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A. INTRODUCCIÓ 
 

El càncer no té una única causa. Els científics creuen que el càncer és producte 

de la interacció conjunta de molts factors que poden ser ocasionats per les 

característiques genètiques o ambientals d’un individu. Es calcula que, només 

entre un 5% i un 10% de tots els tumors estan relacionats amb una base genètica 

hereditària. Sent, per tant, el factor més important el medi ambient. Ja fa temps, a 

l’any 1981, els epidemiòlegs nord-americans Doll & Peto van estudiar la relació 

entre l'estil de vida i altres factors ambientals amb la mortalitat per càncer als 

E.U.A. Aquests autors van concloure que l’exposició al tabac, la dieta i certs tipus 

d’infeccions podrien tenir un paper etiològic en quasi dues terceres parts de les 

morts causades pel càncer. 

Posteriorment, es van publicar molts estudis epidemiològics confirmant aquesta 

hipòtesis per diferents tumors (106 monografies) editats per l’IARC (International 

agency for research on Cancer). L’any 2006, un estudi va publicar la mortalitat 

global d’acord amb l’àrea geogràfica a nivell mundial segons l’exposició als 

principals factors de risc ambientals. Es va evidenciar com l’exposició als factors 

ambientals (estils de vida) varia de forma significativa segons les diverses regions 

del món. El consum de tabac i la dieta (dieta baixa amb fruita i verdures, dieta rica 

en carn vermella i greixos saturats, sobrepès i obesitat, alcohol) segueixen sent 

les causes principals de la mortalitat en el món.  

Altres estudis mostren que, últimament, amb la globalització econòmica, els 

països en vies de desenvolupament estant adquirint els estils de vida dels països 

rics. Per tant, les causes de mortalitat d’aquests països estan adoptant 

paulatinament el patró de mortalitat dels països més rics, on s’observa com la 

mortalitat per càncer i per malalties circulatòries està augmentant. Aquest patró és 

atribuïble, en part, a l’augment de l’exposició al tabac, la dieta i el sedentarisme. 

En els països desenvolupats, la mortalitat per càncer es manté constant i en canvi 

s’evidencia una disminució de les malalties circulatòries. 

A nivell mundial, el canvi temporal en el l’exposició als factors de risc i 

l’envelliment poblacional, fa predir que el càncer augmentarà en els propers anys 

de forma significativa. S’espera per l’any 2020 que aquest augment sigui més 

important en els països en vies de desenvolupament (74%) que en el països 

desenvolupats (26%). Val a dir que, en els països en vies de desenvolupament, el 
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creixement del número de pacients morts per càncer augmentarà respecte als 

països desenvolupats, degut a les dificultats a l’accés al sistema sanitari, moltes 

vegades amb condicions no del tot idònies. 

Hi ha evidències científiques de què alguns tipus de càncer són malalties evitables 

en gran mesura. Està clar que, si coneixem els factors de risc per alguns tumors, 

disminuïm la seva exposició, o bé inclús, evitem l’exposició, és podria reduir la 

seva incidència (casos nous de la malaltia). 

 Per tant, els programes de prevenció primària (apartat 3.4.1. d’aquest document) 

que s’implanten en els països per part dels governs, podrien tenir un paper molt 

important a l’hora de reduir la incidència del càncer del país.  

En els països en vies de desenvolupament, les infeccions representen un factor 

de risc pel càncer més important que en els països desenvolupats. Més d’un 25% 

dels càncers en aquestes zones geogràfiques són atribuïbles a infeccions com la 

del virus de l’Herpes. En canvi, s’estima que només un 10% dels tumors dels 

països desenvolupats són conseqüència d’infeccions.  
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B. OBJECTIUS 
 

B.1. Objectiu general 

Descriure la incidència i la mortalitat per càncer en el món d’acord amb variables 

socioeconòmiques, geogràfiques i de sexe. 

B.2. Objectius específics 

1. Descriure a nivell mundial la incidència i la mortalitat per càncer en el món 

segons sexe i localització tumoral. 

2. Descriure a nivell mundial la incidència i la mortalitat dels càncers més 

freqüents (mama, pròstata, pulmó, colorectal, cèrvix, estómac, fetge i esòfag) 

segons desenvolupament socioeconòmic, àrea geogràfica i sexe. 

3. Identificar els factors de risc associats als vuit càncers més freqüents. 

4. Projectar la incidència del càncer global (totes les localitzacions tumorals 

excepte els tumors cutanis, no melanoma) a Catalunya per l’any 2015 segons el 

sexe. 
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C. METODOLOGIA, MATERIALS I ELABORACIÓ DEL TREBALL 
 

Principalment, nosaltres hem treballat amb la pàgina web de l’IARC, especialment 

amb l’apartat GLOBOCAN que és d’on hem extret les dades de càncer a nivell 

internacional amb l’objectiu d’oferir estimacions actuals de la incidència, la 

mortalitat i la prevalença dels principals tipus de càncer dels 184 països del món 

de l’any 2012.  

També, hem treballat amb la pàgina web de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de 

Catalunya) per a recollir dades de l’àmbit demogràfic de la població catalana que 

fan referència a la població i són els denominadors dels indicadors poblacionals 

de salut que calcularem per fer la nostra predicció per a l’any vinent. Això ens ha 

estat possible gràcies a l’IDESCAT que s’encarrega de crear i gestionar els 

registres d’empadronaments i els cens de les diferents poblacions catalanes.  

Les dades d’incidència de càncer s’obtenen a partir dels registres de càncer de 

base poblacional (RCP). Aquests registres tenen l’objectiu de captar tots els casos 

acabats de diagnosticar de càncer en els residents d’una àrea geogràfica i període 

de temps determinats. A Catalunya trobem dos registres de càncer de base 

poblacional, el de Tarragona i el de Girona que cobreixen el 20% de la població 

catalana. Amb les dades d’aquests dos registres i les de la població catalana de 

l’IDESCAT hem realitzat les prediccions de la incidència de càncer a Catalunya 

per l’any 2015.  

A més, hem recopilat les dades d’incidència i mortalitat per càncer d’acord a les 

diferents regions del món i la localització tumoral, tal i com les defineix l’OMS. La 

distribució de la incidència i la mortalitat per cada tipus de tumor segons l’àrea 

geogràfica, també ens permetrà descriure aquesta patologia segons el grau de 

desenvolupament econòmic.  
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D. FONAMENTS TEÒRICS I RECERCA EXPERIMENTAL 

 

1. CONCEPTE D’EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER 

"Epidemiologia és l’estudi de la distribució dels determinants dels estats 

relacionats amb la salut en poblacions específiques (distribució de les patologies 

en una població) i l’aplicació d’aquest estudi al control dels problemes sanitaris”.1 

Per tant, l’epidemiologia del càncer estudia la distribució de les neoplàsies, el 

creixement de teixit anormal que pot se benigne o maligne, en poblacions 

humanes i la identificació de les possibles causes que les originen amb l’objectiu 

de poder-les prevenir i controlar. 

L’epidemiologia utilitza el mètode científic per a poder contestar preguntes com: 

quines persones tenen més risc de desenvolupar una malaltia determinada?, com 

canvia la freqüència de la malaltia amb el temps (tendències)?, quant varia d’una 

zona geogràfica a una altra?, per què algunes poblacions o grups de persones 

presenten més risc que d’altres? 

En epidemiologia, les unitats primàries d’interès són les poblacions i no els 

individus aïllats. Precisament, això és el que diferència l’epidemiologia de la 

medicina clínica. Els estudis epidemiològics no només s’ocupen dels que 

adquireixen la malaltia, sinó també dels que no la adquireixen. És precisament la 

inclusió i comparació d’aquests dos grups, el que permet a l’epidemiòleg 

determinar els possibles factors que estimen el risc d’aparició d’una malaltia 

determinada. 

L’epidemiologia es basa principalment en tres suposicions que van enllaçades 

entre si: 

� En una població, la malaltia no apareix de forma aleatòria.  

� Aquesta depèn de factors que augmenten el risc de desenvolupar-la.  

� Els factors poden identificar-se mitjançant una investigació sistemàtica en 

diferents poblacions d’individus. 

Els factors que augmenten el risc d’emmalaltir s’anomenen factors de risc causals 

i els que ho disminueixen, factors protectors.2 

 

 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

8 

 

1.1.Tipus d’ epidemiologia  

De forma general es diferencien dos tipus de dissenys epidemiològics: els que 

descriuen la distribució de la malaltia, i els que identifiquen els factors etiològics, 

és a dir, les característiques de la població que expliquen perquè un país es més 

propens a una malaltia que un altre. 

� L’epidemiologia descriptiva  estudia la distribució de la malaltia, incloent 

les poblacions que la desenvolupen i les que no, quines àrees 

geogràfiques presenten més o menys freqüència de la malaltia i si varia 

amb el temps. És l’epidemiologia qui respon a les preguntes "qui?" "on?" i 

"quan?" sobre la malaltia. 

� L’epidemiologia analítica , en canvi, identifica els factors que causen la 

malaltia a partir de les hipòtesis generades en l’epidemiologia descriptiva. 

Aquí l’epidemiologia respon a la pregunta: “Per què?".  

En aquest projecte es presenten i es discuteixen dades internacionals basades en 

l’epidemiologia descriptiva del càncer. 

2. INDICADORS POBLACIONALS DEL CÀNCER 

Per quantificar l’aparició d’una malaltia en una zona geogràfica determinada es 

requereix obtenir indicadors de salut. Per obtenir aquests indicadors cal primer 

definir alguns conceptes bàsics: 

� Definició de cas d’una malaltia (numerador):  S’ha de definir clínicament 

què és un cas (un malalt) per incloure’l en el càlcul de l’indicador. En el 

numerador de l’indicador ha d’haver-hi tots els casos de càncer que 

apareixen en la població d’estudi durant un període de temps determinat. 

No s’ha d’incloure cap cas que visqui en una altra població. 

� Definició de població en risc (denominador): Conèixer el número de 

casos que apareixen en una població determinada té poca utilitat pels 

epidemiòlegs. Per exemple, saber que es van diagnosticar 100 casos de 

càncer de pulmó a la ciutat A en comparació amb els 50 casos de la ciutat 

B, no permet concloure en quina ciutat el càncer de pulmó és més 

freqüent. Per comparar-ho, és necessari conèixer la mida de les 

poblacions (denominador). Per tant, definirem com a població en risc els 

residents habituals d’una ciutat, província o país en un període de temps 

determinat. 
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� Període de temps: S’ha d’especificar sempre el període de temps d’on 
s’han extret les dades (numerador i denominador). 
 

2.1.  Prevalença. 

És la proporció de casos vius d’una malaltia (ANTICS i NOUS) en una població i 

en un període de temps determinats. 2 

                 Nº casos existents en una població  definida 
                     en un temps determinat 

Prevalença puntual= ------------------------------- ---------------------------------------------- 
             Nº persones de la població definida en  el 

                        mateix període de temps 
 

La prevalença mesura la càrrega de la malaltia en una població. És una informació 

molt útil pels planificadors de salut pública que distribueixen els recursos i serveis 

sanitaris necessaris d’una població. 

 
Figura 1. Determinació de la prevalença en una pobl ació hipotètica 

 
 
Cada línia en el diagrama de la figura representa un subjecte en una població. En 

total, hi ha 10 línies que ens indiquen el denominador i això significa que hi ha 10 

individus. La línia contínua representa el subjecte que pateix la malaltia mentre 

que la discontinua, representa el subjecte que no la pateix. Alguns subjectes de la 

població desenvoluparan la malaltia, altres es curaran i altres, moriran. Fins i tot, 

alguns subjectes marxaran a viure en una altra població. Degut als canvis 

dinàmics de la població, la prevalença canviarà en relació al temps (T1 i T2). 

 

Prevalença en el temps  T1 = 2 / 10 = 0,20 = 20% 

Prevalença en el temps  T2 = 3 / 8 = 0,38 = 38% 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

10 

 

2.2. Incidència 

És el número de casos nous (casos incidents) de la malaltia en una població en un 

interval de temps determinat. Tant el numerador com el denominador inclouen 

només aquells individus que, a l’inici del període d’estudi no tenien la malaltia i per 

tant, estaven en risc de desenvolupar-la. La incidència s’interpreta com la 

probabilitat (o risc) de que un individu desenvolupi una malaltia durant un període 

de temps determinat. 2 

Nº de casos nous d’una malaltia procedents d’una po blació  
definida en un període de temps determinat 

Risc= --------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Nº de persones no malaltes de la població 

 a l’inici del període de temps 
 
2.3. Mortalitat 

Quantifica el número de casos morts a causa de la malaltia en una població i en 

un interval de temps determinats. 2 

                 Nº de casos morts per càncer d’una  població i un  
                  període de temps determinats 

Mortalitat Global= -------------------------------- --------------------------------------------- 
                    Nº de persones de la població a mb risc de morir al  

                    inici d’aquest període de temps  
             

Si quantifiquem el número de casos morts a causa de la malaltia per cada grup 

d’edat d’una població (grups d’edat quinquennals) i en un interval de temps 

determinat, s’obté la mortalitat específica per grup d’edat. 2 

                            Nº de morts per càncer en un grup d’edat d’una  
                           població en un període d e temps determinat 

Mortalitat específica= ---------------------------- -------------------------------------------------- 
                              Nº de persones del ma teix grup d’edat d’una població 

                            en risc de morir en un període de temps determinat 
 
2.4. Relació entre prevalença i incidència  

La prevalença depèn de la incidència i de la duració de la malaltia.2 Per tant, els 

tumors més prevalents són aquells que tenen més bon pronòstic (baixa mortalitat, 

alta supervivència). 

prevalença = taxa d’incidència  x  duració de la ma laltia 
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3. FONTS D’INFORMACIÓ DEL CÀNCER A NIVELL MUNDIAL 

3.1. Registres de càncer de base poblacional (RCBP)  

Els registres de càncer de base poblacional organitzen, recopilen, 

emmagatzemen, analitzen, interpreten i notifiquen sistemàticament les dades de 

les persones diagnosticades de càncer d’una àrea geogràfica determinada. És a 

dir, els RCBP recopilen dades de tots els casos incidents de càncer que apareixen 

en una àrea geogràfica i un període de temps determinats. El principal objectiu és 

realitzar estadístiques sobre la incidència de càncer i facilitar l’avaluació i el control 

de l’impacte del càncer en una comunitat. 3 

Els primers RCBP daten de principis del segle XIX en alguns països europeus. El 

primer es va constituir a Alemanya l’any 1926. A l’any 1955 ja s’havien implantat 

uns vint RCBP a nivell mundial i actualment, n’existeixen més de 200, cobrint 

aproximadament un 5% de la població mundial, essent superior en els països 

desenvolupats (Annex 1: Figura 2).  

Els RCBP d’àmbit nacional (cobertura a tot el país) només es localitzen als països 

del nord d’Europa, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. En la majoria de països, els 

RCBP cobreixen només una proporció de la població. Concretament, a Catalunya 

hi ha dos RCBP, un a la província de Tarragona des del 1980 i l’altre a la província 

de Girona des del 1994. Ambdós RCBP cobreixen el 10% de la població 

catalana.5 

Un RCBP ha de poder identificar cada cas de càncer acabat de diagnosticar, 

disposar de denominadors fiables de la població amb risc (cens/denominador),  

tenir accés a les fonts d’informació clíniques (hospitals públics i privats, serveis 

d’anatomia patològica, metges de capçalera, certificats de defunció, ....) i fer que 

el pacient tingui accés al sistema sanitari. La infraestructura que es requereix per 

implementar i mantenir un RCBP és complexa, i aquesta és la raó principal per la 

qual la majoria de RCBP es localitzen en països desenvolupats. 

La funció bàsica dels RCBP és proporcionar les dades de la incidència (número 

de casos acabats de diagnosticar de càncer en una població determinada i en un 

període de temps definit) i de prevalença del càncer (número total de pacients vius 

amb càncer en una població determinada i en un període de temps definit). Les 

estadístiques de càncer actualitzades ofereixen informació sobre la càrrega del 

càncer al sistema sanitari. Això facilita el desenvolupament de programes per 
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predir les necessitats en el futur del número de casos incidents i prevalents que hi 

haurà en els propers anys. 

3.2. Registres de Mortalitat (RM)  

Els registres de mortalitat recullen la informació de totes les persones que moren 

en un país, independentment de la causa que origini la mort o de la procedència 

del individu. La informació que es recull és bàsicament la identificació de la 

persona, la data i lloc de la mort, i la causa que l’ha originat. Tal i com passa en  

els RCBP, la implantació d’aquests registres depèn del desenvolupament 

econòmic del país ( Annex 1: Figura 3). 3,5 

A Catalunya disposem del RM amb una cobertura del 100%. La identificació 

nominal de les persones mortes a Catalunya ha permès creuar informàticament 

les bases de dades dels RCBP catalans amb la base de dades del RM, facilitant el 

seguiment dels malalts de càncer i, el càlcul de la mortalitat i la supervivència dels 

malalts oncològics de Catalunya. 

3.3. Denominadors dels indicadors de càncer  

Els denominadors (persones amb risc de desenvolupar o de morir per càncer d’un 

país) per calcular la incidència, prevalença i la mortalitat per càncer es basen en el 

cens dels residents que s’actualitza cada 10 anys. Normalment, els propis països 

tenen serveis governamentals que disposen d’aquesta informació, i que per tant, 

els RCBP i els RM es basen en el cens per calcular els indicadors de càncer d’un 

país. 

Com sempre, els països en vies de desenvolupament són els que no disposen de 

dades actualitzades o fiables del cens. Evidentment, el grau d’exhaustivitat i 

qualitat de les fonts d’informació estan lligades al grau de desenvolupament 

econòmic. Això es veu en el paral·lelisme que hi ha entre la distribució elèctrica a 

nivell mundial i la distribució dels RCBP i RM (Annex 1: Figura 4). 

3.4. Ús dels RCBP i els registres de mortalitat  

3.4.1. Avaluació de programes de control del càncer  

Els RCBP i els RM ajuden a avaluar programes de prevenció del càncer2 planificar 

els recursos sanitaris segons la demanda assistencial. Dins la prevenció, cal 

remarcar quins tipus de programes hi ha: 

� Prevenció primària del càncer:  Té com a objectiu disminuir l’exposició a 

factors de risc associats a un càncer determinat (Exemple: fumar i el 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

13 

 

càncer de pulmó; exposició solar desmesurada i melanoma, ...). Si es 

redueix l’exposició a un factor de risc determinat en una població, el 

resultat esperat seria la disminució del número de casos incidents del 

càncer associat al factor de risc. És a dir, s’esperaria la disminució de la 

incidència del càncer.  

� Prevenció secundària del càncer: Mitjançant proves diagnòstiques 

dirigides a una població, es pretén detectar el càncer en un estat precoç 

(Exemple: càncer de mama i mamografia a totes les dones de 50 a 70 

anys). La detecció precoç del càncer de mama d’aquestes dones provoca 

una disminució de la mortalitat per aquesta causa en les dones d’aquest 

grup d’edat.  

� Prevenció terciària : una vegada el càncer esta en fase invasiva, i per tant, 

no es pot prevenir la seva aparició (prevenció primària) o bé detectar-lo en 

una fase precoç (prevenció secundària), es pot tractar correctament 

(prevenció terciària). És a dir, si en un país es tracta de forma adequada el 

càncer (protocols basats en l’evidència científica) i s’assegura l’accés 

sanitari a tots els habitants de forma equitativa, s’hauria de generar una 

disminució de la mortalitat o una millora en la supervivència. 

3.4.2. Comparació dels indicadors de càncer amb alt res països 

La incidència i la mortalitat per càncer d’un país determinat es pot comparar amb 

les d’altres països. Aquesta comparació permet determinar la distribució de la 

incidència i la mortalitat dels diferents tipus de càncer segons àrea geogràfica. La 

probabilitat de desenvolupar un càncer augmenta de forma paral·lela amb l’edat. 

És a dir, el principal factor de risc per desenvolupar un càncer és l’edat. 

Normalment, a més edat, una persona ha estat exposada durant més temps als 

factors de risc i les mutacions cel·lulars no reparades han augmentat.7 Aquest fet 

és molt important a l’hora de comparar la incidència (o mortalitat) per càncer entre 

països, ja que hi ha països amb població més envellida respecte uns altres. 

(Annex 1: Figura 5).  

Els països més desenvolupats, i més envellits, presenten una incidència de càncer 

més alta respecte a la dels països no desenvolupats, ja que, normalment aquestes 

són més joves. Per exemple, a Bolívia la piràmide poblacional mostra que el gruix 

de la població és més important en la infància i joventut (base de la piràmide) que 

en els grups d’edat superiors (vèrtex de la piràmide). (Annex 1: Figura 6). 
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Per tant, quan es compara la incidència i/o mortalitat entre poblacions sempre es 

realitza amb l’AJUSTADA PER EDAT (en anglès ASR) i no amb la BRUTA 

(especificades en els apartats 2.2 i 2.3 d’aquest document).2 La primera, és el 

resultat d’aplicar la incidència (o mortalitat) bruta dels països comparats amb una 

població hipotètica. Al comparar la incidència (o mortalitat) ajustada per edat entre 

dues poblacions diferents ens permet determinar que les diferències observades 

no són atribuïbles al fet que tinguin piràmides poblacionals diferents. (Annex 2: 

Taula 1). 

En aquest estudi, quan es comparen les dades d’incidència i mortalitat entre 

països o àrees geogràfiques, utilitzem sempre les taxes ajustades. Cal tenir en 

compte que les dades ajustades són un artifici matemàtic ideat per interpretar la 

comparació de dades entre països. Però si el que es vol és mesurar la magnitud 

real de la incidència (o mortalitat) en un país, sempre haurem de consultar les 

dades brutes. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA I MORTALITAT SEGONS 

LOCALITZACIÓ TUMORAL 

4.1. Incidència i mortalitat per càncer a nivell mu ndial 

A nivell mundial, generalment, la incidència és més elevada que la mortalitat. Per 

exemple, el càncer més incident és el de mama seguit pel de pròstata, pulmó, 

colorectal, cèrvix, estómac, fetge i esòfag; mentre que la mortalitat més alta es 

dóna en el càncer de pàncrees seguit pel de pulmó (Figura 11A). 

Figura 11A. Incidència i mortalitat en el món segon s localització tumoral a 

l’any 2012 (Ambdós sexes) 
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Si es compara els països més desenvolupats amb els menys desenvolupats, 

podem observar que en els països rics hi ha una major incidència d’uns tipus de 

càncer mentre que en els països pobres, els càncer més freqüents son uns altres. 

Això ens fa pensar que el càncer està relacionat directament amb els estils de vida 

de la població ja que estan en contacte amb diferents tipus de factors de risc. En 

els pròxims apartats del document descriurem les vuit localitzacions tumorals més 

freqüents (Figura 11B i 11C). 

Figura 11B. Incidència i mortalitat en els països d esenvolupats segons 

localització tumoral a l’any 2012 (Ambdós sexes) 
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Figura 11C. Incidència i mortalitat en els països e n via de desenvolupament 

segons localització tumoral a l’any 2012 (Ambdós se xes) 

 

4.2. Localitzacions tumorals específiques 

4.2.1. Càncer de mama 

El càncer de mama  és el tipus de càncer més freqüent del món i el més comú en 

les dones, amb uns 1,67 milions de casos diagnosticats l’any 2012 (25% de tots el 

càncers femenins). La taxa d’incidència varia geogràficament: 27 casos per cada 

105 dones  a l’Àfrica Central i a l’est d’Àsia, a 96 casos per cada 105 dones a l’oest 

d’Europa. (Annex 1: Figura 12). 

Fins i tot, el càncer de mama ocupa el cinquè lloc en l’escala de mortalitat per 

càncer amb unes 5,22·105 defuncions anuals: 3,24·105 als països pobres(14.3% 

del total de defuncions) i 1,98·105 als països rics (15,4% del total). (Annex 1: 

Figura 13).  

En els països desenvolupats, les taxes de mortalitat per càncer de mama són més 

baixes que les taxes d’incidència gràcies a la favorable supervivència de les 

pacients diagnosticades d’aquest tumor. La taxa de mortalitat oscil·la entre uns 6 
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casos per cada  105  dones a l’est d’Àsia a uns 20 casos per cada 105 dones a 

l’oest d’Àfrica.17 

Figura 14. Incidència i mortalitat del càncer de ma ma segons àrea geogràfica 

a l’any 2012. 

 

Des de la dècada del 1975 la incidència per càncer de mama ha estat augmentant 

en alguns països en vies de desenvolupament, així com en alguns països 

desenvolupats. Els increments observats de la incidència d’aquest tumor, en part, 

poden ser explicats per l’ampli ús de la mamografia (augment de la detecció de 

casos) i l’augment de l’exposició als factors de risc associats a aquest tumor 

(augment real de la incidència per augment de l’exposició als factors de risc). 

La incidència de càncer de mama s’ha pràcticament doblat en alguns països com 

Japó, Singapur i zones urbanes de Xina. Els canvis produïts en els estils de vida 

d’aquestes zones són atribuïbles al creixement econòmic. La influència de 

l’augment de la proporció de dones que s’han incorporat al treball industrial ha 
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afectat la distribució dels factors de risc associats al càncer de mama (Exemple: 

retard en l’edat de tenir fills, disminució del nombre de fills, disminució del període 

de lactància...). 

En els països rics, la mortalitat per aquest tumor ha disminuït dràsticament des de 

l’inici de la dècada dels 90 gràcies a les millores implantades en el tractament, 

sobretot en la quimioteràpia. També ha jugat un paper molt important la 

implantació de programes de detecció precoç (mamografia bianual a totes les 

dones de més de 50 anys). El diagnòstic precoç d’aquest tumor ha millorat el 

pronòstic de les dones diagnosticades de càncer de mama, i per tant, ha contribuït 

a la disminució de la mortalitat (millora de la supervivència de les pacients). 

En els països en vies de desenvolupament, on s’està incrementant la incidència 

del càncer de mama caldria instaurar, tal i com s’ha realitzat en els països rics, 

programes de detecció precoç. Així mateix, s’hauria de disminuir la mortalitat a 

causa d’aquest tumor, assegurant que el tractament arribi a tota la població de 

forma equitativa (millores a l’accés sanitari). (Annex 1: Figures 15 i 16). 

4.2.1.1. Factors de risc del càncer de mama 

Edat: El risc de desenvolupar càncer de mama augmenta a mesura que les dones 

envelleixen. La majoria dels càncers de mama es diagnostiquen en dones majors 

de 50 anys i és extremadament rar en dones menors de 40 anys. 

Antecedents familiars: Tenir una mare, germana o filla amb diagnòstic de càncer 

de mama duplica el risc d’aquest càncer.  

Herència: Si hi ha una història familiar (en parents de primer grau) de càncer de 

mama, pot haver-hi la presència d’un gen defectuós en la família que incrementa 

el risc de càncer de mama. Tot i això, la majoria dels càncers de mama es 

desenvolupen espontàniament. Només el 3% dels casos són càncers hereditaris.  

Hormones sexuals i altres hormones:  Generalment, els estudis mostren que 

després de la menopausa, les dones amb els nivells més alts d’Estrogen i 

Testosterona (també es produïda en els ovaris de les dones) a la sang tenen un 

risc de càncer de mama que és el doble que el de les dones amb els nivells més 

baixos d’aquestes hormones. 

Teràpia hormonal substitutiva: En dones menopàusiques que prenen aquest 

tractament, augment el risc a desenvolupar càncer de mama. 
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La píndola anticonceptiva:  Diversos estudis han determinat que la píndola pot 

augmentar el risc de càncer de mama per les concentracions de les hormones 

Estrogen i Progesterona. L'augment del risc torna a la normalitat 10 anys després 

d'haver deixat de prendre-ho. 

No tenir fills o tenir-los tard: Les dones 

que tenen fills tenen un risc lleugerament 

menor de càncer de mama que les dones 

que no tenen fills i el risc es redueix encara 

més quan augmenta el número de fills. Per 

altra banda, quan més jove es té el primer 

fill, menor és el risc de desenvolupar càncer de mama. 

Menstruació:  El risc de càncer de mama és més gran en les dones que han tingut 

la menstruació aviat i en aquelles que se’ls hi retira tard. Per contra, quan més 

tard apareix i quan més aviat es retira la menstruació, més baix és el risc. 

El consum d'alcohol i el tabaquisme: El consum d'alcohol i fumar augmenta el 

risc de càncer de mama. Aquest augmenta amb el nombre de cigarretes fumades i 

és especialment gran en les dones que van començar a fumar abans dels 20 o 

abans del naixement del seu primer fill.12,23,26 

4.2.2. Càncer de pròstata 

El càncer de pròstata  és el segon tipus de càncer més comú a tot el món i el 

segon càncer més comú en els homes. S’estima que aproximadament uns 1,1 

milions d'homes de tot el món van ser diagnosticats  càncer de pròstata l’any 2012 

(15% de tots els càncers). Tot i això, gairebé el 70% dels casos (7,59·105) es 

produeixen a les regions més desenvolupades on l’esperança de vida és més alta. 

La incidència de càncer de pròstata és més alta a Austràlia i Nova Zelanda,  

Amèrica del Nord amb uns 111,6 casos i 97,2 casos per cada 105 homes 

respectivament, i a Europa Occidental i del Nord. Aquest patró en la incidència és 

a causa de sol·licitar, generalment, l’antigen específic de la pròstata (PSA) 

mitjançant una analítica als homes de més de 50 anys (si el resultat surt alterat es 

realitza una biòpsia). Aquest test està àmpliament difós en els països 

industrialitzats, provocant un augment de casos incidents de càncer de pròstata 

(sobrediagnòstic). Aquesta taxa també és relativament alta en certes regions poc 

desenvolupades com el Carib amb uns 79,8 casos per cada 105 homes, el sud 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

20 

 

d'Àfrica amb 61,8 casos per 105homes, i Amèrica del Sud amb 60,1 casos per 

cada 105homes. Tot i així, continua sent baixa en les poblacions asiàtiques amb 

taxes estimades de 10,5 i 4,5 casos per cada 105 homes a l'est i centre-sud Àsia. 

(Annex 1: Figura 17). 

El càncer de pròstata és la cinquena causa de mort per càncer en els homes 

(6,6% del total de morts causades per càncer), amb una estimació d’unes 3,07·105 

defuncions l’any 2012. A causa de que la prova de PSA té un efecte molt més 

important en la incidència que en la mortalitat, hi ha menys variació geogràfica en 

la mortalitat que la que s'observa en la incidència. El nombre de morts per càncer 

de pròstata és més gran en les regions menys desenvolupades que en les regions 

més desenvolupades amb uns 1,65·105 i 1,42·105, respectivament. La mortalitat 

és generalment alta en poblacions predominantment negra (Carib: 29 morts per 

cada 105 homes, i Àfrica subsahariana: 19/24 morts per cada 105 homes), molt 

baixa a l’Àsia (2,9 casos per 105 en centre-sud d'Àsia), i intermèdia en les 

Amèriques i Oceania. (Annex 1: Figura 18).17 

L’alta mortalitat observada en els països en vies de desenvolupament s’atribueix 

en gran part a una dificultat en accedir als tractaments i al sistema sanitari. 

Figura 19. Incidència i mortalitat del càncer de pr òstata segons àrea 
geogràfica a l’any 2012 
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Si mirem detingudament les tendències de la incidència del càncer de pròstata 

des de l’any 1975 fins l’any 2010, es constata de forma molt clara com a partir del 

inici de la dècada dels 90, la incidència d’aquest tumor augmenta dràsticament en 

els països industrialitzats. Això s’explica perquè van ser els anys que es va 

introduir el test del PSA en els homes de més de 50 anys. Tot i així, encara que el 

patró es repeteixi en els països asiàtics, la incidència és més alta en els països 

occidentals. En canvi, la tendència de la mortalitat per aquest càncer disminueix a 

partir de la dècada dels 90. (Annex 1: Figura 20, 21). 

4.2.2.1. Factors de risc del càncer de pròstata 

Encara que el càncer de pròstata ha passat a ser el tumor més incident en els 

homes en els països rics, encara no s’han establert el factors de risc que 

predisposen a aquesta malaltia. De moment hi ha evidència científica pel següents 

factors de risc: 

Antecedents familiars:  El risc de càncer de pròstata familiar és major en els 

homes menors de 65 anys en comparació amb els homes de més edat, i en els 

homes amb més d'un familiar de primer grau afectat de càncer de pròstata.  

Genètica:  El risc de patir càncer de pròstata és fins a 5 vegades més gran en els 

homes amb la mutació dels gens BRCA2 i BRCA1.  

Dieta:  El risc de desenvolupar càncer de pròstata pot ser un 39% més gran en els 

homes que tenen més calci a l’organisme, en comparació amb els que el tenen 

més baix. També és un 14% més gran en els homes amb els nivells més alts 

d’àcid fòlic a la sang en comparació amb els que tenen el més baix.  

Prostatitis: El risc de càncer de pròstata és un 60-80% més gran en els homes 

amb prostatitis (inflamació de la pròstata) amb comparació amb els sans.  

Vasectomia: Els homes que s'han sotmès a una vasectomia  tenen un 10% més 

de risc. 

Sobrepès i obesitat:  El risc de mortalitat per càncer de pròstata i de 

desenvolupar un càncer de pròstata agressiu és un 9.15% més gran en els homes 

amb obesitat i/o sobrepès.  

Disminució del risc:  els aliments que contenen licopè, un antioxidant de la 

família dels carotenoides, (tomàquets) protegeixen del càncer de pròstata.12,23,26 

 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

22 

 

4.2.3. Càncer de pulmó   

El càncer de pulmó  ha estat el tipus de càncer més freqüent en el món des de fa 

diverses dècades. A nivell mundial s’estima aproximadament uns 1,8 milions de 

casos diagnosticats durant l’any 2012 (12,9% del total dels tumors), el 58% dels 

quals provenen de les regions geogràfiques menys desenvolupades. 

Actualment, encara és el càncer més comú en els homes amb uns 1,2 milions de 

casos a l’any 2012 (16,7% del total). Les taxes d'incidència més altes les trobem a 

Europa de l'Est amb 53,5 casos per cada 105 homes i a l’Àsia de l'Est i Central 

amb 50,4 casos per cada 105 homes. Mentre que, les més baixes s'observen a 

Orient i a l’Àfrica Occidental amb 2,0 i 1,7 casos per cada 105 homes, 

respectivament.  

En les dones, la incidència és generalment més baixa que en els homes, essent el 

patró geogràfic una mica diferent, particularitat que reflecteix la diferent exposició 

al consum de tabac al llarg de la història entre els dos sexes. Així, les taxes 

estimades més altes en les dones es troben a Nord Amèrica amb uns 33,8 casos 

per cada 105 dones, i al nord d'Europa amb 23,7 casos, amb una taxa relativament 

alta a Àsia oriental amb 19,2 casos, i més baixa a l'Àfrica Occidental i Orient amb 

1,1 i 0,8 casos per cada 105 dones, respectivament. (Annex 1: Figura 22, 23). 

A més, el càncer de pulmó és la causa més comuna de mort per càncer al món. 

S’estima que és el responsable de gairebé una de cada cinc morts (1,6 milions de 

morts a l’any 2012, el 19,4% del total). Per la seva alta mortalitat, els patrons 

geogràfics de la mortalitat segueixen de prop els de la incidència. (Annex 1: Figura 

24, 25). 

Encara que la incidència d’aquest tumor és alta, al presentar una alta mortalitat, la 

prevalença és baixa. És a dir, a mesura que es diagnostiquen pacients amb 

aquesta patologia, com que el pronòstic és dolent i els malalts moren abans del 5 

anys, el nombre de pacients vius amb aquest diagnòstic en el món a l’any 2012 és 

relativament baix (1.893.078 persones).12 
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Figura 26. Incidència i mortalitat per càncer de pu lmó segons àrea 

geogràfica a l’any 2012 

 

Hi ha algunes diferències entre l’epidemiologia del càncer de pulmó entre països 

no desenvolupats i desenvolupats. En els països desenvolupats, les taxes 

d’incidència i mortalitat estan generalment disminuint en els homes, mentre que en 

les dones, estan començant a augmentar o bé, estabilitzant-se. Aquests dos 

patrons mostren les diferents exposicions al tabac entre els dos sexes  (les dones 

van començar a fumar uns 20 anys després que els homes en els països 

desenvolupats). 

Per contra, en els països en vies de desenvolupament, les taxes d’incidència i 

mortalitat del càncer de pulmó estan augmentant en els homes (exposició al tabac 

posterior). A més, una important proporció de casos diagnosticats en les dones 

d’aquestes àrees geogràfiques no són atribuïbles directament al consum de tabac, 

sino a altres exposicions com la contaminació d’àrees urbanes o la pol·lució 

domèstica per la manera de cuinar i escalfar-se. 

A nivell mundial, la majoria d’aquests tumors es diagnostiquen quan la malaltia ja 

està avançada. A més a més, encara que s’ha avançat en els tractaments de 

quimioteràpia, el pronòstic d’aquests malalts és escàs i només el 15% dels malalts 
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sobreviuen al cap de 5 anys del diagnòstic. Per aquesta raó, no hi diferències 

significatives en la mortalitat per aquesta malaltia d’acord el grau de 

desenvolupament econòmic.  

Donat l’augment de la incidència en països pobres i el pronòstic dolent de la 

malaltia, no queda més remei que reforçar les campanyes antitabac en els països 

rics i implementar-les en els països no desenvolupats. (Annex 1: Figura 27, 28, 29, 

30). 

 
4.2.3.1. Factors de risc del càncer de pulmó 

Tabac: La causa més important 

d’aquest càncer és el tabac. S’estima 

que 8 de cada 10 casos de càncer de 

pulmó (86%) són atribuïbles al 

consum de tabac. Quan més jove es 

comença a fumar i quant més alt és el 

número de cigarretes fumades al dia, 

més alt és el risc de desenvolupar 

càncer de pulmó. Deixar de fumar 

disminueix el risc de càncer de pulmó. 

El fumador passiu (persona que no 

fuma però conviu amb fumadors) 

també té un excés de risc de càncer de pulmó. 

Exposició al radó i altres substàncies químiques:  El gas radó, l’asbest 

(material de construcció) i el sílice són agents que incrementen el risc de 

desenvolupar càncer de pulmó. 

Pol·lució ambiental: Cada vegada hi ha més evidencia científica que la pol·lució 

juga un paper important en el desenvolupament d’aquest càncer, sobretot en els 

no fumadors. Per altra banda, els països en vies de desenvolupament que estan 

emergent (com Xina), tenen uns nivells de contaminació molts alts.26 

 
4.2.4. Càncer colorectal 

 A l’any 2012, el càncer colorectal  va ser el tercer càncer més comú en els 

homes amb 7,46·105 casos (10%) i, el segon en les dones amb 6,14·109 (9.2%). 
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Almenys un 55% dels casos procedeixen de les regions més desenvolupades 

econòmicament. La major taxa estimada és la d’Austràlia i Nova Zelanda (44,8 i 

32,2 casos per cada 105 en homes i dones respectivament), i la més baixa és la 

de l’oest d’Àfrica (4,5 i 3,8 casos per  cada 105 homes i dones). (Annex 1: Figura 

31, 32). 

La mortalitat per càncer colorectal, però, és baixa amb uns 6,94·105 morts (8’5%). 

El major nombre de morts el trobem en les zones menys desenvolupades 

econòmicament (52%). La major taxa estimada pels dos sexes es localitza a 

l’Europa central i l’Europa de l’est amb 20,3 morts per cada 105 homes, i 11,7 

morts per 105 dones; i la menor a l’oest d’Àfrica amb 3,5 i 3 morts per cada 105 

homes i dones respectivament. (Annex 1: Figura 33, 34).17 

Figura 35. Incidència i mortalitat del càncer color ectal segons àrea 

geogràfica a l’any 2012. 

 

Pel que fa a les tendències temporals de la incidència, s’observa en ambdós 

sexes que ens els països més rics, la incidència segueix augmentant però de 

forma discreta respecte els anys anteriors. Pel contrari, en els països en vies de 
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desenvolupament com Colòmbia i Costa Rica sembla que l’increment de la 

incidència és més recent i intens que en els països desenvolupats. 

 
L’augment de la incidència d’aquest càncer s’explica en part per un augment dels 

casos diagnosticats a partir de la implantació de la colonoscòpia. En els països 

desenvolupats, la implantació d’aquest mètode de diagnosi a meitat de la dècada 

del 80 va suposar un increment del número de pacients diagnosticats de càncer 

colorectal. Tot i això, hi ha un augment real d’aquest tumor degut als canvis en 

l’estil de vida incorporats en aquests països en els últims 30 anys. L’explicació de 

l’augment recent d’aquest tumor en les àrees geogràfiques de desenvolupament 

podria ser la de la incorporació d’estils de vida occidentals en aquestes zones. 

 
Per altra banda, en els països desenvolupats es constata una disminució de la 

mortalitat per aquest tipus de càncer. La causa de la millora de la supervivència es 

atribuïble a un augment de detecció de casos en fase més precoç (gràcies a la 

colonoscòpia) i als tractaments, tant per la millora de les tècniques quirúrgiques 

com per la quimioteràpia. 

 
En els països en via de desenvolupament, on la incidència està augmentant, no 

s’observa una disminució de la mortalitat com es comprova en els països rics. 

Aquesta diferència entre la incidència i la mortalitat d’aquests països suggereix 

que la població no disposa d’un bon sistema sanitari i, per tant, hi ha possibles 

retards en el diagnòstic de la malaltia o en l’accés de tractaments idonis. (Annex 1: 

Figura 36, 37, 38, 39). 

 
4.2.4.1. Factors de risc del càncer colorectal 

 
Estudis geogràfics, temporals i de migració han suggerit que aquest tipus de 

càncer està associat a factors ambientals, principalment la dieta.  

Factor hereditari: Només entre un 5% i un 10% dels càncers colorectals son 

hereditaris i estan associats a una Poliposi adenomatosa familiar (FAP) causada 

per una mutació en el gen APC pertanyent al cromosoma 5q21 i pel Síndrome de 

Lynch que tracta d’una mutació en el gen MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, PMS1 

pertanyents als cromosomes 2, 3, 719,21 

Aquests càncers poden ser determinats gràcies a un estudi genètic. Aquest estudi 

consisteix en analitzar l’ADN per determinar si tenen alguna mutació en els gens, 
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susceptible de desenvolupar càncer. Aquesta prova es duu a terme mitjançant 

l’extracció de sang i es realitza a una persona de la família malalta de càncer 

colorectal. L’estudi genètic presenta certes limitacions i riscos ja que no totes les 

mutacions es poden detectar.22 

La dieta: Molts càncers estan relacionats amb la dieta i poden tenir múltiples 

factors ja que la nostra dieta es molt complexa pel que fa als nutrients. Els factors 

que hi influeixen són: els nutrients principals com els lípids, les fibres o 

carbohidrats, les vitamines i els minerals, el baix consum de fruita i verdura i el 

consum de carn, especialment la vermella.  

Pel que fa als lípids i a les vitamines, una dieta rica en greixos augmenta la 

incidència de tumors colorectals ja que augmenta la segregació d’àcids biliars i 

una baixa ingesta de vitamines B i C podria comportar un augment en la 

incidència de càncer colorectal.  

Els carbohidrats o fibres són classificats en monosacàrids i polisacàrids. Són 

aquests últims que tenen a veure amb la modulació de les últimes etapes d’una 

carcinogènesi en el càncer colorectal. Al principi, es pensava que una dieta 

basada en la fibra reduïa el risc a desenvolupar càncer colorectal. Tot i així, 

estudis epidemiològics analítics més recents sobre la fibra en la dieta i el risc de 

càncer colorectal no han donat associacions consistents. El primer anàlisi que es 

va realitzar va mostrar una insignificant reducció del risc a patir aquest tipus de 

càncer amb un alt consum de fibra, però per contra, una dieta baixa en fibra va 

suposar un increment significatiu del càncer d’intestí. A més, també es parla de 

que una dieta rica en fibra pot contrarestar els efectes d’una dieta alta en greixos. 

Dins del grup dels minerals, el consum de calci va ser suggerit per a protegir del 

càncer de colon ja que redueix l’exposició de l’intestí a lípids i a àcids biliars. Tot i 

això, també hi ha altres metalls com l’arsènic, el cadmi, el níquel, etc. que resulten 

ser cancerígens. 

Hi ha una evidència força limitada per la prevenció dels càncers del sistema 

digestiu pel que fa al consum de fruita i verdura. Més específicament sabem que 

una major ingestió de verdura disminueix probablement el risc de càncer 

colorectal. De totes maneres, és considera més important els efectes que 

comporta el consum de fibres que de verdures i fruites. 
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Varies publicacions científiques diuen que un consum de carn vermella com la de 

corder, porc o vedella, i sobretot tractada, és a dir, preservada amb mètodes de 

congelació, marinatge, fumatge, salaó 

i deshidratació, augmenta el risc de 

desenvolupar un càncer colorectal.12  

Al 2001, per exemple, es va observar 

un significatiu augment del risc a 

desenvolupar càncer colorectal: 15% més de risc per cada 100g al dia de carn 

vermella i 49% per cada 100g al dia de 

carn vermella tractada.23 

Altres factors: Factors relacionats amb 

la dieta com la obesitat i el sobreprès 

lligat a la inactivitat física i l’alcohol, 

també poden augmentar el risc a patir 

càncer colorectal.19 

Malaltia de Chron: La malaltia de Chron és una malaltia que consisteix en la 

inflamació d’alguna part del tub digestiu, generalment l’extrem inferior de l’intestí 

prim i començament del gros, tot i que també pot estar localitzat en qualsevol altra 

zona com la del colon o la rectal. Aquesta inflamació pot ser causada per una 

fallida del sistema immunitari que ataca un teixit sa i el destrueix. Aquesta malaltia 

pot augmentar el risc de desenvolupar un càncer en el tub digestiu, i per tant, 

també colorectal.24 

4.2.5. Càncer de cèrvix 

El càncer de coll d’úter , també anomenat càncer de cèrvix, és el tercer tumor 

més freqüent en les dones a nivell mundial i el cinquè en el món, amb una 

incidència estimada de 5.28·105 casos i unes 2.66·105 morts al 2012. (Figura 2B) 

Una gran majoria de la població mundial (85%) que pateix aquest tipus de càncer 

procedeix de les regions en via de desenvolupament, on representa el 12% de tots 

els càncers femenins a causa, sobretot, del seu origen infecciós. Les regions 

geogràfiques amb  major risc de desenvolupar aquest tumor, amb una incidència 

de 30 casos per cada 105dones, són: l’est africà (42.7 casos per 105 dones), 

Melanèsia (33.3 casos per 105 dones), l’Àfrica central (31,5 casos per 105) i l’Àfrica 
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del sud (30,6 casos per cada 105). Les taxes d’incidència, en canvi, són menors a 

Austràlia i Nova Zelanda (5.5 casos per cada 105) i l’oest d’Àsia (4.4 casos per 

cada 105). (Annex 1: Figura 40) 

L’any 2012 es van produir unes 2,66·105 morts al món a causa d’aquest càncer, el 

qual  un 87% de les morts eren en regions en vies de desenvolupament. Així 

doncs, la mortalitat varia àmpliament entre les diferents regions del món, amb 

taxes de mortalitat que varien de menys de 2 casos per 105 dones a l’est d’Àsia, 

l’oest d’Europa i Austràlia/Nova Zelanda fins a més de 20 morts per 105 dones a la 

Melanèsia (20.6casos per cada 105), l’est (27.6 casos per cada 105) i al centre 

d’Àfrica (22.2 casos per cada 105 dones).17 (Annex 1: Figura 41). 

 En el següent gràfic es pot observar amb més detall quina és la distribució 

geogràfica de la incidència i la mortalitat per càncer de coll d’úter a nivell 

mundial.17 

Figura 42. Incidència i mortalitat per càncer de cè rvix segons àrea 
geogràfica a l’any 2012 

 

Seguidament es mostra la tendència temporal de la incidència d’aquest càncer en 

el període 1975-2010. S’observa que, en general, la incidència disminueix en 

quasi tots els països seleccionats a partir de la meitat de la dècada del 80: més 
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marcat en els països que ja partien d’incidències altes com Colòmbia i Costa Rica, 

mentre que en països desenvolupats com Canadà o els EEUU la incidència 

tendeix a estabilitzar-se. Això es degut principalment a la identificació de la 

infecció del virus del papil·loma humà (VPH) com a factor etiològic d’aquest 

càncer. El coneixement de l’etiologia del càncer ha permès que organitzacions 

mundials de la Salut recomanin als governs d’incloure mecanismes de prevenció 

del càncer. Per tant, la implantació nacional dels programes d’educació sexual i de 

detecció precoç del càncer cervical a totes les dones (revisions anuals al 

ginecòleg i determinació del VPH) podrien explicar part de les tendències 

observades. La implantació, sobretot en els països desenvolupats, de la vacuna 

contra el VPH en els programes de vacunació, encara ara no es pot avaluar per la 

recent implantació (Annex 1: Figura 43). 

4.2.5.1. Factors de risc del càncer de cèrvix 

El càncer de cèrvix està relacionat amb factors culturals i externs de la població, 

com pot ser les infeccions de transmissió sexual, donar a llum moltes vegades i 

també uns serveis mèdics inadequats, que sobretot es dóna en regions poc 

desenvolupades. Les baixes incidències que es poden trobar en diverses zones, 

poden ser degudes a diversos factors, com per exemple els amplis programes de 

prevenció primària de diferents països com Finlàndia, que ho ha dut a terme 

durant més de trenta anys i, fins i tot, pot ser degut al caràcter conservador del 

hàbits sexuals de països com Espanya. 

Comportament sexual: L’increment del càncer de coll d’úter pot ser atribuïble al 

comportament sexual que està associat amb el nombre de parelles sexuals al llarg 

de la vida (l’agent de transmissió sexual ha pogut ser qualsevol persona amb qui 

s’hagi tingut relacions sexuals, tot i que només se’n hagi tingut un sol cop). Per 

tant, com més parelles diferents tingui un subjecte i més relacions sexuals, més 

augmenta el risc de desenvolupar un càncer de cèrvix (per exemple: a causa 

d’una infecció). D’altra banda, homes que pateixen càncer de penis (causat pel 

VPH) i tenen relacions sexuals amb les seves parelles, poden causar el 

desenvolupament d’un càncer de cèrvix en les seves dones.12 

Virus del Papil·loma Humà (VPH): La infecció pel VPH és la condició sense la 

qual no es pot desenvolupar el càncer de cèrvix. Sense infecció per VPH, no hi 

hauria càncer.23 El  tipus 16 i 18 del VPH (HPV16 i HPV18) són els subtipus més 

cancerígens. El VPH pot afectar altres llocs com la vulva, la vagina, el penis, 
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l’anus i les cavitats orals. Oncològicament, el càncer de coll uterí es detecta amb 

la Prova del Papanicolau que permet diagnosticar la presència o no del VPH i el 

seu subtipus per així predir indirectament el pronòstic de la lesió.19  

 

Anticonceptius orals: Un altre factor que augmenta el risc de càncer de cèrvix en 

dones prèviament infectades pel VPH, són els anticonceptius orals.  

Higiene íntima: La poca higiene vaginal incrementa també el risc de 

desenvolupar càncer de cèrvix ja que augmenta la possibilitat d’infecció, sobretot 

en països poc desenvolupats. Aquest fet també es dóna també en homes. Quan la 

higiene del penis no és la correcta, en el moment del coit és més fàcil transmetre 

la infecció. 

Baixa immunodeficiència: La baixa immunodeficiència també contribueix en la 

formació del càncer de cèrvix. Per aquesta raó, els països amb més prevalença de 

malaltes amb SIDA, sol haver-hi més càncer de cèrvix. 

Història ginecològica: L’inici precoç de les relacions sexuals completes (edat 

molt jove), un alt número de parelles sexuals al llarg de la vida, un únic company 

sexual al llarg de la vida però promiscu sexualment, augmenten el risc de càncer 

de cèrvix. 

Ser mare jove i tenir un número elevat de fills (part per via vaginal) també 

augmenta el risc, així com tenir una història prèvia d’altres infeccions de 

transmissió sexual (diferents al VPH). 

Aquesta història ginecològica és més freqüent en països en vies de 

desenvolupament que a més, tenen un comportament sexual més promiscu com 

en els països llatins i l’Àfrica Subsahariana, àrees geogràfiques on el càncer de 

cèrvix és més incident.26 

4.2.6. Càncer d’estómac 

El càncer d’estómac , també conegut com a càncer gàstric, és el sisè càncer més 

freqüent en el món ja que l’any 2012 es van diagnosticar prop d’un milió de casos 
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nous (9,52·105 casos, un 6,8% del total). Això representa un canvi substancial des 

de que es van realitzar les primeres estimacions l’any  1975, quan el càncer 

d'estómac va ser la neoplàsia més comuna. Més del 70% dels casos (6,77·105 

casos) es produeixen en els països en  vies de desenvolupament (4,56·105 en 

homes, 2,21·105 en dones), i la meitat del total es produeix a l'Àsia oriental 

(principalment a la Xina). 

Les taxes d'incidència són més altes en els homes que en les dones. En els 

homes, la incidència varia de 3,3 casos per cada 105 homes a l'Àfrica Occidental a 

35,4 casos per cada 105 homes a l'Àsia Oriental, mentre que, en les dones, la 

incidència varia de 2,6 casos per cada 105 dones a l'Àfrica occidental fins al 13,8 

casos per cada 105 dones a l'Àsia oriental. (Annex 1: Figura 44, 45). 

El càncer d'estómac és la tercera causa de mortalitat per càncer a nivell mundial 

amb uns 7,23·105 morts (8,8% del total de càncers). Les taxes de mortalitat més 

altes s’estimen que es troben a l’Est d'Àsia amb 24 morts per cada 105 homes i  

9,8 morts per cada 105 dones, mentre que les més baixes són les d'Amèrica del 

Nord amb 2,8 i 1,5 morts per 105 homes i dones respectivament. A Europa Central 

i Oriental, i Amèrica Central i del Sud també es donen altes taxes de mortalitat.17 

(Annex 1: Figura 46, 47).17 

Figura 48. Incidència i mortalitat per càncer d’est ómac segons àrea 
geogràfica a l’any 2012 
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En les darreres dècades, el càncer d’estómac ha disminuït arreu del món. Part 

d’aquesta disminució s’explica pel descobriment d’alguns dels factors de risc com 

la infecció per l’Helicobactery pylori i certs tipus de dieta (ingestió alta d’aliments 

salats, nitrits, baixa ingesta de 

fruites i vegetals) . De fet, l’inici de 

la baixada de la incidència de 

càncer d’estómac està definit cap 

els anys 30 en els països 

desenvolupats. Fins i tot es creu 

que la popularització d’instal·lar 

neveres a les cases va ser el punt 

que va iniciar la davallada de 

casos d’aquest càncer. Millorar la 

conservació dels aliments gràcies a les neveres ha reduït l’ús de la sal per la 

preservació alimentària i ha previngut la contaminació bacteriana del menjar: ha 

conduit a reduir-ne la incidència. Així mateix, els refrigeradors han permès 

disposar de fruites i verdures amb més facilitat, que són una font important 

d’antioxidants i faciliten la prevenció del càncer. 

4.2.6.1. Factors de risc del càncer d’estómac  

El continu declivi de les taxes de càncer d’estómac durant les últimes cinc 

dècades i l’àmplia diferència en la incidència segons regions geogràfiques han 

suggerit que el càncer d’estómac està associat a factors ambientals, especialment 

la dieta. 

Factor hereditari: Estudis genètics mostren que els familiars dels pacients que 

han sigut diagnosticats de càncer d’estómac tenen entre dues i tres vegades més 

el risc de desenvolupar un càncer d’aquest tipus que les altres persones. Això pot 

ser degut a factors genètics o bé, al fet que estan en contacte amb els mateixos 

tipus de factors de risc.12 

Dieta i àcids gàstrics: La dieta és el principal 

factor de risc.  El càncer gàstric està associat a 

una dieta salada, al consum de carn vermella o 

carn conservada com el bacon que conté un 

gran nombre de N-nitrosamines, al baix consum 

de fruita i verdura relacionat amb el dèficit 

d’antioxidants com les vitamines A, B6 i C, i a la ingesta de carbohidrats força 
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complexos.23 A més, alguns estudis creuen que veure té, sobretot el té verd, 

disminueix el risc a patir un càncer d’aquest tipus.29  

Helicobacteri pylori: L’Helicobacteri pylori és un bacteri que creix a la capa de la 

mucosa de l’estómac. Aquest bacteri va ser descobert com a agent carcinogènic 

pels humans l’any 1994 i està associat al càncer d’estómac, al limfoma gàstric i 

altres càncer com el d’esòfag. Es combat amb antibiòtics. 

Alcohol i tabaquisme: L’alcohol està format principalment per etanol, obtingut de 

la fermentació dels glícids.12 Les causes del càncer d’estómac per consum 

d’alcohol són la no absorció d’alguns nutrients i danys en l’ADN a causa dels 

acetaldehids i l’etanol. 

Pel que fa al tabac, es considera que és un factor de risc a causa dels nombrosos 

productes químics que són cancerígens pels humans i per les Nitrosamines. Es 

creu que el 20% dels càncer gàstrics són deguts al tabaquisme.19 

Anèmia perniciosa: L’anèmia perniciosa es produeix quan l’intestí no pot absorbir 

bé les vitamines B12 i la sang no té prou glòbuls vermells que subministrin oxigen 

als teixits a causa del debilitament del revestiment de l’estómac.24 

Exposició a la radiació: L’exposició a les radiacions augmenta el risc a 

desenvolupar un càncer gàstric a causa de possibles mutacions en les cèl·lules.12  

Tractament hormonal substitutiu Són un tipus d’hormones que es donen en 

dones menopàusiques per a apaivagar els dolors, la sequera vaginal i les 

fluctuacions de l’estat d’ànim.30 Es creu que aquest tipus d’hormones disminueixen 

el risc a desenvolupar càncer d’estómac tot i que provoca l’augment de risc en 

altres càncers com el de mama.26 

4.2.7. Càncer de fetge 

El càncer de fetge , conegut també com a càncer hepàtic, és un dels principals 

problemes sanitaris de les regions poc desenvolupades econòmicament on es van 

diagnosticar el 83% dels 7,82·105 casos incidents en el món l’any 2012 (50% 

només a Xina). Per tant, és el cinquè càncer més comú en els homes a nivell 

mundial amb uns 5,54·105 casos (7’5% del total dels càncers) i el novè entre les 

dones amb uns 2,28·105 casos (3’4% del total dels càncers).  

Pel que fa als homes, les regions amb una incidència elevada són l’est i el sud-est 

asiàtic amb uns 31,9 i 22,2 casos per cada 105 homes, respectivament. Les taxes 

intermèdies les trobem al sud d’Europa amb 9,5 casos per cada 105 homes i a 
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Nord-Amèrica amb 9 casos per cada 105. Per contra, les incidències més baixes 

són al nord d’Europa amb 4,6 casos per cada 105 homes, i al centre-sud d’Àsia 

amb 3,7 casos per cada 105. En les dones, en general, les taxes són bastant 

menys elevades: la més elevada la trobem a l’est d’Àsia i a l’oest d’Àfrica amb uns 

10,2 i 8,1 casos per cada 105 dones, respectivament, i la més baixa, al nord 

d’Europa i Micronèsia amb 1,9 i 1,6 casos per cada 105 dones, respectivament. 

(Annex 1: Figura 53, 54).  

El càncer de fetge, és a més,  la segona causa de mortalitat per càncer a nivell 

mundial, sent el responsable de gairebé 7,46·105 morts al 2012 (9.1% del total). 

La supervivència  d’aquest tipus de càncer és baixa, i la distribució geogràfica de 

la mortalitat és molt semblant a la de la incidència. (Annex 1: Figura 55, 56).17 

Figura 57. Incidència i mortalitat per càncer de fe tge segons àrea 
geogràfica a l’any 2012 

 
 
Degut a que el fetge és un òrgan on es metastatitzen quasi tots els tumors, la 

qualitat de les dades de la mortalitat per càncer de fetge no són del tot precises a 

nivell mundial. Per això, en aquest apartat, a diferència dels altres tumors, només 
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es presenta la tendència en la incidència de càncer hepàtic en ambdós sexes per 

separat. (Annex 1: Figura 58, 59). 

4.2.7.1. Factors de risc del càncer de fetge. 

Virus de les Hepatitis B i C (VHB, VHC): En els països del sud-est asiàtic i 

l’Africa Subsahariana, el càncer hepàtic és atribuïble en gran part a la infecció 

crònica pel VHB. En canvi, al Japó, Europa i Nord-Amèrica, el càncer hepàtic és 

atribuïble a la infecció crònica del VHC.  

Aquest patró es deu a que en les regions geogràfiques en vies de 

desenvolupament, la infecció del VHB s’adquireix al moment del part (transmissió 

mare-fill) o en la primera infància (nen amb nen), provocant la cronificació de la 

infecció VHB (portadors crònics del virus). Ser portador crònic del VHB incrementa 

20 vegades el risc de desenvolupar càncer 

hepàtic en edats relativament joves (abans 

del 50 anys). Aquests països, a diferència 

dels països rics, tenen incidència del càncer 

hepàtic més elevada i en edats més joves. 

En els països desenvolupats, la infecció pel 

VHC adquireix un paper més rellevant. La 

infecció es transmet preferentment en l’edat 

adulta, mitjançant  via sexual i parenteral. La 

infecció pel VHC en aquests països es menys important que la infecció del VHB 

en els països més pobres. Per aquesta raó, en els països desenvolupats el càncer 

hepàtic és menys incident i apareix en edats més avançades.  

Per prevenir la infecció del VHB existeix una vacuna. S’ha demostrat que si 

s’administra la vacuna a tota la població, s’evita el contagi i disminueix 

dràsticament la incidència del càncer hepàtic associat a aquesta infecció. 

Actualment aquesta vacuna s’està administrant quasi a tots els països rics, i a 

molt pocs països pobres, on precisament estan la majoria d’infectats. Per altra 

banda, de moment no existeix vacuna pel VHC. Així doncs, la única prevenció per 

a la infecció del VHC és evitar el contacte ja sigui via sexual o parenteral. 
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Alcohol: Beure més de 5 unitats d’alcohol 

per dia incrementa el risc de càncer de 

fetge. Ingestes importants d’alcohol causa 

cirrosi hepàtica, amb lesió directa al DNA de 

les cèl·lules hepàtiques.  

Malaltia del fetge gras no relacionada 

amb l’alcohol: Aquesta lesió apareix en 

persones obeses o amb sobrepès, les quals tenen excés de greix a la 

circumferència abdominal (grassa localitzada), pateixen diabetis o hipertensió. Per 

tant, aquesta patologia i el consum d’alcohol prenen força en els països rics, on la 

infecció pels VHB i VHC no és freqüent.12,23,26 

4.2.8. Càncer d’esòfag 

El càncer d'esòfag  és el desè càncer més freqüent en tot el món, amb uns  

456.000 casos nous estimats l’any 2012 (3,2% del total de tumors), i la sisena 

causa més comuna de mort per càncer, amb uns 4·105 morts anuals (4,9% del 

total). Aquestes xifres inclouen tant l'adenocarcinoma18, un tipus de càncer que es 

forma en les glàndules secretores de moc, com un dels  subtipus el carcinoma 

escamós de l’esòfag19. Al voltant del 80% dels casos de tot el món es produeixen 

en les regions menys desenvolupades.  

A nivell mundial les taxes d'incidència de càncer d'esòfag en els homes són el 

doble d’altes que en les dones (relació home/dona de 2,4: 1) degut a que els 

homes, generalment, consumeixen més alcohol i tabac que les dones, tot i que, 

això comença a variar. En ambdós sexes, hi ha diferències en la incidència entre 

les diferents regions del món, amb taxes que van del 0,8 per 105 a l'Àfrica 

Occidental a 17,0 per 105 a l'Àsia Oriental en els homes i 0,2 per 105 a 

Micronèsia/Polinèsia a 7,8 per 105 a l’Àfrica Oriental en les dones. (Annex 1: 

Figura 60, 61). 

El càncer d'esòfag té una supervivència molt baixa ja que no es diagnostiquen a 

temps. Les taxes de mortalitat més elevades per aquest tumor es localitzen a 

l'Àsia Oriental amb uns 14,1 morts per cada 105 homes i el sud d'Àfrica amb 12.8 

morts per cada 105 homes; i en l'Est  amb uns 7,3 morts per 105 dones i el sud 

d'Àfrica amb 6,2 morts per cada 105 dones.17 (Annex1: Figura 62, 63).17 
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Figura 64. Incidència i mortalitat per càncer d’esò fag segons àrea 
geogràfica a l’any 2012. 

 

La incidència del càncer d’esòfag disminueix des de 1975 majoritàriament a totes 

les àrees geogràfiques, a excepció del Regne Unit que s’incrementa 

moderadament. Així mateix, la mortalitat disminueix paral·lelament a tots els 

països. Cal remarcar, però, el cas de França, on des del 1975 tant la incidència 

com la mortalitat disminueixen dràsticament de forma significativa possiblement a 

causa de la disminució del tabaquisme. (Annex 1: Figura 65, 66, 67, 68). 

4.2.8.1. Factors de risc del càncer d’esòfag 

El càncer d’esòfag està causat principalment per factors ambientals. Aquests 

poden ser: l’alcohol i el tabac (principalment), la dieta, l’obesitat,  malalties i la 

genètica. 

Factor hereditari: El nombre de càncers associats a la genètica és baix i està 

associat principalment a la tilosis. Aquesta és una malaltia hereditària de la pell 

causada per un gen autosòmic dominant que provoca l’engruiximent de la pell en 

les zones dels palmells de les mans i les plantes dels peus, tot i que rarament 

també es pot donar en altres zones del cos, com per exemple l’esòfag. 
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Malalties: Les malalties que poden causar un càncer d’esòfag són la Tilosis, 

l’esòfag de Barret, l’acalàsia, la síndrome de Plummer-Vinson i el bacteri 

Helicobacteri pylori. 

� Esòfag de Barret: L’esòfag de Barret es produeix quan les cèl·lules que 

recobreixen l’esòfag es tornen anormals. Això és degut a que l’esfínter 

esofàgic interior, que uneixen l’estómac i l’esòfag (a prop del càrdies) no 

tanquen correctament i provoquen que els productes de l’estómac pugin 

per l’esòfag causant una forta acidesa i danyant les cèl·lules. 

Majoritàriament, aquesta malaltia afecta als homes.19,25 
� Acalàsia: L’Acalàsia fa que l’esfínter no es relaxi bé quan arriba el menjar i 

provoca que s’encalli en aquesta zona.24 

� Síndrome de Plummer-Vinson: La Síndrome de Plummer-Vinson és una 

malaltia rara que provoca petits creixements de teixit que bloqueja part del 

tub digestiu, dificultant així l’arribada dels aliments a l’estómac.27 

� Bacteri Helicobacteri pylori: Tot i que és més comú en el càncer 

d’estómac (Apartat 5.2.6.1. d’aquest document) també suposa un risc en el 

càncer d’esòfag tot i que de manera minoritària.12 

Alcohol i tabaquisme: L’alcohol és un dels majors factors de risc del càncer 

d’esòfag.12,26 El tabaquisme també és un dels principals factors de risc per 

desenvolupar un càncer d’aquest tipus ja que contenen diverses substàncies 

químiques i nombroses nitrosamines. Dins del tabaquisme considerem qualsevol 

forma d’ingerir el tabac en el cos, ja sigui fumant, amb pipa, menjant les fulles, etc. 

A més, s’ha vist que després de deixar de fumar i beure disminueix gradualment el 

risc a patir càncer d’esòfag.20,23 

Dieta i obesitat: Pel que fa a la dieta, si aquesta és baixa en fruita i verdures 

augmenta el risc de desenvolupar 

càncer d’esòfag ja que aquestes porten 

antioxidants com vitamina A, C i E, àcid 

fòlic i minerals. A més, una dieta rica en 

carn vermella i beure begudes molt 

calentes poden danyar el revestiment 

de l’esòfag, augmentant el risc d’aquest 

càncer. Països com Sud-Amèrica, tenen una alta incidència d’aquest càncer, on a 

més a més tenen un fort costum d’ingerir  mate, que es pren molt calent. 
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L’obesitat, també és un altre factor de risc ja que augmenta un 50% el risc de 

desenvolupar un càncer d’esòfag.12 

5. PROJECCIONS PER  L’ANY 2015 DE LA INCIDÈNCIA A CATA LUNYA 

SEGONS EDAT I SEXE 

Les projeccions de la incidència de càncer global a Catalunya es basen en 

calcular la incidència de càncer per l’any 2015 a Catalunya, exceptuant el càncer 

de melanoma, a partir de les dades d’incidència de càncer de les províncies de 

Girona i Tarragona de l’any 2007. 

Primer, mitjançant el GLOBOCAN, hem extret dels registres de càncer 

poblacionals de Catalunya situats a Girona i Tarragona, el nombre de persones 

diagnosticades de càncer per l’any 2007 de tots els grups d’edat. Sumant el 

nombre de tots dos registres, hem obtingut el nombre total de persones amb 

càncer.  

Després, a través de l’ IDESCAT, hem obtingut la població de les dues ciutats en 

aquest mateix any. Ho hem sumat i hem obtingut la població total. 

A partir d’aquestes dues dades, dividint el nombre de casos entre la població de 

Catalunya, hem calculat el percentatge de persones que han patit càncer a 

Catalunya l’any 2007 per cada grup d’edat. Aplicant aquest mateix percentatge 

(suposant que la incidència sigui la mateixa que la de l’any 2007) a l’any 2015 i 

tenint en compte les dades de població previstes per aquest any, hem fet una 

estimació de la incidència de càncer. Això és el que s’anomena una projecció.  
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Figura 69. Projeccions de la incidència de càncer g lobal en les dones 

catalanes per a l’any 2015. 

 
 

Pel que fa a les dones, les projeccions per l’any 2015 suggereixen que hi haurà 

uns 13.839 casos nous de càncer a Catalunya, uns 924 casos més del que es van 

diagnosticar l’any 2007. 

Els increments més notables es donaran en les franges d’edat compreses entre 

els 30-34 anys fins les dones més grans de 80. Els increments menys notables es 

donen entre els 0 i els 24 anys. 

En altres grups d’edat, les projeccions indiquen un increment negatiu de casos. El 

decreixement més important es donarà en les dones de 75 a 79 anys i també en 

les dones de 25 a 34 anys. 

L’increment més notable en l’últim grup d’edat (+85) pot ser degut a que a 

Catalunya, l’esperança de vida en les dones està augmentant i, per tant, es 

diagnosticaran més casos de càncer.  
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Figura 70. Projeccions de la incidència de càncer g lobal en els homes 

catalans per a l’any 2015. 

 

Pel que fa als homes, les projeccions indiquen que hi haurà uns 22.562 

diagnòstics de càncer l’any 2015, uns 2.585 casos més respecte el 2007. 

Els increments més notables s’esperen en les franges d’edat de 40 a 69 anys i 

també, en els homes amb més de 85 anys. Aquest últim, pot ser degut ja que a 

Catalunya l’esperança de vida està als 82 anys i, per tant, es diagnosticaran més 

casos de càncer. L’ increment menys notable es trobarà entre els 0 i 24 anys. 

Pel que fa als decreixements, el més important estarà situat entre els 75 i 79 anys 

tot i que també hi haurà decreixement de la incidència entre els 25 i 39 anys. 

Si comparem dones i homes, podem observar que l’ increment menys notables 

estarà situat en els dos sexes més o menys al mateix grup d’edat. I l’ increment 

més notable és donarà just a la mateixa franja d’edat, en persones més grans de 

85 anys. Si ens fixem ens els decreixements, observem que els decreixements 

també es donaran al mateix grup d’edat.  

La major diferència que observem és que en les dones tant sols hi haurà 923 

casos més, en canvi, en els homes aquest increment serà molt més significatiu, 

trobarem 2585 casos nous. 
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Els càlculs representats en les Figures 60 i 70 es poden consultar en els Excels 1 i 

2 de l’Annex 3. 

6. CONCLUSIONS 

La distribució geogràfica del càncer ens suggereix que hi ha tumors més típics de 

països desenvolupats i altres més típics de països no desenvolupats. Els tumors 

més típics dels països desenvolupats l’any 2012 són: el càncer de mama amb 

793,684 casos, el de pròstata amb 758,739 casos, el de pulmó amb 758,214 

casos, el colorectal amb 736,867 casos, el d’estómac, de bufeta, de ronyó, 

limfoma, pàncrees i altres; mentre que els dels països en vies de 

desenvolupament econòmic són: el càncer de pulmó amb 1,066,487 casos, el de 

mama amb 882,949 casos, el d’estómac amb 677,085 casos, el de fetge amb 

648,149 casos, el colorectal amb 623,735 casos, el de coll d’úter amb 444,546 

casos, el d’esòfag amb 369,640 casos, el de pròstata amb 352,950 casos, la 

leucèmia i altres.  

La incidència és el reflex de l’exposició als factors de risc que augmenten la 

probabilitat de desenvolupar un tumor. Als països rics, on l’esperança de vida és 

més alta i per tant, es produeix un envelliment de la població, augmenta la 

incidència en quasi tots els tumors. El sobrepès i la obesitat són determinants en 

els càncer de mama, pròstata, colorectal, fetge i esòfag. Ambdós factors van 

lligats a una dieta rica en greixos i baixa en vegetals, a la inactivitat física i al 

consum d’alcohol i tabac. D’altra banda, les infeccions, els anticonceptius, els 

tractament hormonals, el comportament sexual i el fet de ser mare també són 

factors de risc per a càncers com el de mama, cèrvix i fetge; i la pol·lució 

ambiental i el tabac, l’exposició a substàncies químiques i la radiació, són els 

principals factors de risc pel càncer de pulmó, estómac i fetge.  

Els països en vies de desenvolupament també estan exposats a aquests factors 

de risc però de manera diferent. Per això, hi ha uns tipus de tumors que són més 

freqüents en els països rics i d’altres en el països pobres. 

El canvi de la freqüència d’aquests factors en una població pot fer augmentar o 

disminuir la incidència de càncer. De moment, es pot evitar tots aquells tumors 

que tenen les causes ben definides. Els mecanismes per poder disminuir la 

incidència del càncer són: la dieta mediterrània, consumir menys alcohol, no 

fumar, vacunar-se contra l’Hepatitis B i VPH, i fer esport. 
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Pel que fa a la mortalitat, en general, és més alta en els països pobres que en els 

països rics. En el cas dels tumors més letals, és a dir, en els que la majoria de 

pacients es moren abans dels 5 anys després del diagnòstic del càncer (pulmó, 

estómac, esòfag i fetge), pràcticament no hi ha diferències entre els països rics i 

els pobres. És en els tumors on el pronòstic és millor on s’evidencia la diferència 

en la mortalitat en relació al grau de desenvolupament econòmic. Això no és més 

que la dificultat d’accedir al sistema sanitari en els països pobres, tant sigui per 

diagnosticar el càncer en una fase precoç (prevenció secundària) com per rebre el 

tractament (prevenció terciària). 

Segons les nostres projeccions, a Catalunya el càncer augmentarà en els homes 

en uns 2.585 casos i en les dones en uns 924 casos l’any 2015  respecte el 2007. 

Aquest augment es deu principalment a l’envelliment de la població. 
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F. GLOSSARI  

APC:  Gen de la Poliposi Adenomatosa Coli. Fabrica la proteïna APC que  
     s’encarrega de la supressió tumoral.  

ASR: Age-Standardised Rate (taxa d’edats estandarditzades) 

IARC: International Agency for Research on Cancer 

OMS: Organització Mundial de la Salut 

PSA: Prostate-Specific Antigen (Anàlisi de l’antigen específic de la pròstata) 

RCBP: Registres de Càncer de Base Poblacional 

VHB:  Virus de l’hepatitis B 

VHC: Virus de l’hepatitis C 

VHH8: Virus del Herpes Humà , tipus 8 

VHTL-1: Virus limfotròpic T humà, tipus 1 

VPH: Virus del papil·loma humà 

FACTORS ETIOLÒGICS: Són els determinants dels estats relacionats amb la 

salut de la població, és a dir, són les característiques 

de la població que expliquen perquè un país es més 

propens a una malaltia que un altre. Aquests 

determinants serien el fumar, el sedentarisme, les 

infeccions... Estan estudiats i s’ha demostrat la seva 

relació causal. 

NEOPLÀSIA: És un creixement de teixit anormal que pot ser benigne o 

maligne(tumor). 
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ANNEX 1: FIGURES 
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Figura 8. Mortalitat a nivell mundial segons els pr incipals factors de risc 

 

Figura 9. Evolució dels factors de risc de càncer s egons grau de 
desenvolupament econòmic 

 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

54 

 

Figura 10. Prediccions de les morts per càncer sego ns grau de 
desenvolupament econòmic 

 

Figura 12. Mapa de la incidència de càncer de mama estimada en tot el món  
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Figura 13. Mapa de la mortalitat de càncer de mama estimada en tot el món 

 

Figura 15. Tendència de la incidència del càncer de  mama (1975-2012) 
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Figura 16. Tendència de la mortalitat del càncer de  mama (1975-2012) 

 

Figura 17. Mapa de la incidència de càncer de pròst ata estimada en tot el 
món 
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Figura 18. Mapa de la mortalitat de càncer de pròst ata estimada en tot el món 

 

Figura 20. Tendència de la incidència del càncer de  pròstata (1975-2012) 
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Figura 21. Tendència de la mortalitat del càncer de  pròstata (1975-2012) 

 

Figura 22. Mapa de la incidència de càncer de pulmó  estimada en tot el món: 
homes  
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Figura 23. Mapa de la incidència de càncer de pulmó  estimada en tot el món: 
dones 

 

Figura 24. Mapa de la mortalitat de càncer de pulmó  estimada en tot el món: 
homes 
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Figura 25. Mapa de la mortalitat de càncer de pulmó  estimada en tot el món: 
dones 

 

Figura 27. Tendència de la incidència del càncer de  pulmó en homes(1975-
2012) 
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Figura 28. Tendència en la incidència per càncer de  pulmó en dones (1975-
2010) 

 

Figura 29. Tendència en la mortalitat per càncer de  pulmó en homes (1975-
2010) 
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Figura 30. Tendència en la mortalitat per càncer de  pulmó en dones (1975-
2010) 

 

Figura 31. Mapa de la incidència de càncer colorect al estimada en tot el món: 
homes 
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Figura 32. Mapa de la incidència de càncer colorect al estimada en tot el món: 
dones 

 

Figura 33. Mapa de la mortalitat de càncer colorect al estimada en tot el món: 
homes 
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Figura 34. Mapa de la mortalitat de càncer colorect al estimada en tot el món: 
dones 

 

Figura 36. Tendència de la incidència del càncer co lorectal en homes (1975-
2012) 
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Figura 37. Tendència de la incidència del càncer co lorectal en dones (1975-
2012) 

 

Figura 38. Tendència de la mortalitat del càncer co lorectal en homes (1975-
2012) 
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Figura 39. Tendència de la mortalitat del càncer co lorectal en dones (1975-
2012) 

 

Figura 40. Mapa de la incidència de càncer de cèrvi x estimada en tot el món 
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Figura 41. Mapa de la mortalitat de càncer de cèrvi x estimada en tot el món 

 

Figura 43. Tendència de la incidència del càncer de  cèrvix (1975-2012)  
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Figura 44. Mapa de la incidència de càncer d’estóma c estimada en tot el 
món: homes 

 

Figura 45. Mapa de la incidència de càncer d’estóma c estimada en tot el 
món: dones 
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Figura 46. Mapa de la mortalitat de càncer d’estóma c estimada en tot el món: 
homes 

 

Figura 47. Mapa de la mortalitat de càncer d’estóma c estimada en tot el món: 
dones 
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Figura 49. Tendència de la incidència del càncer d’ estómac en homes (1975-
2012) 

 

 

Figura 50. Tendència de la incidència del càncer d’ estómac en dones (1975-
2012) 

 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

71 

 

Figura 51. Tendència de la mortalitat del càncer d’ estómac en homes (1975-
2012) 

 

Figura 52. Tendència de la mortalitat del càncer d’ estómac en dones (1975-
2012) 
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Figura 53. Mapa de la incidència de càncer de fetge  estimada en tot el món: 
homes 

 

Figura 54. Mapa de la incidència de càncer de fetge  estimada en tot el món: 
dones 
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Figura 55. Mapa de la mortalitat de càncer de fetge  estimada en tot el món: 
homes 

 

Figura 56. Mapa de la mortalitat de càncer de fetge  estimada en tot el món: 
dones 
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Figura 58. Tendència de la incidència del càncer de  fetge en homes (1975-
2012) 

 

Figura 59. Tendència de la incidència del càncer de  fetge en dones (1975-
2012) 
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Figura 60. Mapa de la incidència de càncer d’esòfag  estimada en tot el món: 
homes 

 

Figura 61. Mapa de la incidència de càncer d’esòfag  estimada en tot el món: 
dones 
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Figura 62. Mapa de la mortalitat de càncer d’esòfag  estimada en tot el món: 
homes 

 

Figura 63. Mapa de la mortalitat de càncer d’esòfag  estimada en tot el món: 
dones 
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Figura 65. Tendència de la incidència del càncer d’ esòfag en homes (1975-
2012) 

 

Figura 66. Tendència de la incidència del càncer d’ esòfag en dones (1975-
2012) 
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Figura 67. Tendència de la mortalitat del càncer d’ esòfag en homes (1975-
2012) 

 

Figura 68. Tendència de la mortalitat del càncer d’ esòfag en dones (1975-
2012) 
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Figura 69. Càncers més freqüents segons la incidènc ia dels països 
desenvolupats. 

 

Figura 70. Càncers més freqüents segons la incidènc ia dels països en vies 
de desenvolupament. 
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ANNEX 2: TAULES  

  

Taula 1. Poblacions estàndard convencionals  
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Taula 2. Factors de risc de càncer segons localitza ció tumoral 

 

  

Taula 3. Prevenció primària: Recomanacions per dism inuir el risc de 
desenvolupar càncer 
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Taula 4. Agents infecciosos causants de càncer. Loc alitzacions tumorals 
associades. 

 

Taula 5. Estimació de la incidència, mortalitat i p revalença per edat 

estandarditzada dels països desenvolupats 
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Taula 6. Estimació de la incidència, mortalitat i p revalença per edat 

estandarditzada dels països poc desenvolupats 

 

Taula 7. Reflex de la incidència segons el grau de desenvolupament 

econòmic dels països 

Tumors  Països desenvolupats  Països no desenvolupats  

 

 

 

Mama 

Més alt 

països rics 

Envelliment de la població 

Edat més tard del primer embaràs 

Menys fills per dona 

Menys lactància natural 

Dieta més rica en carn  

Menys fibra i vegetals 

Més anticonceptius i més 

tractaments hormonals a la 

menopausa 

Població més jove 

Edat precoç del primer embaràs 

Més fills per dona 

Més lactància natural 

Dieta pobra en carn 

Més fibra i vegetals 

Menys anticonceptius i menys 

tractament hormonals a la 

menopausa 



TREBALL DE RECERCA  “Epidemiologia del càncer a nivell mundial” 

84 

 

Més obesitat Menys obesitat 

 

 

Pròstata 

Més alt 

països rics 

Més calci 

Més àcid fòlic 

Més vasectomies 

Més sobrepès i obesitat 

Més consum de fruites i verdures 

fresques 

Menys calci 

Menys àcid fòlic 

Menys vasectomies 

Menys sobrepès i obesitat 

Menys consum de fruites i verdures 

fresques 

 

Pulmó 

Més alt 

països rics 

Disminueix/s’estabilitza el fumar 

Més exposició a subs. Químiques 

Més pol·lució ambiental 

Més fruita i verdura fresques 

Menys activitat física 

Augmenta el fumar 

Menys exposició a subs. Químiques 

Menys pol·lució ambiental 

Menys fruita i verdura fresques 

Més activitat física 

 

 

 

Colorectal 

Més alt 

països rics 

Més consum de greixos 

Més consum de vitamines 

Més consum de calci 

Menys fibres vegetals 

Més consum de carn 

Consum d’alcohol 

Inactivitat física 

Més Sobrepès 

Menys consum de greixos 

Menys consum de vitamines 

Menys consum de calci 

Més fibres vegetals 

Més consum de carn 

No al consum d’alcohol 

Activitat física 

Menys sobrepès 

 

 

Cèrvix 

Més alt 

països 

pobres 

Menys nombre de parelles 

Menys infeccions pel VPH 

Més anticonceptius 

Més higiene íntima 

Immunodeficiència alta 

Tard inici en les relacions sexuals 

Ser mare més tard 

Pocs fills 

Més nombre de parelles 

Més infeccions pel VPH 

Menys anticonceptius 

Menys higiene íntima 

Baixa immunodeficiència 

Inici precoç en les relacions sexuals 

Ser mare jove 

Molts fills 
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Estómac 

Més alt 

països 

pobres 

Menys Helicobacteri pylori 

Conservació aliments a la nevera 

Dieta rica en carn 

Dieta pobra en fibres vegetals 

Més consum d’alcohol i tabac 

Més exposició a la radiació 

Més tractaments hormonals 

Més Helicobacteri pylori 

Conservació aliments amb sal... 

Dieta pobra en carn 

Dieta rica en fibres vegetals 

Menys consum d’alcohol i tabac 

Menys exposició a la radiació 

Menys tractaments hormonals 

 

 

Fetge 

Més alt 

països 

pobres 

Menys infecció per VHB 

Menys infecció per VHC 

Alcohol i tabac 

Més diabetis 

Més obesitat 

Més infecció per VHB 

Més infecció per VHC 

Menys consum d’alcohol i tabac 

Menys diabetis 

Menys obesitat 

 

 

Esòfag 

Més alt 

països rics 

Més malalties de l’aparell digestiu 

Menys Helicobacteri pylori 

Més consum d’alcohol i tabac 

Més consum de carn 

Menys consum de fibres vegetals 

Menys consum de begudes 

calentes 

Més obesitat 

Menys malalties del tub digestiu 

Més Helicobacteri pylori 

Menys consum d’alcohol i tabac 

Menys consum de carn 

Més consum de fibres vegetals 

Més consum de begudes 

calentes(països llatins) 

Menys obesitat 

 

Taula 8. Reflex de la mortalitat segons el grau de desenvolupament 

econòmic dels països 

Tumors  Països desenvolupats  Països no desenvolupats  

 

Mama 

 

Detecció precoç: Mamografies 

bianuals en dones de 50a 69 anys. 

Tractament: cirurgia, 

quimioteràpia, radioteràpia 

Detecció precoç escassa 

Tractament escàs 
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Pròstata 

 

Detecció precoç: Prova de 

l’antígen específic de la pròstata 

(PSA) 

Tractament 

Detecció precoç escassa 

Tractament escàs 

 

Pulmó 

 

Educació poblacional contra el 

tabac prevenció primària) 

Tractament 

Escassa educació poblacional contra 

el tabac (prevenció primària) 

Tractament escàs 

 

Colorectal 

 

Estudis genètics 

Fomentació de la piràmide 

d’alimentació 

Tractament 

No es realitzen estudis genètics 

Baixa fomentació de la piràmide 

d’alimentació 

Escàs tractament 

 

 

Cèrvix 

 

Amplis programes de prevenció 

primària 

Vacuna contra VPH 

Major ús del preservatius 

Millor tractament 

Pocs programes de prevenció 

primària 

Poca vacunació del VPH 

Poc ús del preservatiu 

Tractament escàs 

 

 

Estómac 

 

Nevera 

Detecció Helicobacteri pylori i 
tractament específic (antibiòtics i 
antiàcids) 

Tractament específic en els 
pacients avançats 

Poques neveres 

Detecció i tractaments del bacteri 
escàs 

Tractament escàs 

 

 

 

 

Fetge 

 

Vacuna contra el VHB a tota la 

població 

Detecció VHC en els bancs de 

sang 

Esterilització material mèdic i no 

reutilitzable 

Educació poblacional per no 

compartir material contaminat 

Tractament antiviral específic 

Vacunat només el 30% de la població 

Condicions higièniques sanitàries no 

del tot segures 

Culturalment és difícil evitar els 

contagis 

Tractament escàs 
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Esòfag 

 

Detecció del bacteri H. Pylori i 

tractament específic 

Alta prevenció primària 

Tractament 

Detecció i tractament escàs 

Poca prevenció primària 

Tractament escàs 
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CÀNCER DONES-Inclosos tots els càncers excepte mela noma

CASOS POBLACIÓ INCIDÈNCIA % POBLACIÓ CATALUNYA CASOS ESPERATS CATALU NYA DIFERÈNCIA 

Grup d'edat Girona 2007 Tarragona 2007 GIR+TAR 2007 Gir ona 2007 Tarragona 2007 GIR+TAR 2007 Dones 2007 Dones 2 007 Dones 2015 Dones 2007 Dones 2015
Total 1268 1295 2563 348077 372714 720791 0,355581576 3632332 3892060 12915 13839 924
0-4 3 2 5 18895 19974 38869 0,012863722 187320 207248 24 27 3
5-9 1 1 2 16901 18017 34918 0,005727705 165763 216130 9 12 3
10-14 0 6 6 16039 17193 33232 0,018054887 154681 191201 27 35 8
15-19 2 4 6 16698 18127 34825 0,017229002 162115 168127 28 29 1
20-24 3 2 5 20958 23129 44087 0,011341212 210904 180044 24 20 -4
25-29 13 14 27 28623 31055 59678 0,045242803 294827 217321 132 98 -34
30-34 24 24 48 30107 32462 62569 0,076715306 322543 280240 247 215 -32
35 -39 34 48 82 27920 29509 57429 0,142785004 293757 340718 419 486 67
40-44 60 69 129 26964 27996 54960 0,234716157 275337 320486 646 752 106
45-49 63 87 150 24866 25763 50629 0,296272887 253810 286895 752 850 98
50-54 110 107 217 21417 22916 44333 0,489477364 224628 262896 1099 1287 188
55-59 110 116 226 19372 21138 40510 0,557886941 211543 237986 1180 1328 148
60-64 95 129 224 16437 18628 35065 0,638813632 188112 209611 1201 1339 138
65-69 95 110 205 13357 14747 28104 0,729433533 149021 201090 1087 1467 380
70-74 162 142 304 15282 16385 31667 0,959989895 168890 166154 1621 1595 -26
75-79 169 163 332 13679 14702 28381 1,169796695 149725 135087 1751 1580 -171
80-84 172 141 313 10922 11232 22154 1,412837411 117005 132959 1653 1878 225
85 + 152 130 282 9640 9741 19381 1,45503328 102351 137867 1489 2006 517
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CÀNCER HOMES-Inclosos tots els càncers excepte melanoma

CASOS POBLACIÓ INCIDÈNCIA % POBLACIÓ CATALUNYA CASOS ESPERAT S CATALUNYA DIFEREÈNCIA

Grup d'edat Girona 2007 Tarragona 2007 GIR+TAR 2007 Gir ona 2007 Tarragona2007 GIR+TAR 2007 Homes 2007 Homes 20 07 homes 2015 Homes 2007 Homes 2015
Total 1950 2163 4113 358108 385081 743189 0,5534258446 3578176 3822053 19977 22562 2585
0-4 3 5 8 20183 21618 41801 0,019138298 199726 220555 38 42 4
5-9 3 3 6 18000 18970 36970 0,016229375 175378 229828 28 37 9
10-14 6 1 7 17038 18051 35089 0,019949272 164047 201900 33 40 7
15-19 5 7 12 17948 19177 37125 0,032323232 173173 179623 56 58 2
20-24 5 9 14 22155 24385 46540 0,03008165 218742 189437 65 57 -8
25-29 18 7 25 31786 35172 66958 0,037336838 319070 227239 119 85 -34
30-34 25 16 41 34355 37638 71993 0,056949981 359214 294247 205 168 -37
35 -39 22 23 45 32044 34351 66395 0,067776188 324780 368654 220 250 30
40-44 40 40 80 29982 30932 60914 0,131332699 291840 350285 383 460 77
45-49 69 76 145 26635 27608 54243 0,267315598 255331 304284 683 813 130
50-54 119 123 242 22761 23608 46369 0,521900408 220943 264134 1153 1379 226
55-59 175 207 382 19742 21671 41413 0,922415667 202665 227560 1869 2099 230
60-64 213 267 480 16618 18562 35180 1,364411597 176631 193159 2410 2635 225
65-69 256 277 533 12711 14510 27221 1,958047096 135897 178471 2661 3495 834
70-74 316 369 685 13573 14549 28122 2,435815376 138480 140551 3373 3424 51
75-79 326 380 706 10813 11592 22405 3,151082348 108305 102119 3413 3218 -201
80-84 201 227 428 7252 7736 14988 2,855617828 70982 85760 2027 2449 422
85 + 147 126 273 4512 4951 9463 2,884920216 42972 64247 1240 1853 613
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ANNEX 5: RETALLS DE PREMSA  

 

 


