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INTRODUÇÃO 
 

O câncer é uma enfermidade crônica degenerativa que apresenta um crescimento 
desordenado de células. O câncer oral, engloba todos os tipos de cânceres localizados 
na cavidade oral, incluindo a orofaringe, a etiologia dessa neoplasia é multifatorial. O 
objetivo desse estudo foi analisar os índices de mortalidade por câncer oral e 
correlacionar com o Indíce de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 20 países com 
melhores IDH e nos 20 países com os piores.  
DESENVOLVIMENTO: 
 

Para realizar a análise estatística, os dados de mortalidade por câncer oral foram 
extraídos dos relatórios da OMS para 2011, e os valores de IDH foram retirados do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 2013/2014. As correlações foram 
avaliadas utilizando-se a Correlação de Pearson. Para esta pesquisa foi utilizado 
Windows Microsoft Excel, admitindo ser significativo quando o p<0,05. Para o grupo 
dos 20 países com maiores IDH, a mortalidade por câncer oral obteve uma média de 
2,5% e IDH médio de 0,91. Já para o grupo dos 20 países com piores IDH, a mortalidade 
por câncer oral teve média de 4,11%, o IDH médio foi de 0,719. Comparando a taxa de 
mortalidade por câncer oral entre os dois grupos observou-se uma variação de 48,4%, 
para o IDH, a diferença do menor para o maior chegou a 28%. Houve uma correlação 
negativa e fraca para ambos os grupos (r=-0,300 e -0,246 respectivamente, o que 
demostra que a elevação do IDH não implica necessariamente na redução dos índices 
de câncer bucal. Já a correlação entre a mortalidade por câncer total e IDH foi 
moderada p=0,46 demonstrando que o decréscimo do IDH aumenta os índices de 



 

mortalidade por câncer. O câncer é responsável anualmente por cerca de 13% de todas 
as mortes no mundo. Evitar fatores de risco, especialmente o uso do Tabaco, que está 
fortemente relacionado com o câncer oral, diminui em 30% o risco para a doença.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

O câncer oral tem caráter multifatorial, para tanto, no presente estudo não houve 
correlação entre os índices de mortalidade por câncer oral apresentados e o Índice de 
Desenvolvimento Humano. 
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ANEXOS 

 

       

       

 
Grupo IDH Câncer total % Câncer oral % r p 

 

20 > IDH 0,91 36,83 2,500 -0,300 0,001 

       

 

20 < IDH 0,719 17,39 4,11 -0,246 0,46 

       

       

       
 

       


