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Avanço. Coautor do estudo credita a diminuição das taxas
de mortalidade gerais à de câncer de estômago, que caiu
pela metade em ambos os sexos
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Mortalidade por câncer cai em 25 anos
20 de setembro de 2010 | 0h 00

Clarissa Thomé / RIO - O Estado de S.Paulo

A taxa de mortalidade por câncer entre mulheres nas capitais brasileiras caiu 10,5% no
período entre 1980 e 2004, aponta pesquisa da Universidade de São Paulo (USP)
publicada na revista da Associação Médica Brasileira. Entre os homens, a redução foi de
4,6%, ao longo dos 25 anos estudados. É uma das mais longas séries históricas sobre
mortalidade por câncer com dados nacionais, e não regionais.

Em 1980, morriam por causa de câncer 105
mulheres a cada 100 mil habitantes. Em
2004, a taxa havia caído para 94 por 100
mil. Entre os homens, essa queda foi mais
discreta - de 147,4 para 140,6 por 100 mil.

O que mais contribuiu para essa redução foi
a queda da mortalidade do câncer de
estômago, afirma o médico Luiz Augusto
Marcondes Fonseca, pesquisador do
Departamento de Medicina Preventiva, que
divide a autoria do trabalho com dois
especialistas, os professores José Eluf-Neto e
Victor Wunsch Filho.

"Possivelmente está diminuindo a incidência
(de câncer de estômago) e isso ocorre em boa

parte do mundo. Câncer é doença de longa produção, então o que se pensa é que a
qualidade da comida está melhorando. Para preservar os alimentos, não se usa mais
salgar ou defumar, que produzem substâncias carcinogênicas, por que se tem a

+ COMENTADAS

01 Mesmo com escândalo, Dilma mantém 51%

02 Dilma rebate revista e diz que negociação ...

03 Diretor dos Correios e argentino se unem para ...

04 'Nós somos a opinião pública',  afirma Lula

05 Diretor dos Correios e argentino se unem para ...

06 Dilma nega ligação entre campanha e ...

07 Entidades reagem a ataques de Lula

08 'Foi uma completa traição', afirma Erenice ...

09 Serra responsabiliza Dilma por escândalo ...

10 Serra reitera que Dilma sabia ou é incapaz ...

O Internet Exp     
página da Web

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

BUSCAR

VENEZUELA

'Vitória da
oposição é ruína
da Revolução'

ECONOMIA

Países
promovem
guerra de
moedas

ALAGOAS

Três meses após
chuva,
calamidade
continua

CINEMA

Jabor volta após
20 anos longe
das produções

FUTEBOL

São Paulo bate o
Palmeiras por 2
a 0 e ganha
fôlego

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL11:25  •  20 SETEMBRO DE 2010

Classificados

HÁ 416 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,mesmo-com-escandalo--dilma-mantem-51-serra-tem-25-e-marina-vai-a-11,611538,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-rebate-revista-e-diz-que-negociacao-do-tamiflu-nao-passou-pela-casa-civil,612197,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,diretor-dos-correios-e-argentino-se-unem-para-controlar-transporte,611907,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nos-somos-a-opiniao-publica--afirma-lula,611876,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612137,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-rebate-ligacao-com-irregularidades-na-casa-civil,611834,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100920/not_imp612443,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,foi-uma-completa-traicao--afirma-erenice-a-revista,611871,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,serra-responsabiliza-dilma-por-escandalo-envolvendo-erenice-guerra,611891,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,serra-reitera-que-dilma-sabia-ou-e-incapaz-como-dirigente,612258,0.htm
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/89128644/Frame2/default/empty.gif/63393334613236373462643034633930
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612094,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612094,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612094,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612094,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612094,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612057,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612057,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612057,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612057,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612057,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612057,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612020,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612020,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612020,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612020,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612020,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp612020,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp611983,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp611983,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp611983,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp611983,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100919/not_imp611983,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-vence-o-palmeiras-e-ganha-folego-no-brasileirao,612251,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-vence-o-palmeiras-e-ganha-folego-no-brasileirao,612251,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-vence-o-palmeiras-e-ganha-folego-no-brasileirao,612251,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-vence-o-palmeiras-e-ganha-folego-no-brasileirao,612251,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-vence-o-palmeiras-e-ganha-folego-no-brasileirao,612251,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-vence-o-palmeiras-e-ganha-folego-no-brasileirao,612251,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20100920%2Fnot_imp612448%2C0.php&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

javascript:;

http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/1468612411/Middle/OasDefault/estadao_tim_cobertura2_030910/100910_RM-estadao_NoticiasRos_arrobabanner_L_100909.html/63393334613236373462643034633930?_RM_REDIR_=http://mfa.tim.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=587;sc=490;p=5;b=16838;n=2010.09.20.14.23.32;



Mortalidade por câncer cai em 25 anos - vida - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100920/not_imp612448,0.php[20/09/2010 11:27:28]

NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

Aptos Alto Padrão 4 Suítes 306m²

ire suas dúvidas sobre Tratamento Câncer

geladeira",afirma o especialista.

A mortalidade de homens e mulheres por causa dessa doença foi cortada pela metade: a
masculina caiu de 25 por 100 mil para 13 por 100 mil, e a feminina, de 12 por 100 mil
para 6 por 100 mil habitantes.

Por outro lado, houve um aumento pequeno na taxa de mortalidade de mulheres por
câncer de colo de útero e pulmão. Nos homens, subiu a mortalidade por câncer de
próstata (mais informações nesta página). "É correta a estratégia do Ministério da Saúde
de focar campanhas que tratem da saúde do homem. Historicamente, sempre se teve
programa de saúde infantil, materno-infantil, saúde da mulher. E o homem é quem
menos se cuida", diz Fonseca.

Método. Os pesquisadores buscaram os dados brutos sobre óbitos no Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM). Fizeram os cruzamentos das mortes por diversos
tipos de câncer e isolaram a influência que o envelhecimento tem sobre elas.

"Se eu retirar a influência do envelhecimento na população, eu posso analisar se a
incidência aumentou, se o número de casos se manteve ou se subiu. E posso especular
sobre as possíveis causas do que ocorreu", explica o médico.

Má notícia para os homens

18
mortes em cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras é a taxa de 
mortalidade por câncer de próstata registrada em 2004

12
mortes em cada 100 mil era essa mesma taxa em 1980 
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