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Com esta 12a edição, o Boletim
do Registro Hospitalar de Câncer completa 2 anos de existência, cumprindo o
objetivo de veicular informações sobre o
andamento do Projeto RHC, bem como
dados do Registro Hospitalar de Câncer
do Estado de São Paulo, coordenado
pela FOSP.
Neste número, além dos informes habitualmente divulgados, estamos
apresentando alguns dados sobre câncer de próstata, o segundo mais freqüente entre os homens e que, face ao
processo de envelhecimento da população, vem apresentando aumento gradativo na sua incidência.
Serão apresentados alguns números sobre incidência
(estimativa),mortalidade e também alguns dados originados da base estadual do Registro Hospitalar de Câncer, tendo sempre como referência o ano de
2.000.
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ASPECTOS GERAIS DO CÂNCER DE PRÓSTATA
O câncer de próstata é encontrado geralmente em homens idosos e,
com o aumento da expectativa de vida, torna-se uma questão importante de
saúde pública. Geralmente aparece como o 2o câncer mais freqüente entre os
homens, sendo a sua incidência mais baixa nos países do Oriente. Em termos
de mortalidade, ocupa lugar de destaque entre os óbitos por câncer no sexo
masculino.
Vários estudos tem sido desenvolvidos no sentido de avaliar possíveis
benefícios em se fazer o rastreamento em massa do câncer de próstata, mas
é difícil comprovar a sua eficácia, uma vez que a doença normalmente atinge
pacientes em idades avançadas, às vezes sem qualquer significado clínico ou
que comprometa a sobrevida dos pacientes.
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ESTIMATIVA DE INCIDÊNCIA:
Os dados de estimativa de incidência de câncer são elaborados pelo Instituto Nacional de
Câncer - INCA, que estimou para o Estado de São Paulo, em 2.000, 92.370 casos novos de câncer .
Deste total, 4.830 casos são os estimados para o câncer de próstata no nosso Estado.

DADOS DE MORTALIDADE
MORTALIDADE::
Conforme dados da Fundação SEADE, ocorreram 35.241 óbitos por câncer no Estado de
São Paulo em 2.000, dos quais 19.460 no sexo masculino. Os óbitos por câncer de próstata, em número de 2.053 casos, representaram 10,5% do total nos homens, atrás somente dos óbitos por
câncer de pulmão e de estômago. Cerca de 94% destes óbitos ocorreram em pacientes com mais
de 60 anos.

DADOS DO REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER
CÂNCER::
A base estadual de dados do RHC, atualizada com o último envio de dados em setembro de
2.002, acumula 26.323 casos novos de câncer diagnosticados em 2.000 e registrados pelos hospitais do Estado. Deste total, 12.761 casos (48,5%) corresponderam ao sexo masculino, respondendo o câncer de próstata por 2.091 registros, ou 16,4% do total nos homens, atrás somente dos tumores malignos de pele, responsáveis por 17,4% do total no sexo.
Em relação aos 2.091 casos de câncer de próstata podemos destacar alguns dados gerais:
∆ 93,3% dos casos registrados foram de pacientes residentes no nosso Estado;
∆ 55,3% dos casos chegaram aos hospitais sem diagnóstico e tratamento, enquanto que
44,7% chegaram com diagnóstico e sem tratamento;
∆ o diagnóstico do tumor foi confirmado microscopicamente em 96% dos casos, sendo que
os tipos morfológicos mais freqüentes foram os Adenocarcinomas e os Carcinomas de Células
Acinares;
∆ o estadiamento clínico dos tumores não foi registrado em 15,5% dos casos;
∆ a análise da variável idade do paciente mostra, conforme o esperado, que os pacientes
idosos representam a maioria dos casos, sendo que os valores encontrados para média, moda e
mediana da idade foram, respectivamente, 70, 71 e 70 anos. O gráfico 1 mostra a distribuição dos
casos por faixa etária.

BOLETIM DO REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER— N º 12

3

Gráfico 1: Distribuição das neoplasias malignas de próstata
segundo faixa etária. Registro Hospitalar de Câncer do Estado
de São Paulo, janeiro a dezembro de 2.000.
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Fonte: FOSP

O estudo da variável estadiamento clínico dos tumores mostra que, dos casos efetivamente
estadiados, os estádios iniciais (I e II) responderam por 52% dos casos, enquanto que em 48% dos
registros o diagnóstico do tumor se fez em estágio avançado da doença (estádios III e IV). O gráfico 2 mostra a distribuição dos casos segundo estadiamento clínico.

Gráfico 2: Distribuição dos casos de câncer de próstata segundo
estadiamento clínico. Registro Hospitalar de Câncer do Estado de São
Paulo, janeiro a dezembro de 2.000.
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O gráfico 3 apresenta a distribuição dos casos segundo o tipo de tratamento realizado.

Gráfico 3: Distribuição das neoplasias malignas de próstata segundo tipo de
tratamento realizado. Registro Hospitalar de Câncer do Estado de São
Paulo, janeiro a dezembro de 2.000.
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Informes Gerais
∆ durante os meses de agosto e setembro/02 a equipe RHC da FOSP realizou uma série de
visitas a Instituições no Estado, principalmente àquelas que apresentavam problemas em relação
a atraso na coleta de dados (admissão e seguimento). Foram visitas bastante proveitosas e este
trabalho deve continuar nos próximos meses.
∆ a FOSP está programando o lançamento de um CD-ROM - Aspectos Epidemiológicos do Câncer
no Estado de São Paulo - contendo dados de mortalidade e do Registro Hospitalar de Câncer e
uma análise para as principais topografias. Aguarde!
∆ o site da FOSP foi reformulado - www.fosp.saude.sp.gov.br - estão disponibilizados, dentre
outros, dados atualizados de mortalidade por câncer (biênio 1999-2000) e do Registro
Hospitalar.
∆ a partir do último envio de dados à FOSP, ocorrido em setembro/02, a base de dados
estadual passou a contar com 54.610 casos analíticos cadastrados, diagnosticados entre janeiro
de 2.000 e março de 2.002. Nota-se em algumas instituições porém um atraso sistemático nos
dados de seguimento; 100% dos casos diagnosticados em 2000, por exemplo, já deveriam contar
com pelo menos um registro de seguimento informado e somente 79% destes o estão.
Ressaltamos mais uma vez a importância do cadastro de seguimento na qualidade do RHC.
∆ atenção para o próximo envio de dados à FOSP: 16/12/2.002

