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RESUMO 

Introdução: O câncer configura-se como o principal problema de saúde pública. Tal fato, é 
devido em partes, a um estilo de vida voltado para uma alimentação inadequada, com hábitos 
associados ao tabagismo, sedentarismo e o consumo de álcool. Dentre as neoplasias malignas, 
encontra-se o câncer colorretal, que é considerado a segunda causa mais comum de mortes 
por câncer quando homens e mulheres são combinados. Especificamente no Brasil, para cada 
ano do triênio 2020-2022, estima-se 20.520 novos casos em homens e 20.470 para as 
mulheres, representando um risco estimado de 19,63 casos novos a cada 100 mil homens e 
19,03 para cada 100 mil mulheres. Objetivo: Avaliar as tendências na incidência por câncer 
de cólon e reto no estado do Espírito Santos e identificar fatores relacionados. Metodologia: 
Estudo ecológico e retrospectivo de séries temporais com análise de dados secundários do 
estado do Espírito Santo e municípios, os quais foram coletados através do Registros 
Hospitalares de Câncer (RHC) entre os anos de 2000 e 2016. Foram incluídas e analisadas 
todas as ocorrências de câncer de cólon e reto no Espírito Santo, segundo a faixa etária e tipo 
histológico. Análises estatísticas descritivas e bivariadas foram conduzidas no SPSS v. 20.0. 
Resultados: No período analisado foram registrados 5.080 casos de câncer colorretal no 
Espírito Santo, desses, 3.042 ocorreram no Hospital Santa Rita de Cássia – o único Centro de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) do estado com RHC operante 
desde 2000. Foi observado uma variação com tendência ao aumento, visto que em 2000 
houve registro de 97 casos, já em 2016, 631 casos de câncer colorretal, considerando o 
CACON e as Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) de 
todo o estado. Houve um aumento expressivo na incidência dos casos de câncer colorretal no 
ES no período mais recente (2014 a 2016). Em relação a média de casos de câncer de cólon e 
reto por CACON e UNACONs no estado do Espírito Santo, houve uma diferença 
estatisticamente significante ao se comparar as médias de casos registrados no CACON - 
HSRC (179 casos) em comparação a média de 120 casos em todos os UNACONs (ts =4,21; 
p= 0,0006). Dentre todos os casos de câncer colorretal, 46% ocorreram em indivíduos do sexo 
masculino, e 54% dos casos no sexo feminino, tendo como predomínio a raça parda e a baixa 
escolaridade. A cirurgia foi o primeiro tratamento mais efetuado no grupo de indivíduos com 
câncer colorretal. as variáveis, raça/cor; escolaridade e  diagnóstico e tratamento anteriores 
apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os subgrupos analisados a partir 
do tipo de caso analítico e não analítico, sendo predominantes os casos analíticos de pacientes 
de cor parda (x2= 14,35; p=0,014), com ensino fundamental incompleto(x2= 46,20; p=0,000). 
e  com diagnóstico e sem tratamento (x2= 618,87; p=0,000). O estadiamento IV esteve 
presente em 12,7% dos casos e 3.834 dos casos tinham em seu registro a classificação “sem 
informação", ao que corresponde a ocorrência de óbitos. as variáveis raça/cor correlacionou 
positivamente ao histórico de consumo de álcool (ρ= 0,031; p= 0,026), histórico familiar de 
câncer correlacionou-se positivamente com histórico de consumo de tabaco (ρ= 0,16; p= 
0,000) e com histórico de consumo de álcool (ρ= 0,162; p= 0,000). Conclusão: Os resultados 
mostraram que pessoas com mais de 60 anos possuem maior propensão ao câncer colorretal, 
mulheres da cor parda e com ensino fundamental incompleto foram as mais acometidas pelo 
câncer colorretal; e a maioria dos encaminhamentos do serviço de saúde para o tratamento 
oncológico tiveram como origem o SUS. 
 
Palavras-chave: Câncer colorretal. Registros de câncer. Incidência. Vigilância em saúde 
pública.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer colorretal no mundo e no Brasil: aspectos epidemiológicos 

A neoplasia maligna é definida pela proliferação celular de maneira desordenada, 

sendo esse processo chamado de carcinogênese, o qual ocorre em geral de forma lenta por 

células mutadas que não respondem o estímulo que levam à apoptose. As mutações genéticas 

acontecem devido a alterações no ácido desoxirribonucleico (DNA) dos genes, tais alterações 

são devido a heranças genéticas e as exposições a agentes cancerígenos, como o tabaco, 

obesidade, exposição solar prolongada sem proteção adequada e o álcool (BRASIL, 2018).  

O resultado do rápido crescimento populacional, envelhecimento das pessoas e estilo 

de vida voltado para uma alimentação inadequada, com hábitos associados ao tabagismo, 

sedentarismo, consumo de álcool entre outros fatores de riscos relacionados ao câncer, como 

o desenvolvimento socioeconômico, o processo de industrialização com exposição a agentes 

químicos, físicos e biológicos (BRASIL, 2006), a incidência e mortalidade de neoplasias 

malignas crescem em todo mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Entre as 

quatro principais etiologias de mortes precoce, que ocorrem antes dos 70 anos de idade, o 

câncer é considerado a principal causa configurando-se como problema de saúde pública  

global (BRASIL, 2020).  

Considerando o câncer como nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que 

apresentam distúrbios no crescimento celular, espalhando-se em tecidos e órgãos, a estimativa 

mundial da GLOBACAN 2020, demonstra que ocorreram 10 milhões de mortes por câncer,  e 

mais de 19,3  milhões de casos novos de câncer, entre eles o de mama, que é o mais incidente 

no mundo e ultrapassou o câncer de pulmão como o câncer mais comumente diagnosticado, 

seguido pelo câncer de cólon e reto e de próstata (SUNG et al., 2021). O câncer de cólon e 

reto também conhecido como câncer colorretal (CCR), são aqueles que se iniciam na parte do 

intestino grosso (denominada cólon) e no reto (final do intestino, antes do ânus) e ânus. A 

maioria desses tumores  surge a partir de alteração genética de células da mucosa colônica 

normal que evoluem para pólipos adenomatosos, que são lesões benignas que podem crescer 

na parede interna do intestino grosso, podendo originar neoplasias primárias, como adenomas 

e adenocarcinomas (SILVEIRA et al., 2020).  Salienta-se que o bom prognóstico de alguns 

tipos de neoplasias está diretamente relacionado ao o diagnóstico precoce, início rápido do 

tratamento e os avanços tecnológicos na terapêutica como por exemplo, o cuidado 

personalizado, as equipes interdisciplinares e especializadas, protocolos combinados, terapia 
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alvo-molecular e o progresso da pesquisa clínica e translacional em Oncologia. (BRASIL 

2019c; LOPES-JÚNIOR; LIMA, 2019; LOPES-JÚNIOR et al., 2016; LOPES-JÚNIOR et al., 

2020). 

A industrialização, a modernização juntamente com outros fatores relacionados com 

hábitos de vida, influenciam no aumento do risco para o desenvolvimento principalmente de 

câncer. Em relação ao câncer colorretal, esses fatores são, idade igual ou acima de 50 anos, 

excesso de peso corporal e alimentação pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que 

contenham fibras, consumo de carnes processadas (salsicha, mortadela, linguiça, presunto, 

bacon, blanquet de peru, peito de peru e salame) e a ingestão excessiva de carne vermelha 

(acima de 500 gramas de carne cozida por semana), obesidade, inatividade física, tabagismo 

prolongado e consumo excessivo de álcool (BRASIL, 2019a). Existem fatores de origem 

hereditária que também aumentam o risco para este tipo de câncer, por exemplo, histórico 

familiar de câncer colorretal e/ou pólipos adenomatosos, histórico de doença Inflamatória 

Intestinal Crônica (Colite Ulcerativa ou Doença de Crohn), Diabetes tipo II e exposição 

ocupacional à radiação ionizante (BRASIL, 2019b).  

No que concerne a mortalidade, no Brasil, em 2017, ocorreram 9.207 óbitos por 

câncer de cólon e reto (9,12/100 mil) em homens e 9.660 (9,33/100 mil) em mulheres 

(BRASIL, 2019b). Analisando outros países, segundo a American Cancer Society (2020), nos 

Estados Unidos, o câncer colorretal é a terceira causa principal de mortes relacionadas ao 

câncer em homens e mulheres, e a segunda causa mais comum de mortes por câncer quando 

homens e mulheres são combinados, e é esperado cerca de de 53.200 mortes em 2020 por essa 

doença.  

É esperado no Brasil a ocorrência, para cada ano do triênio 2020-2022, de 625 mil 

casos novos de câncer (BRASIL, 2019c). Especificamente o câncer de cólon e reto, em os 

homens estima-se 20.520 novos casos e 20.470 para as mulheres, representando um risco 

estimado de 19,63 casos novos a cada 100 mil homens e 19,03 para cada 100 mil mulheres. 

Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, o câncer colorretal em homens é o 

segundo mais frequente nas regiões sudeste (28,62/100 mil) e centro-oeste (15,40/100 mil), e 

o terceiro tumor mais incidente na região sul (25,11/100 mil). Em mulheres, é o segundo mais 

incidente nas regiões sudeste (26,18/ 100 mil) e sul (23,65/100 mil). Já nas regiões centro-

oeste (15,24/100 mil), nordeste (10,79/100 mil) e norte (6,48/100 mil), é o  terceiro tumor 

mais frequente (BRASIL, 2019b).  

O CCR em 90% dos casos é comumente diagnosticado tardiamente, em pessoas com 

mais de 50 anos de idade, por isso não há recomendações para rastreamento da doença antes 
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dessa idade, para pessoas que não possuem fatores de risco relacionados. Nos últimos anos 

notou-se um aumento no acometimento em adultos jovens, elevando os números de casos 

novos nessa faixa etária, abaixo de 50 anos de idade. Estudos demonstram que principalmente 

em jovens a descoberta do CCR é feita tardiamente, pois o diagnóstico em pacientes jovens é 

difícil por não darem importância ao sintomas apresentados, levando a um desfecho 

desfavorável, apresentando-se já no estágio III ou IV da doença tendo pior prognóstico 

(CAMPOS; FIGUEIREDO; MONTEIRO; NAHAS; CECCONELLO, 2017).  

 

1.2 Registros de Câncer e a Rede de Atenção Oncológica no Espírito Santo 

Na região Sudeste, estima-se que houve 12.480/100 mil habitantes novos casos de 

CCR em homens no ano de 2020, equivalente a 11,6% dos dez tipos de câncer mais 

incidentes. Em mulheres, cerca de 11.780/100 mil habitantes têm casos novos de câncer de 

cólon e reto, equivalente a 10,5% dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para o 

ano de 2020. Em relação ao estado do Espírito Santo, o câncer de cólon e reto estima-se que 

tenha 240/100 mil habitantes casos novos em homens, representando uma taxa de 11,69% de 

incidência. Em mulheres, a estimativa é que ocorram 280/100 mil habitantes casos novos de 

câncer colorretal, com uma taxa bruta de 13,50% estimada para o ano de 2020 (BRASIL, 

2019b).  

Os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) são centros sistematizados com  

objetivo de acompanhar a incidência dos casos de câncer, análise da tendência temporal e sua 

distribuição. Esses são realizados por meio da coleta, armazenamento e análise da ocorrência 

e das características de todos os novos casos de câncer. As informações produzidas pelo 

RCBP constituem ferramentas essenciais para a Vigilância em Saúde, elas subsidiam estudos 

epidemiológicos para identificação da população de risco  e permitem medir a eficácia de 

programas de prevenção e controle do câncer (BRASIL, 2012). 

O Registro Hospital de Câncer (RHC) foi desenvolvido pelo Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) em 1980, como forma de padronizar em nível nacional a oferta técnica e 

capacitação de pessoas, visando a melhora da gestão hospitalar à assistência ao paciente com 

câncer. O RHC possui objetivo de conhecer o perfil da população assistida, a efetividade do 

tratamento, os recursos utilizados, além de oferecer informações pertinentes que estruturam o 

sistema de Vigilância com ênfase na organização e coleta de dados sobre a incidência de 

neoplasias (BRASIL, 2010; PEREIRA et al., 2020; LOPES-JÚNIOR et al., 2021). 
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A Portaria nº 1399 de 17 de Dezembro de 2019 estabelece critérios para organização, 

planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde na atenção 

especializada oncológica e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos 

dessas instituições no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Em seu Artigo 3º § 2º define 

como “UNACON com Serviço de Radioterapia o estabelecimento de saúde que, além de 

atender os requisitos dispostos no "caput" e no § 1º deste artigo, possua serviço de 

radioterapia.” e “Considera-se UNACON com Serviço de Hematologia o estabelecimento de 

saúde que, além de atender os requisitos dispostos no "caput", ofereça, ainda, atenção 

especializada em hematologia oncológica, mas não obrigatoriamente os da criança e 

adolescente.” Já em seu Artigo 8º § 8º afirma que “é de responsabilidade do estabelecimento 

de saúde habilitado como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia) ou UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia)  ser 

a referência técnica do Complexo Hospitalar, fortalecendo I- apoio técnico (oferta de 

protocolos e diretrizes clínicas e apoio para tomada de decisão em relação ao plano 

terapêutico global dos casos mais complexos) aos outros estabelecimentos de saúde que 

formam o complexo. II - acompanhamento do resultado do cuidado de todos os usuários 

atendidos pelos estabelecimentos de saúde que formam o Complexo Hospitalar. III - 

estratégias para garantir o registro e a manutenção da base de dados de todos os usuários 

atendidos em cada estabelecimento de saúde, especialmente o Sistema de Informação do 

Câncer (SISCAN) e o Registro Hospitalar de Câncer (RHC), referentes ao tratamento 

oncológico.” Como observado no inciso III deste artigo, CACONs e UNACONs são peças 

responsáveis e importantes para o funcionamento e atualização do RHC (BRASIL, 2019).  

No Estado do Espírito Santo, o RCBP tem como área de cobertura os municípios de 

Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, correspondendo a 46% da população 

total do estado (IBGE, 2019). A Rede de Atenção Oncológica do Espírito Santo cobre as três 

regiões de saúde Norte/Central, Metropolitana e Sul (SESA, 2020), sendo a rede formada por 

um CACON, localizado no município de Vitória - o Hospital Santa Rita de Cássia - HSRC-

AFECC e os sete UNACONs habilitadas pelo MS, sendo eles: Hospital Evangélico de 

Cachoeiro de Itapemirim, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital 

Evangélico de Vila Velha, sendo referência na cidade de Vila Velha, Hospital Universitário 

Antônio Cassiano de Moraes, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, ambos da 

capital Vitória, Hospital São José, localizado em Colatina, Hospital Rio Doce, no norte do 

estado, em Linhares e o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória localizado em Vitória, 

sendo a referência de hospital oncológico pediátrico de todo estado. Todas unidades 
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hospitalares oncológicas do estado apresentam os RHC estruturados e em funcionamento, 

com envio de suas bases anualmente ao Sistema Integrador, soma-se a isso, a elaboração da 

Linha de Cuidado em Oncologia, que estabelece os fluxos da rede assistencial no estado do 

Espírito Santo, com intuito de diminuir a mortalidade por neoplasias e aumentar a oferta de 

procedimentos relacionados ao diagnóstico e tratamento do câncer e melhorar o acesso aos 

serviços de saúde (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, 2017; 

PEREIRA et al., 2020). 

2. JUSTIFICATIVA  

Desde 1998, foi criado no Estado do Espírito Santo um Registro de Câncer de Base 

Populacional, entretanto, ainda pouco explorado. Atualmente, vários países têm relatado um 

aumento progressivo na incidência e na mortalidade dos tumores malignos, entre eles, o 

câncer colorretal, ratificando a pertinência e relevância dessa pesquisa. Em 2000, o CACON 

do estado do Espírito Santo foi certificado pelo Ministério da Saúde e assim, implementou-se 

o RHC do CACON esse é um grande banco de dados, onde contém informações 

sociodemográficas e clínicas do paciente, com finalidade de realizar monitoramento e sua 

evolução. Ressalta-se que apenas o HSRC tem o RH desde 2000, e que a partir do ano 2000 

os RHCs começaram a serem implantados no Espírito Santo a medida que as unidades 

hospitalares foram sendo habilitadas. 

É esperado que este estudo forneça aos gestores e a sociedade capixaba uma 

compreensão da incidência por câncer colorretal no Espírito Santo e seus principais fatores 

associados. Além disso, vislumbra-se planejamento estratégico dos gestores no que tange ao 

delineamento de ações bem-sucedidas para o controle do câncer colorretal no estado, para o 

fortalecimento da atenção à saúde e linha de cuidado em Oncologia no âmbito do SUS. 

Deve-se destacar que, no Brasil, a dimensão territorial, fatores genéticos, bem como 

socioeconômicos e culturais, além da estrutura da Rede de Atenção à Saúde são 

condicionantes singulares no processo saúde-doença-cuidado dos indivíduos e comunidades. 

Dessa forma, é pertinente implementar uma política de saúde pública equânime, a fim de 

reduzir a desigualdade social e promover acesso à prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento, e consequentemente, reduzir a mortalidade por CCR no Espírito Santo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar as tendências na incidência por câncer de cólon e reto no estado do Espírito 

Santos e identificar fatores relacionados.  

3.2 Objetivo específicos  

- Analisar os dados sociodemográficos e clínicos de homens e mulheres do Espírito Santo 

com câncer de cólon e reto a partir da ficha do tumor do Sistema Integrador do Registro 

Hospitalar do Câncer do Espírito Santo. 

- Descrever e caracterizar a tendência na incidência por câncer de cólon e reto no Espírito 

Santo, segundo a faixa etária e tipo morfológico entre 2000 a 2016. 

- Associar o câncer de cólon e reto com as variáveis independentes contidas na ficha do tumor 

do Sistema Integrador do Registro Hospitalar de Câncer do Espírito Santo. 

4. METODOLOGIA  

4.1 Delineamento do estudo  

Estudo ecológico e retrospectivo de séries temporais. Esse desenho de estudo analisa 

dados globais de agregados populacionais, ou seja, a unidade de análise desse tipo de estudo 

não é o indivíduo, mas, sim, uma população ou um agregado de pessoas que geralmente 

pertence a uma área geográfica determinada (GORDIS, 2010). 

4.2 Aspectos Éticos  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/CCS/UFES), CAAE: 

25985219.3.0000.5060, respeitando-se as diretrizes estabelecidas na Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), e obteve aprovação em 11/02/2020 sob 

Número do Parecer: 3.831.617 (ANEXO 1). Da mesma forma, obteve-se a aprovação e a 

autorização da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) (ANEXO 2), 

localizada na capital Vitória/ES, para a coleta dos dados secundários bem como acesso dos 

dados restritos referente ao projeto. Salienta-se que foi resguardado o anonimato das 
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informações dos participantes de pesquisa de modo a respeitar os princípios de 

confidencialidade e privacidade relacionados a esta investigação. 

4.3 Local, população e período do estudo  

Foram utilizados dados secundários do estado do Espírito Santo e municípios, os quais 

serão coletados via SESA. O estado do Espírito Santo localizado na região Sudeste do Brasil, 

apresentou no Censo de 2018 uma população estimada de 3.972.388 habitantes e densidade 

demográfica de 76,25 hab/km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019). Foram incluídas e analisadas todas as ocorrências de câncer colorretal 

no Espírito Santo, segundo a faixa etária, bem como os óbitos por câncer colorretal, 

informados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)–DATASUS. Com relação 

à análise de tendência na incidência por câncer colorretal no Espírito Santo, considerou-se o 

intervalo de tempo de 2000 a 2016, para melhor compreender o desfecho nessa série histórica. 

4.4 Fontes de dados  

Para obtenção de dados de câncer colorretal do Espírito Santo foram utilizados os 

dados do RCBP e do RHC do CACON e dos UNACONs do estado. Os óbitos para o período 

de 2000 a 2016 foram obtidos considerando a Décima Revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Para o câncer de cólon e reto foi 

utilizado a classificação CID-18, CID-19, CID-20 e CID-21 na Classificação Internacional de 

Doenças Oncológicas (CID-O) (OMS, 2005). Os dados sociodemográficos (sexo, idade, local 

de nascimento, raça, grau de instrução) e clínicos dos pacientes (informações sobre a doença e 

sobre o tratamento; data de diagnóstico, localização do tumor primário, tipo histológico, 

estadiamento, localização de metástases à distância, história familiar de câncer, alcoolismo, 

tabagismo, data de início do primeiro tratamento no hospital, primeiro tratamento recebido no 

hospital) foram recuperados pela ficha do tumor do Sistema Integrador do Registro Hospitalar 

de Câncer (ANEXO 3). 

4.5 Variáveis  

4.5.1 Incidência  

Foram analisados os casos novos de câncer colorretal no estado do Espírito Santo 

diagnosticados no período de 2000 a 2016, fornecidos pelo Registro de Câncer de Base 

Populacional do Espírito Santo (RCBP-ES). Esses casos foram classificados segundo a 
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Classificação Internacional de Doenças para Oncologia (CID-O), no código de topografia e 

todos os códigos morfológicos associados às respectivas neoplasias. Considerou-se os casos 

possuindo confirmação histopatológica do diagnóstico, diagnóstico clínico (neoplasia maligna 

sem outras especificações) ou registrado a partir de declaração de óbito.  

4.6 Análise de dados  

Os bancos de dados do RCBP-ES e RHC foram digitados em programa próprio de 

domínio público e/ou restrito. Inicialmente avaliamos a distribuição dos dados desse estudo 

quanto a normalidade por meio do teste Shapiro–Wilk, e observamos que os dados seguiam 

uma distribuição gaussiana, e, portanto, estatística paramétrica foi empregada. As análises 

estatísticas descritivas, bivariadas e análises de tendências e os gráficos com as séries 

históricas foram realizadas no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) para 

MacBook versão 20. Foram considerados estatisticamente significativos os resultados com 

valor de p ≤ 0,05. Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para descrever a 

magnitude e a direção da correlação entre duas variáveis (dependente e independentes).  

5. RESULTADOS 

Todos os dados presentes neste estudo foram recuperados do RCBP da Secretaria de 

Saúde do Espírito Santo (SESA) a partir de dados provenientes dos RHCs de todos os oito 

hospitais que compõem a Rede de Atenção Oncológica no estado, no período de 2000 a 2016. 

Na tabela 1, é possível verificar que no período estudado, houve um total de 5080 

casos registrados de câncer colorretal nos hospitais da Rede de Atenção Oncológica do estado 

do Espírito Santo. O único hospital a registar desde o ano de 2000, foi o CACON - Hospital 

Santa Rita de Cássia (HSRC), contabilizando um total de 3.042 registos até 2016, sendo esse 

com maior número de casos. Apenas em 2005 o Hospital Universitário Cassiano Antônio de 

Moraes (HUCAM), iniciou os registros de câncer no sistema de informação dos dados no 

Registro de Câncer de Base Populacional - SisBasespopWEB (BPW), e ao final de 2016 

somou 504 casos. No ano seguinte, em 2006, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de 

Itapemirim começou a enviar os registros, totalizando até o último ano estudado, 819 casos, 

sendo o UNACON com maior número de casos. Em 2007, o Hospital Infantil Nossa Senhora 

da Glória, realizou o primeiro Registro Hospitalar de Câncer referente ao câncer colorretal, 

chegando a 10 casos no período estudado. Apenas em 2010, os Hospitais da Santa Casa de 

Vitória e Evangélico de Vila Velha começaram a enviar seus registros de câncer, 
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contabilizando 335 e 185 casos respectivamente. Por fim, a Maternidade São José e o 

Hospital Rio Doce, deram início ao envio dos RHC somente em 2014, podendo ser 

considerado um atraso significativo em relação aos outros centros, a maternidade registrou 

102 casos, já o hospital 83. Houve um aumento expressivo na incidência dos casos de câncer 

colorretal no ES no período mais recente (2014 a 2016). A maior parte dos casos de câncer 

colorretal ocorreu na região Metropolitana do estado, sendo 4.076 (80,23%) dos casos, já na 

região Sul foram 819 (16,12%) casos, e na região Centro/Norte foram 185 (3,64%) de casos.  

 

O gráfico 1 representa a série temporal da incidência de casos de câncer colorretal 

durante o período 2000 a 2016. O HSRC foi o único que se manteve enviando os Registros 

Hospitalares de Câncer durante todos os anos. Os demais hospitais mantiveram uma baixa 

taxa de registros, exceto o Hospital Cachoeiro de Itapemirim que exibiu um aumento no 

número de registro de casos de câncer de colorretal a partir do ano de 2014.  

Tabela 1- Frequência de casos por ano do RHC e CNES. Vitória, ES, Brasil. 2021. 

 
 

Ano do 
RHC 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde Total 
HSRC* HUCAM* HECI* HINSG* HSCMV* HEVV* HMSJ* HRD* 

 

2000 97 0 0 0 0 0 0 0 97 
2001 128 0 0 0 0 0 0 0 128 
2002 130 0 0 0 0 0 0 0 130 
2003 122 0 0 0 0 0 0 0 122 
2004 124 0 0 0 0 0 0 0 124 
2005 142 43 0 0 0 0 0 0 185 
2006 178 53 43 0 0 0 0 0 274 
2007 165 45 52 1 0 0 0 0 263 
2008 190 55 54 2 0 0 0 0 301 
2009 153 39 65 1 0 0 0 0 258 
2010 175 26 66 1 15 28 0 0 311 
2011 214 34 58 1 52 0 0 0 359 
2012 210 36 81 1 44 22 0 0 394 
2013 216 47 88 0 60 28 0 0 439 
2014 240 24 101 2 48 42 31 21 509 
2015 259 56 100 0 50 36 20 34 555 
2016 299 46 111 1 66 29 51 28 631 

Total          3042 504          819 10 335 185 102 83 5080 

Abreviações: HSRC: Hospital Santa Rita de Cássia; HUCAM: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes; HECI: 

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim; HINSG: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória; HSCMV: Hospital 
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Santa Casa de Vitória; HEVV: Hospital Evangélico de Vila Velha; HMJS: Hospital e Maternidade São José; HRD: Hospital 

Rio Doce. 

Fonte: produção do próprio autor. 

Gráfico 1 - Casos de câncer colorretal por hospital do período de 2000 a 2016. Vitória, ES, 

Brasil. 2021. 

 

Fonte: produção do próprio autor.  

A tabela 2, demonstra dados referente ao perfil sociodemográfico dos pacientes 

diagnosticados com câncer colorretal no Espírito Santo. Dos 5.080 registros, 2331 (46%) 

ocorreram em indivíduos do sexo masculino, e 2.749 (54%) casos no sexo feminino. A média 

da idade de todos os casos de câncer de cólon e reto foi de 58 anos, mediana de 61 anos, 

desvio padrão de 16,45, sendo o paciente mais longevo com idade de 99 anos. É possível 

observar aumento significativo de casos quando alcançada a faixa etária de 40 à 44 anos. Em 

relação a variável raça/cor, é importante verificar o significante número de casos entre a 

população parda, sendo 1.242 (53,3%) casos entre os homens e 1.492 (54,3%) nas mulheres. 

Quanto ao nível de escolaridade, os maiores percentuais foram de 35,2% para o sexo 

masculino e 34,8% para o sexo feminino, ambos com ensino fundamental incompleto. Acerca 

do estado conjugal, o maior índice esteve em pacientes casados, 64,1% entre homens casados 

e 47,3% nas mulheres casadas. Considerando a variável de história familiar de câncer, 461 
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(19,8%) dos casos no sexo masculino e 578 (21%) no sexo feminino apresentaram história 

familiar de câncer, entretanto, 2.533 (cerca de 50%) dos registros não tiveram essa variável 

preenchida. Sobre o histórico de consumo de álcool 640 (27,5%) dos homens e 1.270 (46,2) 

das mulheres não bebiam, 370 (13,3%) e 103 (3,7%) eram ex-consumidores, 430 (18,4%) e 

138 (5%) ainda eram consumidores. Ressalta-se que 1707 registros não apresentava essa 

informação. Com relação ao histórico de consumo de tabaco, 715 (30,7%) e 1.219 (44,3%) de 

homens e mulheres, respectivamente, nunca fumaram, 373 (16%) e 214 (7,8%) eram ex-

fumantes e 1.499 dos registros não contemplaram tal informação. A grande parte dos casos de 

câncer de cólon e reto tiveram sua origem de encaminhamento pelo SUS (cerca de 60%).  

 

Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica e de antecedentes de casos de câncer de 
colorretal no estado do Espírito Santo no período de 2000 a 2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 

 
 
  

Sexo 
Masculino Feminino 

N % N % 
Faixa Etária Sem informação 0 0,0% 0 0,0% 

00-04 21 0,9% 12 0,4% 
05 á 09 11 0,5% 13 0,5% 
10 á 14 16 0,7% 18 0,7% 
15 á 19 14 0,6% 17 0,6% 
20 á 24 27 1,2% 17 0,6% 
25 á 29 37 1,6% 47 1,7% 
30 á 34 59 2,5% 83 3,0% 
35 á 39 82 3,5% 112 4,1% 
40 á 44 142 6,1% 158 5,7% 
45 á 49 191 8,2% 241 8,8% 
50 á 54 237 10,2% 270 9,8% 
55 á 59 272 11,7% 313 11,4% 
60 á 64 318 13,6% 346 12,6% 
65 á 69 276 11,8% 328 11,9% 
70 á 74 253 10,9% 285 10,4% 
75 á 79 201 8,6% 250 9,1% 
80 á 84 100 4,3% 139 5,1% 

85+ 74 3,2% 100 3,6% 
Raça/ Cor Sem informação 200 8,6% 205 7,5% 

Branca 792 34,0% 933 33,9% 
Preta 76 3,3% 92 3,3% 

Amarela 10 0,4% 13 0,5% 
Parda 1242 53,3% 1492 54,3% 

Indígina 11 0,5% 14 0,5% 
Escolaridade Sem informação 684 29,3% 755 27,5% 

Nenhuma 145 6,2% 279 10,1% 
Fundamental 
incompleto 

821 35,2% 957 34,8% 

Fundamental 265 11,4% 293 10,7% 
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completo 
Nível médio 305 13,1% 328 11,9% 

Nível superior 
incompleto 

8 0,3% 15 0,5% 

Nível superior 
completo 

103 4,4% 122 4,4% 

Origem do 
encaminhamento 

Sem Informação 416 17,8% 526 19,1% 
SUS 1380 59,2% 1664 60,5% 

Não SUS 490 21,0% 511 18,6% 
Veio por conta 

própria 
21 0,9% 30 1,1% 

Não se aplica 24 1,0% 18 0,7% 
Estado conjugal 
atual 

Sem informação 143 6,1% 155 5,6% 
Solteiro 420 18,0% 494 18,0% 
Casado 1494 64,1% 1300 47,3% 
Viúvo 121 5,2% 554 20,2% 

Separado 
Judicialmente 

116 5,0% 218 7,9% 

União Consensual 37 1,6% 28 1,0% 
Histórico familiar 
de câncer 

Sem informação 1159 49,7% 1374 50,0% 
Sim 461 19,8% 578 21,0% 
Não 711 30,5% 797 29,0% 

Histórico de 
consumo de bebida 
alcoólica 

Sem informação 739 31,7% 968 35,2% 
Nunca 640 27,5% 1270 46,2% 

Ex consumidor 310 13,3% 103 3,7% 
Sim 430 18,4% 138 5,0% 

Não avaliado 196 8,4% 264 9,6% 
Não se aplica 16 0,7% 6 0,2% 

Histórico de 
consumo de tabaco 

Sem informação 662 28,4% 837 30,4% 
Nunca 715 30,7% 1219 44,3% 

Ex-fumante 373 16,0% 214 7,8% 
Sim 398 17,1% 235 8,5% 

Não avaliado 173 7,4% 242 8,8% 
Não se aplica 10 0,4% 2 0,1% 

Fonte: Produção do próprio autor.  

 

Em relação a média de casos de câncer de cólon e reto por CACON e UNACONs no 

estado do Espírito Santo, a tabela 3 mostra uma diferença estatisticamente significante no 

teste de associação ao se comparar as médias de casos registrados (ts =4,21; p= 0,0006). O 

valor da média de casos registrados no CACON - HSRC foi cerca de 179 em comparação a 

média de 120 casos em todos os UNACONs.  
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Tabela 3 - Média de casos de câncer colorretal por CACON e UNACONs no período de 2000 
a 2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 
 
 
 

Ano do 
RHC 

CACON UNACONs 

Teste Ts* p valor** N Média N Média 

2000 97 

179 

0 

120 4,21 0,0006 

2001 128 0 

2002 130 0 

2003 122 0 

2004 124 0 

2005 142 43 

2006 178 96 

2007 165 98 

2008 190 111 

2009 153 105 

2010 175 136 

2011 214 145 

2012 210 184 

2013 216 223 

2014 240 269 

2015 259 296 

2016 299 332 
*Teste t de student de variáveis independentes. ** p valor bicaudal 

Fonte: Produção do próprio autor. 

De acordo com a tabela 4, é possível verificar que no ano de 2011 correspondeu ao 

ano que registrou o maior percentual de pacientes que não obtiveram tratamento e nem 

diagnóstico, representado por 167 (10,9%) casos. Em 2007, cerca de 309 (13,5%) dos 

pacientes tinham algum diagnóstico, mas sem tratamento. A base mais importante para o 

diagnóstico do tumor foi a confirmação microscópica, com 2217 (96,9%) pacientes que 

tinham o diagnóstico, porém, sem tratamento. A segunda base mais importante para o 

diagnóstico do tumor foi a designada como recursos auxiliares não microscópicos, com 103 

(6,7%) casos. Foram 299 (13,1%) casos de câncer colorretal com lateralidade à esquerda no 

grupo de indivíduos com diagnóstico e sem tratamento. A lateralidade direita, foram 308 

(13,5%) em pessoas com diagnóstico e sem tratamento anterior. Em sua maioria, a variável 

lateralidade do tumor, não se aplica, que representa 760 (63,3%) casos em pacientes com 

diagnósticos e com tratamento anterior. Cerca de 2131 (93,1%) dos casos não tinham a 
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ocorrência de mais de um tumor primário. Os indivíduos que apresentavam alguma ocorrência 

de mais de um tumor primário, estavam no grupo “sem diagnóstico” e “sem tratamento” com 

cerca de 91 (5,9%) casos. 

Tabela 4 - Frequência de casos de câncer colorretal no Espírito Santo no período de 2005 a 
2016, segundo diagnóstico e tratamento anteriores, base mais importante para o diagnóstico 
do tumor, lateralidade do tumor e ocorrência de mais de um tumor. Vitória, ES, Brasil. 2021.  

  Diagnóstico e tratamento anteriores 

Sem 
informação 

Sem 
diagnóstico e 

sem 
tratamento 

Com 
diagnóstico e 

sem tratamento 

Com 
diagnóstico e 

com tratamento 

Outros 

N % N % N % N % N % 
Ano do diagnóstico Sem 

informação 
0 0,0% 25 1,6% 28 1,2% 12 1,0% 2 7,4% 

1997 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
1998 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
1999 0 0,0% 1 0,1% 4 0,2% 2 0,2% 0 0,0% 
2000 0 0,0% 22 1,4% 47 2,1% 11 0,9% 0 0,0% 
2001 0 0,0% 19 1,2% 67 2,9% 3 0,2% 0 0,0% 
2002 1 2,9% 17 1,1% 77 3,4% 7 0,6% 0 0,0% 
2003 0 0,0% 50 3,3% 54 2,4% 7 0,6% 0 0,0% 
2004 3 8,8% 47 3,1% 81 3,5% 13 1,1% 0 0,0% 
2005 5 14,7% 41 2,7% 95 4,2% 62 5,2% 0 0,0% 
2006 1 2,9% 10 0,7% 29 1,3% 4 0,3% 0 0,0% 
2007 2 5,9% 11

6 
7,6% 309 13,5% 92 7,7% 0 0,0% 

2008 1 2,9% 82 5,4% 173 7,6% 43 3,6% 1 3,7% 
2009 1 2,9% 11

5 
7,5% 133 5,8% 52 4,3% 1 3,7% 

2010 0 0,0% 14
1 

9,2% 119 5,2% 58 4,8% 5 18,5% 

2011 2 5,9% 16
7 

10,9% 186 8,1% 57 4,7% 3 11,1% 

2012 2 5,9% 16
4 

10,7% 267 11,7% 68 5,7% 8 29,6% 

2013 2 5,9% 13
9 

9,1% 210 9,2% 92 7,7% 4 14,8% 

2014 8 23,5% 10
7 

7,0% 175 7,6% 303 25,2% 0 0,0% 

2015 5 14,7% 11
6 

7,6% 102 4,5% 167 13,9% 2 7,4% 

2016 1 2,9% 14
7 

9,6% 127 5,6% 144 12,0% 1 3,7% 

 
Base mais importante 

para o diagnóstico 
do   tumor 

 
Sem 

informação 

 
1
7 

 
50,0% 

 
7 

 
0,5% 

 
11 

 
0,5% 

 
10 

 
0,8% 

 
1 

 
3,7% 

Exame 
clínico 

0 0,0% 4 0,3% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Recursos 
auxiliares 

não 
microscópico

s 

1 2,9% 10
3 

6,7% 59 2,6% 11 0,9% 1 3,7% 

Confirmação 
microscópica 

1
6 

47,1% 14
16 

92,5% 2217 96,9% 1180 98,3% 25 92,6% 

Lateralidade do tumor Sem 
informação 

6 17,6% 16
3 

10,7% 218 9,5% 96 8,0% 2 7,4% 

Direita 2 5,9% 19 12,8% 308 13,5% 171 14,2% 2 7,4% 
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6 
Esquerda 5 14,7% 18

8 
12,3% 299 13,1% 162 13,5% 4 14,8% 

Bilateral 0 0,0% 19 1,2% 36 1,6% 12 1,0% 0 0,0% 
Não se aplica 2

1 
61,8% 96

4 
63,0% 1427 62,4% 760 63,3% 19 70,4% 

Ocorrência de mais 
um tumor primário 

Sem 
informação 

3 8,8% 10
4 

6,8% 70 3,1% 14 1,2% 0 0,0% 

Não 2
9 

85,3% 13
15 

85,9% 2131 93,1% 1164 96,9% 27 100,0% 

Sim 2 5,9% 91 5,9% 76 3,3% 22 1,8% 0 0,0% 
Duvidoso 0 0,0% 20 1,3% 11 0,5% 1 0,1% 0 0,0% 

Fonte: Produção do próprio autor.  

A tabela 5, mostra o agrupamento entre as variáveis que descrevem o início do 

tratamento dos casos de câncer colorretal em relação ao tipo de caso, denominado analítico ou 

não analítico. Dentre os anos de 2000 a 2016 foram 3708 casos registrados no início do 

tratamento. Nos casos não analíticos, foram registrados 1372 casos durante os anos de 2014 a 

2016. A clínica de início do tratamento com maior agrupamento de ocorrências foi a 

Proctologia com 1945 casos, seguido por cabeça e pescoço com 671 casos, e em terceiro, em 

clínica de gastrocirurgia com 453 casos, sendo esses classificados como casos analíticos. A 

cirurgia foi o primeiro tratamento mais efetuado no grupo de indivíduos com câncer 

colorretal, que é representado pelos casos analíticos com 1607 (43,3%), seguido pela 

radioterapia com 1029 (27,8%) e quimioterapia com 473 (12,8%). E, nos casos não analíticos, 

a cirurgia também foi o tratamento mais realizado, sendo 622 (45,3%), acompanhado por 

radioterapia 300 (21,9%) casos e quimioterapia com 176 (12,8%). O estado da doença mais 

frequente ao final do primeiro tratamento no hospital nos casos analíticos, foi sem evidência 

da doença ou remissão completa com 631 (17,0%) casos, e cerca de 1021 indivíduos não 

apresentavam informações nos casos analíticos e 490 (35,7%) não analíticos, representando a 

maioria dos casos. Houveram 742 (20,0%) casos de óbitos nos casos analíticos e 199 (14,5%) 

em ocorrências não analíticas.  

Tabela 5- Caracterização do tratamento para câncer colorretal segundo caso analítico e caso 
não analítico no Espírito Santo no período de 2007 a 2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 

  

Tipo de caso 

Analítico Não analítico 

N % N % 
Ano do 
início do 
tratamento 

2000 78 2,10% 0 0,00% 
2001 77 2,10% 0 0,00% 
2002 102 2,80% 0 0,00% 
2003 109 2,90% 0 0,00% 
2004 119 3,20% 0 0,00% 
2005 215 5,80% 0 0,00% 
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2007 575 15,50% 0 0,00% 
2008 287 7,70% 0 0,00% 
2009 285 7,70% 0 0,00% 
2010 322 8,70% 0 0,00% 
2011 419 11,30% 0 0,00% 
2012 527 14,20% 0 0,00% 
2013 474 12,80% 0 0,00% 
2014 119 3,20% 484 35,30% 
2015 0 0,00% 414 30,20% 
2016 0 0,00% 474 34,50% 

Clínica de 
início do 
tratamento 

Sem informação 8 0,20% 14 1,00% 
Alergia Imunologia 2 0,10% 0 0,00% 
Dermatologia 1 0,00% 0 0,00% 
Endocrinologia 8 0,20% 4 0,30% 
Gastrocirurgia 453 12,20% 152 11,10% 
Gastroenterologia 5 0,10% 1 0,10% 
Geriatria 1 0,00% 1 0,10% 
Ginecologia 0 0,00% 1 0,10% 
Hematologia Clínica 4 0,10% 4 0,30% 
Nefrologia 1 0,00% 0 0,00% 
Cirurgia Cardiaca 22 0,60% 25 1,80% 
Neurocirurgia 57 1,50% 20 1,50% 
Oftamologia 6 0,20% 2 0,10% 
Oncologia Cirurgica 0 0,00% 1 0,10% 
Oncologia Clinica 20 0,50% 2 0,10% 
Oncologia Pediatrica 0 0,00% 1 0,10% 
Pediatria 0 0,00% 1 0,10% 
Cabeça e Pescoço 671 18,10% 128 9,30% 
Proctologia 1945 52,50% 519 37,80% 
Radioterapia 5 0,10% 1 0,10% 
Cirurgia Abdominal 145 3,90% 28 2,00% 
Odontologia 322 8,70% 391 28,50% 
CEMO 9 0,20% 0 0,00% 
Endoscopia 1 0,00% 1 0,10% 
Cirurgia Geral 2 0,10% 0 0,00% 
Plastica Reparadora 1 0,00% 0 0,10% 
Medicina Nuclear 1 0,00% 0 0,00% 
Transplante Hepatico 2 0,10% 0 0,00% 
Cirurgia Plastica 3 0,10% 0 0,00% 
Não se aplica 13 0,40% 75 5,50% 

Primeiro 
tratamento 

Sem informação 47 1,30% 7 0,50% 
Nenhum 275 7,40% 174 12,70% 
Cirurgia 1607 43,30% 622 45,30% 
Radioterapia 1029 27,80% 300 21,90% 
Quimioterapia 473 12,80% 176 12,80% 
Hormonioterapia 251 6,80% 59 4,30% 
Transplante de medula óssea 1 0,00% 1 0,10% 
Imunoterapia 4 0,10% 7 0,50% 
Outros procedimentos terapêuticos 21 0,60% 26 1,90% 

Estado da 
doença ao 
final do 
primeiro 
tratamento 
no hospital 

Sem informação 1021 27,50% 490 35,70% 
Sem evidência da doença ou remissão completa 631 17,00% 87 6,30% 
Remissão parcial 87 2,30% 11 0,80% 
Doença estável 623 16,80% 34 2,50% 
Doença em progressão 269 7,30% 34 2,50% 
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Suporte terapêutico oncológico 84 2,30% 19 1,40% 
Óbito 742 20,00% 199 14,50% 
Não se aplica 251 6,80% 498 36,30% 

Fonte: Produção do próprio autor.  

É possível analisar pela tabela 6, a qual trata sobre as variáveis de caracterização do 

tumor, estadiamento clínico do tumor (TNM), lateralidade do tumor e tipo histológico, que, 

em relação ao TNM, 50% dos casos foram classificados como sem informação, o segundo 

maior número de classificações foi o estadiamento IV 12,7%, seguindo pelo estadiamento III 

11,1% e I com 6,8%. Além disso, obteve-se um percentual de 6,9% para tumores não tratáveis 

e 1,1% para tumores in situ. Sobre a lateralidade do tumor primário cerca de 3.191 (62,8%) 

foram classificados como não se aplica, 13,4% com lateralidade direita, 13% de lateralidade 

esquerda, bilateral com porcentagem de 1,3% e cerca de 485 (9,5%) dos registros não 

possuíam essa informação. A variável tipo histológico do tumor primário mostrou que no 

câncer colorretal, o adenocarcinoma foi o mais frequente entre os tipos histológicos, 

representado por 3.575 (70,4%) casos.  

Tabela 6 - Caracterização do tumor maligno de cólon e reto (localização do tumor primário, 
Tipo histológico, estadiamento clínico TNM). 

  N % 
Estadiamento clínico  
do tumor (TNM) 

Sem informação 2542 50,00% 
I 345 6,80% 
II 570 11,20% 
III 564 11,10% 
IV 646 12,70% 
Outros 3 0,10% 
Tumores não estadiáveis 353 6,90% 
In situ 57 1,10% 

Lateralidade do tumor Sem informação 485 9,50% 
Direita 679 13,40% 
Esquerda 658 13,00% 
Bilateral 67 1,30% 
Não se aplica 3191 62,80% 

Tipo histológico do tumor 
primário 

Neoplasia de comportamento 
incerto se benigno ou maligno 17 0,30% 
Neoplasia maligna 100 2,00% 
Carcinoma in situ, SOE 2 0,00% 
Carcinoma, SOE 65 1,30% 
Carcinoma de células 
pequenas, SOE 3 0,10% 
Carcinoma verrucoso, SOE 3 0,10% 
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Carcinoma escamocelular in 
situ, SOE 9 0,20% 
Carcinoma escamocelular, SOE 264 5,20% 
Neoplasia intra-epitelial 
escamosa, grau iii 14 0,30% 
Carcinoma basaloide 18 0,40% 
Carcinoma cloacogênico 5 0,10% 
Adenocarcinoma in situ, SOE 12 0,20% 
Adenocarcinoma, SOE 3575 70,40% 
Adenocarcinoma, tipo 
intestinal 51 1,00% 
Carcinoma, tipo difuso 5 0,10% 
Adenocarcinoma tubular 353 6,90% 
Tumor carcinoide de 
malignidade incerta 4 0,10% 
Tumor carcinoide, SOE 9 0,20% 
Carcinoma neuroendócrino, 
SOE 20 0,40% 
Adenocarcinoma papilar, SOE 7 0,10% 
Adenocarcinoma viloso 27 0,50% 
Adenocarcinoma in situ em 
adenoma tubuloviloso 3 0,10% 
Adenocarcinoma em adenoma 
tubuloviloso 11 0,20% 
Adenocarcinoma mucinoso 319 6,30% 
Adenocarcinoma produtor de 
mucina 62 1,20% 
Carcinoma de células em anel 
de sinete 24 0,50% 
Carcinoma adenoescamoso 3 0,10% 
Sarcoma, SOE 3 0,10% 
Leiomiossarcoma, SOE 5 0,10% 
Linfoma maligno não-hodgkin, 
SOE 10 0,20% 
Linfoma maligno de células 
grandes b, difuso, SOE 7 0,10% 
Linfoma de burkitt, SOE 7 0,10% 
Adenocarcinoma metastático, 
SOE 4 0,10% 

 Fonte: Produção do próprio autor.  

Na tabela 7 observa-se grande variação entre os números de óbitos por casos de câncer 

colorretal lançados na base de dados de 2000 a 2016, cujo valor oscila de 9 entre 125. É 

possível identificar que 3834 casos foram classificados como “sem informação", o que 

corresponde ao maior percentual dentre os óbitos por ano. De 2000 a 2002, as ocorrências de 

óbitos dobraram para 18 casos. De 2006 para 2007 houve um salto no registro da  frequência 

de óbitos, sendo 46 para 125. Apartir de 2007 até 2015 os valores permaneceram próximos, 



 
28 

 

exibindo uma queda em 2016.  

Tabela 7 - Ocorrência de óbitos no período dos anos 2000 a 2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 

                                                                     N                                               % 

  Sem informação 3834 75,5 
  2000 9 0,2 
  2001 18 0,4 
  2002 16 0,3 
  2003 28 0,6 
  2004 33 0,6 
  2005 45 0,9 
  2006 46 0,9 
  2007 125 2,5 
  2008 90 1,8 
Período em anos 2009 102 2 
  2010 88 1,7 
  2011 76 1,5 
  2012 119 2,3 
  2013 116 2,3 
  2014 125 2,5 
  2015 104 2 
  2016 81 1,6 
  Total 5080 100 

Fonte: Produção do próprio autor. 
 

O gráfico 2 mostra a ocorrência de óbitos por câncer colorretal entre os anos de 2000 a 

2016. Seguindo a linha temporal, observa-se que nos anos de 2007 e 2014 houve a repetição 

de 125 óbitos registrados, referindo-se aos anos com mais frequência. Logo após o ano de 

2014, observa-se uma queda progressiva nos casos de óbitos. 
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Gráfico 2 - Ocorrência de óbitos dos anos de 2000 a 2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A tabela 8 evidencia algumas associações estatisticamente significantes entre variáveis 

sociodemográficas, diagnóstico ou tratamento anteriores segundo o tipo de caso (analítico ou 

não analítico) das neoplasias de cólon e reto no Espírito Santo. Verificou-se que ao se 

comparar a variável dicotômica sexo com o tipo de caso por meio do teste do Qui-quadrado 

de Pearson, houve uma predominância de casos analíticos de mulheres com câncer colorretal 

(n=2006) em relação aos casos analíticos de homem com essa neoplasia (n=1702), porém, 

essa diferença não foi estatisticamente significante (x2= 0,001; p=0,972). 

Entretanto as variáveis, raça/cor; escolaridade e  diagnóstico e tratamento anteriores 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os subgrupos analisados a partir 

do tipo de caso analítico e não analítico, sendo predominantes os casos analíticos de pacientes 

de cor parda (x2= 14,35; p=0,014), com ensino fundamental incompleto(x2= 46,20; p=0,000). 

e  com diagnóstico e sem tratamento (x2= 618,87; p=0,000). 

Tabela 8 – Associação entre variáveis sociodemográficas, diagnóstico ou tratamento 
anteriores e o tipo de caso (analítico ou não analítico) das neoplasias de cólon e reto no 
Espírito Santo no período de 2007 a 2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 

Variáveis Tipo de caso   Qui-quadrado de Pearson 

    Analítico Não analítico Total 
  

x² gl p-valor 

Sexo Masculino 1702 629 2331 0,001 1 0,972a 

Feminino 2006 743 2749 
 

  Total 3708 1372 5080 
Raça/ Cor 

Sem informação 274 131 405 
  14,35 5 0,014 a 

Branca 1248 477 1725 
 

Preta 122 46  168 

Amarela 14 9 23 
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Parda 2027 707 2734 

Indígena 23 2 25 
   Total 3708 1372 5080 
Escolaridade Sem informação 1051 388 1439 

 
46,20 6 0,000a 

Nenhuma 319 105 424   

Fundamental 
incompleto 1362 416 1778 

Fundamental completo 402 156 558 

Nível médio 426 207 633 
Nível superior 
incompleto 15 8 23 
Nível superior 
completo 133 92 225 

  Total 3708 1372 5080 
Diagnóstico e 
tratamento 
anteriores 

Sem informação 21 13 34   618,87 4 0,000a 

Sem diagnóstico e sem 
tratamento 1180 350 1530 

  

Com diagnóstico e sem 
tratamento 1932 356 2288 
Com diagnóstico e 
com tratamento 551 650 1201 

Outros 24 3 27 
  Total 3708 1372 5080 

Abreviação: gl: graus de liberdade;  

Fonte: Produção do próprio autor.  

A tabela 9 apresenta uma correlação significativa entre as variáveis sexo, raça/cor, 

consumo de tabaco e bebida alcoólica. Correlacionando as variáveis sexo e histórico de 

consumo de tabaco, foi obtido uma relação negativa ou inversa (ρ= -0,100; p= 0,000), 

indicando uma diferença estatisticamente significante nessa correlação. O mesmo é observado 

para as variáveis histórico de consumo de tabaco e raça/cor. Não obstante, as variáveis 

raça/cor correlacionou positivamente ao histórico de consumo de álcool (ρ= 0,031; p= 0,026), 

histórico familiar de câncer correlacionou-se positivamente com histórico de consumo de 

tabaco (ρ= 0,16; p= 0,000) e com histórico de consumo de álcool (ρ= 0,162; p= 0,000). 

Tabela 9 – Matriz de correlações entre variáveis sociodemográficas/variáveis de 

antecedentes/clínicas e história familiar de câncer no Espírito Santo no período de 2000 a 

2016. Vitória, ES, Brasil. 2021. 
 

Raça/ 
Cor 

Histórico 
 familiar de  
câncer 

Histórico de 
consumo 
 de tabaco 

Histórico de  
consumo de  
bebida alcoólica 

Lateralidade  
do tumor 

 

Sexo Correlação 
de Pearson 
(ρ)   

0,014 -0,01 -0,100** -0,100**                  
0,025 
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p-valor 
(bilateral)  

0,321 0,469 0,000** 0,000** 0,072 
 

N 5080 5080 5080 5080 5080  
 

    Sexo Histórico  
familiar de 
 câncer 

Histórico de  
consumo  
de tabaco 

Histórico de 
 consumo de 
 bebida alcoólica 

Lateralidade 
 do tumor 
  

 

Raça/ 
Cor 

Correlação 
de Pearson 
(ρ)   

0,014 0,016 0,025 0,031* 0,017 
 

p-valor  
(bilateral) 

0,321 0,264 0,08 0,026* 0,226 
 

 
N 

 
5080 

 
5080 

 
5080 

 
5080 

 
5080  

 

    Sexo Raça/ Cor Histórico de 
consumo 
 de tabaco 

Histórico de 
consumo de 
 bebida alcoólica 

Lateralidade 
do 
 tumor 

 

Histórico 
familiar 
de 
câncer 

Correlação 
de Pearson 
(ρ)  

-0,01 0,016 0,160** 0,162** -0,017 
 

p-valor 
(bilateral)  

0,469 0,264 0,000** 0,000** 0,224 
 

N 5080 5080 5080 5080 5080  
 

    Sexo Raça/ Cor Histórico  
familiar de 
 câncer 

Histórico de  
consumo de 
 bebida alcoólica 

Lateralidade 
do 
 Tumor  

 

Histórico 
de 
consumo 
de 
tabaco 

Correlação 
de Pearson 
(ρ)  

-0,10** 0,025 0,160** 0,775** -,036* 
 

p-valor 
(bilateral) 

0,000** 0,08 0,016** 0,000** 0,01 
  

 

N 5080 5080 5080 5080 5080 
 

 Fonte: Produção do próprio autor.  

 

6. DISCUSSÃO 

O câncer colorretal (CCR), desconsiderando o câncer de pele não melanoma, é o 

segundo mais incidente entre o sexo masculino e feminino na Região do Sudeste do Brasil. 

Particularmente, no estado do Espírito Santo (ES) o CCR ocupa a quarta posição, 

desconsiderando o câncer de pele não melanoma. No ano de 2020, no Brasil, o CCR 

correspondeu a 9,1% (20.540) dos casos entre todas as neoplasias que acometeram os 

homens, e a 9,2% (20.470) das mulheres (BRASIL, 2021). No Espírito Santo, no primeiro ano 

de implementação do RHC foram registrados 97 casos por câncer de cólon e reto; já no ano de 

2016, foram realizados 631 registros, totalizando nesse período 5.080 casos de CCR.  

Nossos resultados demonstraram uma maior frequência de casos em indivíduos entre 

as faixas etárias de 60 a 64 e 65 a 69 anos. Recente estudo epidemiológico reporta que a taxa 

de incidência por câncer de cólon e reto aumenta de acordo com a idade, dobrando a cada 
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aumento de 5 anos até aos 50 anos de idade, e um aumento 30% para os indivíduos com 55 

anos ou mais, na população de 60 a 64 anos. Aponta ainda que a tendência de incidência de 

CCR norte americana já chega a  90,2 por 100.000 habitantes, e nos indivíduos com mais de 

65 anos é de 258,8 por 100.000 habitantes, sendo faixa etária com maior frequência de casos 

por CCR (SIEGEL et al., 2020). Entretanto, em estudo realizado por Campos et al (2017) 

evidenciou que que a taxa de incidência de CCR em pacientes menores de 40 anos de idade 

também está em crescimento, e isso reforça a necessidade de rastreamento e detecção precoce 

e retrata à importância aos sintomas comumente identificados como sangramento retal, massa 

abdominal e mudança do hábito intestinal para a detecção da doença em estágio curável 

(BRASIL, 2021). 

Em contrapartida com nossos resultados que demonstraram maior frequência de casos 

de CCR em pacientes do sexo feminino, representando 54% dos casos registrados, o estudo de 

Siegel et al (2020) apontou maior incidência em pacientes do sexo masculino devido as 

diferenças de exposição cumulativa a fatores de risco. Diante disso, segundo o estudo de 

Oliveira et al (2018) pode-se inferir o maior acometimento de câncer colorretal em mulheres, 

devido ao aumento significativo em nove estados brasileiros de taxa de mortalidade entre 

mulheres, por conta à demora ao acesso à serviços de saúde para diagnóstico e tratamento. Em 

linha com esse estudo, os nossos resultados apresentaram que a maior parte dos casos de 

câncer colorretal em homens e mulheres tinham ensino fundamental incompleto. 

A análise realizada por Siegel et al (2020), mostra que a população afrodescendente 

norte-americana possui maior tendência a desenvolver CCR e maior dificuldade para iniciar o 

tratamento, devido a dificuldade ao acesso ao serviço de saúde. No ES o grupo racial com 

maior número de casos foi o de mulheres de cor parda (1.492), entre os homens, essa raça 

também obteve maior incidência, seguida pela cor branca e preta. Uma possível causa para 

essa disparidade social é o baixo nível socioeconômico, que reflete a dificuldade ao ingresso 

no serviço de saúde, amenizando a chance de diagnóstico precoce e sucesso ao 

tratamento. Atrelado a essa questão, é necessário considerar que o ES possuiu grande 

diversidade de raças, sendo um estado com presença de comunidades pomeranas, indígenas e 

afrodescendentes.  

Em relação a antecedentes familiar de câncer, 49,7% e 50,0% dos dados do sexo 

masculino e feminino, respectivamente, estão sem informação. Sobre o histórico de abuso de 

álcool e tabaco, 13,3% dos homens, 3,7% das mulheres são ex-consumidores de bebida 

alcoólica, 16% e 7,8% já fizeram uso de tabaco, 18,4% e 5% ainda fazem uso de álcool e 

17,1% e 8,5% de homens e mulheres, respectivamente, ainda são fumantes. Porém, há grande 
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número de registros sem essas informações, portanto, diante desse resultado, certifica-se 

significante não completude dos dados. A ficha dos Registros Hospitalares de Câncer tem a 

principal função de acompanhar a qualidade do trabalho ofertado nos hospitais englobando os 

resultados obtidos no tratamento do câncer (BRASIL, 2010). Assim, é premente que 

profissionais de saúde estejam sensíveis, cientes da relevância e bem capacitados para a 

retroalimentação desse sistema de informação de modo a primar por uma Vigilância em 

Câncer de qualidade.  

Foi observada significante discrepância a cerca das médias de casos por CACON e 

UNACONs, compreende-se que o CACON é o centro com maior infraestrutura e mais 

qualificado. Entretanto, o estado possui sete UNACONs, os quais iniciam seus registros no 

RHC tardiamente, apenas no ano de 2005 a SESA começou a receber dados do HUCAM, 

primeiro UNACON a iniciar o envio de dados, nesse ano, registrando 43 casos por CCR. No 

mesmo ano, através da Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), foi instruída a 

Portaria nº 741 de 2005, a qual determina que os registros devem ser enviados para o INCA 

todo o mês de setembro, a partir do ano de 2007. Dessa forma, é possível observar que mesmo 

após a determinação pela PNAO, muitos hospitais continuaram em atraso com o envio dos 

RHCs (BRASIL, 2005). 

Na tabela 5 foi realizado um agrupamento de casos analíticos e não analíticos, e os que 

não podem ser analisados dizem respeito a casos de pacientes que chegaram ao hospital para 

complementação de tratamento ou sem possibilidade terapêutica. Em nosso estudo, esses 

corresponderam a 1.372 dos casos. A proctologia foi a clínica responsável por dar início ao 

tratamento em mais de 52,5% dos casos, utilizando a abordagem cirúrgica como a mais 

frequente, seguida pela radioterapia e quimioterapia, tendo como principais resultados após o 

final do primeiro tratamento, a remissão completa do tumor e a estabilidade da doença.  

O prognóstico para um diagnóstico de CCR é mais adequado quando o estadiamento 

do tumor é classificado em I e II, assim é possível intervir de forma efetiva (SILVEIRA et al., 

2020). Entretanto, nossos resultados mostraram que 2.542 (50%) dos registros não contém a 

informação sobre o TNM, refletindo assim, a não completude de dados. O estadiamento IV 

esteve presente em 12,7% dos casos, ou seja, o tumor já estava em estado metastático, já 

havia se espalhado por linfonodos sentinela ao redor do órgão, e bem provável, que tenha 

atingido outros órgãos, devido a isso, a abordagem a cirúrgica é mais recomendada na 

tentativa de alcançar a retirada total ou parcial do tumor primário. A grande maioria dos casos 

por CCR, 59,2% dos homens e 60,5% das mulheres, possuíram seus encaminhamentos 

originados pelo SUS, o mesmo sistema de saúde que garante o início do tratamento 
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oncológico em até 60 dias.  Analises realizadas no estudo de Lima et al (2021) reafirmaram a 

cirurgia como primeiro procedimento terapêutico no CCR, também havendo predomínio dos 

estadiamentos III e IV e 70,2% dos casos tendo origem do encaminhamento pelo SUS. 

Ambos estudos encontraram o Adenocarcinoma, SOE sendo o tipo histológico mais 

frequente, como no nosso estudo no ES que correspondeu a 70,4% dos casos no período de 

2000 a 2016. 

As análises realizadas por Oliveira et al (2018) mostram que os maiores incrementos 

da taxa de mortalidade ocorreram nos estados de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Ceará, 

Tocantins e Piauí, o mesmo estudo observou tendência de estabilidade de óbitos nas mulheres 

em alguns estados brasileiros, não incluindo o ES. Não obstante, ao realizar buscar de 

indicadores para mortalidade por CCR entre indivíduos do sexo masculino, verificou aumento 

das taxas de mortalidade em homens no estado do Espírito Santo. No período de análise do 

nosso estudo, foram totalizados 1.221 óbitos por CCR no ES, número que tem tendência de 

aumento ao longo dos anos, todavia, essa variável sofreu por significante incompletude de 

dados, tendo 3.834 dos casos preenchidos com “sem informação”. O estudo, Vasques el at 

(2010), realizado com a população do estado de Santa Catarina relata que a mortalidade pelo 

CCR cresce de acordo com o aumento da idade e os indivíduos do sexo masculino são os que 

mais evoluem ao óbito. 

O desenvolvimento de um tumor maligno depende de muitos fatores e um fator de 

risco considerado expressivo é a história familiar, que reflete a predisposição genética desse 

indivíduo desenvolver CCR. Essa variável em nosso estudo esteve sem informação em cerca 

de 50% dos RHCs analisados. A história familiar auto referida é a tecnologia menos robusta 

utilizada para a avaliação de risco e manejo de caso clínico, tanto quanto para a definição dos 

critérios de diagnóstico para Síndromes Neoplásicas Hereditárias (VALDEZ et al., 2010; 

JANSSENS et al., 2011). Em adição, a história familiar é uma ferramenta que vem sendo 

largamente empregada na área de saúde pública, inclusive em países desenvolvidos 

(VALDEZ et al., 2010; JANSSENS et al., 2011; FLÓRIA-SANTOS et al., 2016).  

Além disso, outras informações como a presença de doenças crônicas do intestino, 

dieta rica em gorduras e baixa ingestão de frutas, vegetais e cereais são significantes para 

análises e tais informações não consta nos RHCs (VASQUES el at, 2010; SILVEIRA et al., 

2020). 

Diante dos dados obtidos, certifica-se a necessidade de um aprimoramento no 

treinamento dos profissionais de saúde para o preenchimento adequado da ficha do RHC e 

busca dessas informações, que denota uma das possíveis causas para a não completude dos 
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dados de extrema importância para o monitoramento a assistência prestada ao paciente. A 

Educação Permanente juntamente com a Educação Interprofissional e prática colaborativa se 

transpõe como potentes para dirimir tais lacunas. 

As limitações do estudo consistiram no atraso de dados enviados pelos hospitais e o 

grande porcentual das variáveis sem informações.  

7. CONCLUSÕES 

Concluímos que o presente estudo ecológico ao abarcar agregados populacionais das 

três Regiões de Saúde do Espírito Santo, mostrou que pessoas com mais de 60 anos, possuem 

maior propensão ao câncer colorretal, pelo elevado número de casos após alcançar essa faixa 

etária, mulheres e homens tiveram uma frequência de casos por câncer de cólon e reto bem 

próximos, apesar disso, mulheres da cor parda e com ensino fundamental incompleto foram as 

mais acometidas pelo câncer colorretal, revelando assim, que as populações mais vulneráveis 

possuem maior incidência para o câncer colorretal. Houve um aumento expressivo na 

incidência dos casos de câncer colorretal no ES no período mais recente (2014 a 2016). A 

maior parte dos casos de câncer colorretal ocorreu na região Metropolitana do estado, sendo 

4.076 (80,23%) dos casos, já na região Sul foram 819 (16,12%) casos, e na região 

Centro/Norte foram 185 (3,64%) de casos. A maior parcela dos encaminhamentos do serviço 

de saúde tem como origem SUS, evidenciando assim, que o serviço público de saúde, é o 

mais buscado para o tratamento oncológico. 
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ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

25 - LOCALIZAÇÃO DO TUMOR PRIMÁRIO

26 - TIPO HISTOLÓGICO DO TUMOR PRIMÁRIO

27 - TNM 

28.a - ESTADIAMENTO CLÍNICO DO TUMOR (TNM) 29 - pTNM 

30 - LOCALIZAÇÃO DE METÁSTASE A 
DISTÂNCIA

28.b - OUTRO ESTADIAMENTO (DIFERENTE DO 
TNM E IDADE ATÉ 18 ANOS)

 . 

 / 

ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO TUMOR

1- Clínica
2- Pesquisa clínica
3- Exame por imagem
4- Marcadores tumorais
5- Citologia
6- Histologia da metástase
7- Histologia do tumor primário
9- Sem informação

1- Sem diag./Sem trat.
2- Com diag./Sem trat.
3- Com diag./Com trat.
4- Outros
9- Sem informação

ANEXO 3 - Ficha do Tumor



ITEM DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRADOR
40 - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRADOR

ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO TRATAMENTO
31 - CLÍNICA DO INÍCIO DE TRATAMENTO 
NO HOSPITAL

34 - PRIMEIRO TRATAMENTO RECEBIDO NO 
HOSPITAL
1- Nenhum
2- Cirurgia
3- Radioterapia
4- Quimioterapia
5- Hormonioterapia
6- Transplante de medula óssea
7- Imunoterapia
8- Outras
9- Sem informação

32 - DATA DO INÍCIO DO PRIMEIRO TRATAMENTO 
ESPECÍFICO PARA O TUMOR, NO HOSPITAL

    

36 - DATA DO ÓBITO DO PACIENTE

    

33 - PRINCIPAL RAZÃO PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO 
TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO NO HOSPITAL

1- Recusa do tratamento
2- Tratamento realizado fora
3- Doença avançada, falta de condições clínicas ou 
    outras doenças associadas
4- Abandono do tratamento
5- Complicações de tratamento
6- Óbito
7- Outras razões
8- Não se aplica
9- Sem informação

35 - ESTADO DA DOENÇA AO FINAL DO PRIMEIRO 
TRATAMENTO NO HOSPITAL

1- Sem evidência da doença (remissão completa)
2- Remissão parcial
3- Doença estável
4- Doença em progressão
5- Suporte terapêutico oncológico
6- Óbito
8- Não se aplica
9- Sem informação

37 - ÓBITO POR CÂNCER
1- Sim
2- Não
9- Ignorado

ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO TRATAMENTO
38 - CASO ANALÍTICO 39 - INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SEGUIMENTO

1- Sim
2- Não

1- Sim
2- Não

ITENS COMPLEMENTARES
COMPLEMENTAR 5 COMPLEMENTAR 6 COMPLEMENTAR 7

DATA COMPLEMENTAR 2

DATA COMPLEMENTAR 3

DATA COMPLEMENTAR 1

    

    

    
1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

ITENS COMPLEMENTARES
COMPLEMENTAR 1

1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

COMPLEMENTAR 2

1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

COMPLEMENTAR 3

1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

COMPLEMENTAR 4

1- 
2- 
3- 
4-
5- 

8- Não se aplica

6- 

7- 

9- Sem informação

ITENS OPCIONAIS

42 - DATA DA TRIAGEM

    

49 - LOCALIZAÇÃO PROVÁVEL DO TUMOR PRIMÁRIO

 
. 

54 - CAUSA BÁSICA DA MORTE DO PACIENTE

 
. 

47 - CLÍNICA DE ENTRADA DO PACIENTE NO HOSPITAL

41 - ESTADO CONJUGAL ATUAL
1-  Solteiro
2-  Casado
3-  Viúvo
4-  Separado judicialmente
5 - União consensual
9- Sem informação

50 - LATERALIDADE DO TUMOR
1- Direita
2- Esquerda
3- Bilateral
8- Não se aplica
9- Sem informação

45 - HISTÓRICO DE CONSUMO DE TABACO

1- Nunca
2- Ex-consumidor
3- Sim
4- Não avaliado
8- Não se aplica
9- Sem informação

46 - ORIGEM DO ENCAMINHAMENTO
1- SUS
2- Não SUS
3- Veio por conta própria
8- Não se aplica
9- Sem informação

51 - OCORRÊNCIA DE MAIS DE UM TUMOR PRIMÁRIO

1- Não
2- Sim
3- Duvidoso

53 - CUSTEIO DO TRATAMENTO DO TUMOR NO HOSPITAL
1- Público (SUS)
2- Plano de saúde
3- Particular
4- Outros
8- Não se aplica
9- Sem informação

48 - EXAMES RELEVANTES PARA O DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO 
DA TERAPÊUTICA DO TUMOR

1- Exame clínico e patologia clínica
2- Exames por imagem
3- Endoscopia e cirurgia exploradora
4- Anatomia patológica
5- Marcadores tumorais
8- Não se aplica
9- Sem informação

44 - HISTÓRICO DE CONSUMO DE BEBIDA 
ALCOÓLICA

1- Nunca
2- Ex-consumidor
3- Sim
4- Não avaliado
8- Não se aplica
9- Sem informação

43 - HISTÓRICO FAMILIAR DE CÂNCER
1- Sim
2- Não
9- Sem informação

52 - CUSTEIO DO DIAGNÓSTICO DO TUMOR NO HOSPITAL

1- Público (SUS)
2- Plano de saúde
3- Particular
4- Outros
8- Não se aplica
9- Sem informação


