Nunca bebeu

1

Sim, ainda bebe

0.86

0.54-1.36

0.510

Parou de beber
Bloco 4 – Sintomas autorreferidos

0.70

0.43-1.12

0.140

1
2.33

1.69-2.95

<0.001

Sem informação
Dificuldade respiratória

3.82 0.84-17.41

0.084

Não

1
2.04

1.19-3.50

0.009

0.23

0.04-1.19

0.080

1
2.02

1.48-2.76

<0.001

Sem informação
Comprometimento de linfonodos

7.98 2.17-29.33

0.002

Não
Sim

1
2.30

1.70-3.11

<0.001

Sem informação

0.45

0.11-1.94

0.285

Disfagia
Não
Sim

Sim
Sem informação
Bloco 5 - Condições clínicas
Tamanho do tumor
T1 e T2
T3 e T4

Em três anos, observou-se uma diminuição na magnitude da força de
associação das mesmas variáveis destacadas como significativas no primeiro ano,
sendo acrescentado o sintoma de otalgia, associado independentemente à menor
sobrevida específica para o período (Tabela 6).

Tabela 6 – Análise de regressão múltipla de Cox, ajustada pelas variáveis sexo e
hospital, da associação entre as variáveis de interesse e o tempo de sobrevida
específica em três anos, dos pacientes com câncer de boca e orofaringe no estado
de São Paulo entre 2001 a 2009.
Variáveis

HR

Bloco 1 – Características demográficas
Idade
Até 50 anos

1

IC 95%

p valor
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51 a 60 anos

1.17

0.96-1.43

0.128

61 a 70 anos

0.91
1.54

0.71-1.16
1.15-2.07

0.444
0.004

1
1.23

1.01-1.48

0.035

1.13

0.77-1.65

0.531

1.06

0.85-1.32

0.620

0.10-1.01

0.053

71 anos e mais
Cor da pele
Branco
Pretos/pardos
Outros/sem informação
Bloco 2 – Características socioeconômicas
Escolaridade
Até o primário completo
Maior que o primário completo
Sem informação
Tipo de trabalho
Trabalho não manual

1
0.32
1

Trabalho manual

1.09

0.82-1.44

0.551

Não trabalha/não se aplica
Bloco 3 – Variáveis comportamentais

1.14

0.76-1.69

0.532

Tabagismo
Nunca fumou

1

Sim, ainda fuma

0.91

0.62-1.32

0.617

Ex-fumante
Consumo de álcool

0.77

0.52-1.16

0.210

1.27

0.89-1.81

0.184

1

0.70-1.44

0.994

1
1.78

1.44-2.21

<0.001

Sem informação
Otalgia

2.18 0.46-10.36

0.328

Não

1
1.29

1.08-1.55

0.003

Sem informação
Dificuldade respiratória

0.79

0.14-4.30

0.343

Não

1
1.87

1.23-2.83

0.006

0.61

0.14-4.30

0.784

1
1.91

1.54-2.36

<0.001

Sem informação
Comprometimento de linfonodos

2.89 0.76-11.01

0.120

Não

1
2.11

Nunca bebeu
Sim, ainda bebe
Parou de beber
Bloco 4 – Sintomas autorreferidos

1

Disfagia
Não
Sim

Sim

Sim
Sem informação
Bloco 5 – Condições clínicas
Tamanho do tumor
T1 e T2
T3 e T4

Sim

1.72-2.60

<0.001
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Sem informação

0.94

0.24-3.60

0.926

Por fim, a análise múltipla para a sobrevida específica em cinco anos teve como
fatores independentemente associados ao desfecho ter mais de 70 anos, ser
preto/pardo, apresentar dificuldade de deglutir, tumores T3 ou T4 e comprometimento
de linfonodos (Tabela 7).

Tabela 7 – Análise de regressão múltipla de Cox, ajustada pelas variáveis sexo e hospital, da
associação entre as variáveis de interesse e o tempo de sobrevida específico em cinco anos,
dos pacientes com câncer de boca e orofaringe no estado de São Paulo entre 2001 a 2009.
Variáveis

HR

IC 95%

p valor

Bloco 1 – Características demográficas
Idade
Até 50 anos

1

51 a 60 anos

1.18

0.97-1.43

0.099

61 a 70 anos

0.95
1.54

0.75-1.19
1.16-2.04

0.636
0.003

1
1.22

1.01-1.46

0.035

1.11

0.77-1.61

0.562

1.06

0.86-1.31

0.559

0.10-0.98

0.047

71 anos e mais
Cor da pele
Branco
Pretos/pardos
Outros/sem informação
Bloco 2 – Características socioeconômicas
Escolaridade
Até o primário completo
Maior que o primário completo
Sem informação
Tipo de trabalho
Trabalho não manual

1
0.31
1

Trabalho manual

1.23

0.93-1.64

0.141

Não trabalha/não se aplica
Bloco 3 – Variáveis comportamentais

1.18

0.81-1.73

0.391

Tabagismo
Nunca fumou

1

Sim, ainda fuma

0.92

0.65-1.32

0.501

Ex-fumante

0.81

0.55-1.18

0.156
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Consumo de álcool
Nunca bebeu

1

Sim, ainda bebe

1.35

0.99-1.84

0.058

Parou de beber
Bloco 4 – Sintomas autorreferidos

1.07

0.78-1.48

0.672

1
1.20

1.01-1.42

0.040

1.09

0.59-2.02

0.775

1
1.96

1.61-2.38

<0.001

Sem informação
Comprometimento de linfonodos

2.29

0.64-8.12

0.201

Não
Sim

1
1.94

1.60-2.35

<0.001

Sem informação

1.06

0.30-3.79

0.926

Dificuldade de deglutição
Não
Sim
Sem informação
Bloco 5 - Condições clínicas
Tamanho do tumor
T1 e T2
T3 e T4

Destaca-se que nesta análise múltipla (Tabela 7), as características
socioeconômicas, quando ajustadas pelas demográficas, não apresentaram mais
associação ao desfecho em cinco anos que havia na análise não ajustada. É possível
que a cor da pele preta/parda esteja expressando a desigualdade social na sobrevida.
Suportando essa hipótese, observou-se que a quando a escolaridade e a ocupação
foram acrescentadas nesta análise, a HR dos negros/pardos reduziu de 1,22
(IC95%=1,01-1,46) para 1,19 (IC95%=0,99-1,42). Além disso, os negros/pardos do
banco apresentaram menor nível de escolaridade (83,28%) e realizam trabalhos de
menor prestígio social (87,63%) em comparação aos brancos (71,48% e 74,12%,
respectivamente), com uma diferença estatisticamente significante (p valor<0,001).
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6. DISCUSSÃO

A análise múltipla hierarquizada identificou a cor da pele preta/parda,
apresentar tumor de tamanho T3 ou T4 ou comprometimento de linfonodos como
fatores independentemente associados à menor sobrevida específica por câncer de
boca e orofaringe em um, três e cinco anos.
Foi observada associação entre os fatores relativos à desigualdade social,
baixa escolaridade e realização de trabalhos manuais, à menor probabilidade de
sobrevivência em cinco anos na análise não ajustada. Essas associações já foram
registradas em outros estudos (Choi et al., 2016; Auluck et al., 2016; Lee et al., 2012;
Chu et al., 2011; Andersen et al., 2008; Conway et al., 2008) e para cânceres em
outras localidades, como testículo (Richardson et al., 2012), mama (Kaffasian et al.,
2003), esôfago (Launay et al., 2012) e pulmão (Forrest et al., 2015). Neste último, os
autores destacaram que a desigualdade socioeconômica na sobrevida do câncer de
pulmão foi explicada pela iniquidade no acesso ao tratamento.
A associação entre os fatores socioeconômicos e a sobrevida não foi
observada ao serem ajustados pelas características demográficas. Portanto, uma
possível interpretação a partir da modelagem proposta é que a desigualdade social
está presente por meio da cor da pele. Sabe-se que ela é um importante determinante
das oportunidades de vida, do status material e social, além de influenciar
comportamentos e a construção de redes sociais (Kaufman, 2011; Krieger, 2005).
Assim, reflete a distribuição de riqueza e poder entre grupos em uma sociedade.
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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD)
(Brasil, 2017b), referentes ao terceiro trimestre de 2017, ilustram essa forte interação
entre a cor da pele e a desigualdade social no Brasil. Pretos ou pardos somaram 8,3
milhões (63,7%) de pessoas sem ocupação, representaram apenas 33% dos
empregadores e possuíram um rendimento médio de R$ 1.531, aproximadamente
56% da renda média dos brancos (R$ 2.757). Com relação à saúde, pretos e pardos
não só estão mais expostos aos fatores de risco para DCNT (Malta et al., 2015; Garcia
e Freitas, 2015), como enfrentam maiores barreiras de acesso aos serviços de saúde
(Souza et al., 2012; Paixão et al., 2010).
A literatura tem demonstrado que negros têm maior incidência, mortalidade e
pior sobrevida em 5 anos para a maioria dos cânceres (Ellis et al., 2018; Krok-Schoen
et al., 2017; DeSantis et al., 2016; Krieger, 2005), como de mama, próstata, pulmão,
cólon e reto, boca e orofaringe (Megwalu e Ma, 2017; Osazuwa-Peters et al. 2015;
Saba et al., 2011), principalmente entre os homens e independentemente da idade,
do sítio primário da doença, do estágio do tumor e do tratamento. Entretanto, os
estudos apontam a necessidade de outras pesquisas de base populacional que
investiguem as razões por trás das desigualdades raciais na sobrevida.
No presente estudo, pretos e pardos compuseram 25,91% da amostra,
apresentando a probabilidade de sobrevivência específica em 5 anos para negros de
37,09% e um risco de morrer em cinco anos 22% maior que os brancos (HR
ajustado=1.22; IC95%=1.01-1.46). Esses achados, embora em menor magnitude,
estão consistentes com outros estudos, como o de Osazuwa-Peters et al. (2015) que
encontraram probabilidade de sobrevida específica em cinco anos para pretos de
28,2% e um risco de morrer aumentado em 40% em relação aos brancos. Saba et al.
(2011) apresentaram riscos ainda maiores, de 92% para a doença avançada. Para
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Morse e Kerr (2006), essa desigualdade pode ser também explicada pelo status
socioeconômico. Esses achados sugerem a existência de desigualdades raciais como
barreiras de acesso aos serviços de atenção à saúde e de diagnóstico precoce,
qualidade do cuidado, além da dieta, crenças culturais, dentre outros fatores.
Com relação ao consumo do tabaco e do álcool, apesar de ser uma associação
esperada (Kawakita et al., 2012), não foi observada no presente estudo, nem em
outras publicações que investigaram fatores associados à sobrevida do câncer de
boca na população em geral (Vallecillo-Capilla et al. 2007) ou especificamente em
homens de diferentes classes ocupacionais (Rosengren e Wilhelmsen 2004). Isso
pode ter acontecido porque, apesar de serem analisadas com frequência também nos
estudos de sobrevivência, essas variáveis expressam uma exposição acumulada ao
longo da vida, não sendo específicas para o prognóstico dos pacientes já em
tratamento. Por outro lado, não foram encontrados estudos que tivessem investigado
a continuidade do consumo de tabaco e álcool após o diagnóstico e tratamento
iniciados.
Os sintomas autorreferidos diferiram em suas associações ao desfecho na
análise múltipla conforme o tempo de sobrevida observado. Disfagia e dificuldade
respiratória foram associados à menor sobrevida específica em um ano. Em três anos,
observou-se também a otalgia. Em cinco anos, apenas a dificuldade de deglutição foi
associada. Essas associações podem refletir um estado de pior qualidade de vida
quando referidas. Elas compuseram domínios de qualidade de vida após a cirurgia
(Biazevic et al., 2010) ou na linha base do estudo (Tarsitano et al., 2012) em
publicações que associaram menor probabilidade de sobrevida à pior qualidade de
vida.
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A respeito das condições clínicas, a maioria dos pacientes entraram no estudo
com o tumor em estágio avançado para o tamanho do tumor (T3 e T4 = 59,19%) e
comprometimento de linfonodos (37,37%). Essas variáveis também foram associadas
ao maior risco de vir a óbito em cinco anos, em concordância com a literatura
(Megwalu e Ma, 2017; Tiwana et al., 2014; Schneider et al., 2014; Listl et al., 2013;
Rogers et al., 2009; Brandizzi et al., 2008; Vallecillo-Capilla et al. 2007; Chandu et al.,
2005).
O presente estudo encontrou sobrevida específica em um, três e cinco anos de
74,72%, 49,86 e 42,46%, respectivamente. Probabilidades menores que as
registradas por Saba et al. (2011), nos Estados Unidos, que apresentaram sobrevida
global relativa em um, três e cinco anos de 81,7%, 61,7% e 54,9% respectivamente,
utilizando dados de base populacional. Esses resultados também estão próximos das
estimativas de pesquisas realizadas no Brasil, que variaram de 24% a 39%, muito
embora todas tenham utilizado amostras menores.
Apesar de os resultados encontrados serem, em geral, consistentes com outros
estudos, devem ser interpretados com cautela, visto que se restringem à realidade
dos quatro hospitais participantes. A amostra desta pesquisa foi obtida por
conveniência e envolveu apenas pacientes de quatro hospitais, sendo três na cidade
de São Paulo e um no interior do estado. Apesar de serem instituições de referência,
existem outras que não foram incluídas no estudo.
Entretanto, deve-se considerar que esses hospitais atendem um grande
número de pacientes com câncer bucal, chegando a receber pessoas de outros
estados brasileiros. Além disso, a amostra foi composta por todos os pacientes que
deram entrada nesses hospitais, entre 2001 a 2009, que consentiram em participar e
satisfizeram os critérios de inclusão e exclusão. Assim, foi conseguido o maior
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tamanho amostral possível, o que também conferiu poder à análise estatística. Não
foi encontrado na literatura consultada outro estudo de base hospitalar com tamanho
amostral semelhante.
Não foram investigados outros determinantes da sobrevida, como o status
positivo para HPV e a renda, uma das dimensões da desigualdade social. Essas
informações não estavam disponíveis no estudo da linha base. Apesar do peso que a
renda tem do ponto de vista teórico, ela apresenta colinearidade com o nível de
escolaridade e a ocupação, que foram as utilizadas para operacionalizar o conceito
de desigualdade social neste estudo.
Apesar disso, o presente trabalho tem o mérito de contribuir com respostas ao
monitoramento das desigualdades sociais e da sobrevida do câncer de boca e
orofaringe, e de adotar uma abordagem original para essa neoplasia no Brasil, visto
que não foram encontrados outros estudos realizados no país com abordagem
semelhante.
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7. CONCLUSÕES

Este estudo encontrou probabilidades acumuladas de sobrevida específica em
um, três e cinco anos para câncer de boca e orofaringe de 74,72%, 49,86 e 42,46%,
respectivamente.
Nesses

três

pontos

de

observação,

foram

fatores

associados

independentemente à menor sobrevida a cor da pele preta/parda, apresentar tumor
de tamanho T3 ou T4 e comprometimento de linfonodos. Disfagia e dificuldade
respiratória foram associados à menor sobrevida específica em um ano. Em três anos,
observou-se também a otalgia. Em cinco anos, apenas a dificuldade de deglutição foi
associada à menor sobrevida específica por câncer de boca e orofaringe. Portanto,
observou-se que os fatores associados foram diferentes para os três recortes de
tempo. Esse achado é especialmente relevante para o cuidado dos pacientes com
câncer pelo médico clínico e pelo sistema de saúde no qual o indivíduo está inserido.
Foi identificada associação entre a desigualdade social, menor escolaridade e
trabalho manual, à menor sobrevida em 5 anos. Esses fatores, na análise ajustada
pelas características demográficas, tiveram sua associação potencialmente explicada
pela cor da pele preta/parda devido à interação que ela possui com a menor posição
socioeconômica.
Assim,

na

população

estudada, estratos sociais menos favorecidos

apresentaram menor probabilidade de sobrevivência em 5 anos, principalmente pretos
e pardos. No Brasil, esse grupo populacional encontra-se em situação de maior
vulnerabilidade social que os brancos, ocupando profissões de menor prestígio e
baixa escolaridade. Contudo, são necessários outros estudos que expliquem a
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complexa relação entre a posição social e a sobrevida e que investiguem outros
aspectos importantes que possam fazer parte desse processo, como o acesso aos
serviços de diagnóstico e tratamento.
Os resultados deste estudo somam evidências ao monitoramento da
progressão e controle do câncer, reforçando a importância da adoção de estratégias
que superem as iniquidades em saúde e promovam o acesso oportuno ao diagnóstico
e tratamento desta doença.
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