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1. RESUMO 

As neoplasias malignas representam um grave problema de saúde pública com alta 

incidência e prevalência e grande taxa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. 

Diversos grupos populacionais apresentam diferentes padrões de incidência, 

frequentemente associados aos hábitos de vida atuais. Segundo resultados deste 

trabalho, a microrregião de Catanduva entre os anos de 2012 e 2015 apresenta uma 

média de 253,25 casos ou 91,32 casos/100mil habitantes, sem diferenças 

significantes entre os anos ou sexo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Em alguns países desenvolvidos, o câncer tem se tornado a primeira causa de 

mortalidade. Com base no documento World Cancer Report 2014 da International 

Agency for Research on Cancer (Iarc) da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

estima-se para as próximas décadas que nos países em desenvolvimento o impacto 

do câncer na população equivalerá a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos 

previstos para 2025². Para os anos de 2016 e 2017 são estimados aproximadamente 

600 mil novos casos de câncer no Brasil.  

 O maior desenvolvimento econômico e estrutural das regiões Sul e Sudeste do 

Brasil contrasta com aspectos sociais deficitários a nível nacional, relacionados à 

promoção de saúde e prevenção acerca dos fatores de risco do câncer. Portanto, 

estudos sobre a epidemiologia do câncer nas diferentes localidades brasileiras são 

necessários para que seja possível conhecer o cenário multifatorial de transformação 

na distribuição e realização de diagnósticos dos pacientes oncológicos, que são 

aspectos altamente variáveis em função dos fatores de risco envolvidos e da situação 

socioeconômica do país como um todo. Por essas razões, procedemos a análise dos 

padrões epidemiológicos das neoplasias malignas na microrregião de Catanduva-SP 

(Brasil). 

 

3. OBJETIVOS 

 Investigar os padrões epidemiológicos acerca dos cânceres da microrregião de 

Catanduva. Desse modo, servir de embasamento para possíveis intervenções de 

saúde pública e condutas por médicos oncologistas da região. 
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4. METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo observacional retrospectivo transversal, embasado no 

levantamento da incidência de neoplasias malignas diagnosticadas por biópsias 

anátomo-histopatológicas realizadas pelo departamento de Patologia dos hospitais 

Padre Albino e Emílio Carlos do servidor público da cidade de Catanduva-SP (Brasil), 

nos quais são atendidos pacientes moradores da microrregião desse município. Essa 

microrregião é composta por 13 cidades, totalizando 221.465 habitantes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Após envio e aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa das 

Faculdades Integradas Padre Albino (CEP/FIPA no. 1.346.749), procedemos as 

análises dos prontuários. Os dados obtidos incluem sexo, idade e local do tumor 

observados nos laudos arquivados de 2012 a 2015. Os tumores de pele não 

melanoma não foram considerados neste estudo. As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio dos programas BioStat® e GraphPad Prism® versão 6, que 

permitiram a elaboração de tabelas e gráficos baseadas no teste Qui-Quadrado. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelo levantamento realizado foi encontrada a média de 253,25 casos ou 91,32 

casos/100mil habitantes na microrregião de Catanduva-SP, no período de 2012 a 

2015. Os tipos de câncer mais prevalentes foram: mama, próstata, colorretal, 

estômago, boca/faringe e corpo de útero (Tabela 1). Na categoria “outros” foram 

somados tipos de cânceres mais incomuns: cavidade nasal, pleura, intestino delgado, 

canal anal, peritônio, glândula parótida, pâncreas, fígado, vesícula biliar, rim, 

suprarrenal, pênis, testículo, vulva, mieloma múltiplo, tumores do sistema nervoso 

periférico, timo, sarcomas de partes moles e ossos e sarcoma de Kaposi.  

Nas análises estatísticas de número de casos por anos, o teste de Qui-

Quadrado mostrou valor de P de 0,4109, o que indica não significância na diferença 

da incidência de cânceres malignos, de maneira geral, entre os anos. Nas análises 

com relação ao tipo de câncer e sexo por ano, a incidência total de cânceres para 

homens e mulheres, entre 2012 e 2015, respectivamente, foi de 496 e 517 (P = 

0,5298), indicando que também não ocorre diferença na incidência de cânceres entre 

os sexos. 
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Tabela 1: Prevalência de tumores malignos na microrregião de Catanduva-SP 

 

 

Na sequência do trabalho analisaremos, mais detalhadamente e de forma 

individual, os tumores mais incidentes encontrados por ano, correlacionando idade e 

sexo, para comparações com dados epidemiológicos regionais e nacionais. 
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