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RESUMO

MENEZES, M.O. Fatores prognósticos associados a sobrevida no câncer de mama
feminino em unidade oncológica pública de Sergipe. 2017. 89f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2018.

Introdução: O câncer de mama destaca-se na população feminina pela alta incidência e
mortalidade. É visto como um grave problema de saúde pública, especialmente nos países em
desenvolvimento, onde são perceptíveis lacunas na atenção ao câncer de mama, sobretudo no
que concerne à identificação de fatores prognósticos preditivos de sobrevida em mulheres
com essa neoplasia. Destacam-se características biológicas intrínsecas a carcinogênese,
estadio clínico e fatores socioeconômicos. Objetivo: Analisar preditores de sobrevida no
câncer de mama feminino. Método: Trata-se de um estudo de coorte observacional
retrospectiva de mulheres diagnosticadas com câncer de mama assistidas em um serviço de
oncologia clínica de um hospital filantrópico, situado em uma capital do Nordeste. Os dados
foram extraídos de fontes secundárias por meio de roteiro estruturado. A coleta foi realizada
entre abril e dezembro de 2017. A população do estudo foi composta por 100 mulheres
diagnosticadas com câncer de mama e que iniciaram quimioterapia neoadjuvante ou
adjuvante, entre 01/08/2011 e 31/12/2012, no serviço onde foi realizada a pesquisa.Os dados
foram analisados de forma descritiva e analítica. Foi utilizado o Software MedCalc Statistical
versão 18. As curvas de sobrevivência são apresentadas como curvas de Kaplan-Meier, e o
significado foi classificado pelo teste Log-rank. O modelo de regressão de Cox foi utilizado
para análise prognóstica multivariada, e um modelo de regressão logística binária foi utilizado
para analisar os fatores clínicos de influência. Resultados: A maioria das mulheres tinha
idade superior ou igual a 50 anos, convivia com companheiro, tinha escolaridade menor ou
igual a oito anos, renda familiar entre R$ 200,00 e R$ 1200,00 e residia fora da capital do
estado. O sinal mais referido pelas mulheres, que determinou a busca por assistência em saúde
foi o nódulo, tendo sido identificado por meio da palpação acidental. A análise multifatorial
utilizando o modelo de regressão multivariada de Cox com método de entrada forçada
mostrou que o estadiamento foi um fator independente que afetou a curva de sobrevida
específica de mulheres com câncer de mama.A taxa de sobrevida específica em cinco anos
para o estadio não avançado foi de 88,5%. A regresão logística binária identificou que o
estadio avançado, idade ≥ 50 anos e atraso na busca por atenção em saúde após a identificação
dos sinais e sintomas foram associados à morte para as mulheres com cancer de mama.
Conclusão: Foi identificado que dentre os fatores prognósticos, o estadiamento, impacta
significativamente na redução das taxas de sobrevida específica. É imprescindível o
fortalecimento de ações no âmbito da atenção primária, além da efetivação de um programa
de rastreamento organizado e permanente.

Descritores: Neoplasia da Mama; Prognóstico; Análise de Sobrevida; Atenção Primária à
Saúde; Diagnóstico Tardio.

ABSTRACT

MENEZES, M.O. Prognostic factors associated with survival in female breast cancer in a
public oncological unit in Sergipe. 2017. 89f. Dissertation (Master degree) - Federal
University of Sergipe, Aracaju, 2018.
Introduction: Breast cancer stands out in the female population due to its high incidence and
mortality. It is seen as a serious public health problem, especially in developing countries,
where there are perceptible gaps in breast cancer care, especially regarding the identification
of prognostic factors predictive of survival in women with this neoplasm. Biological
characteristics intrinsic to carcinogenesis, clinical stage and socioeconomic factors are
highlighted. Objective: To analyze predictors of survival in female breast cancer. Method:
This is a retrospective observational cohort study of women diagnosed with assisted breast
cancer at a clinical oncology service of a philanthropic hospital, located in a capital of the
Northeast. The data were extracted from secondary sources by means of a structured script.
The study population consisted of 100 women diagnosed with breast cancer started
neoadjuvant or adjuvant chemotherapy, between 08/01/2011 and 31/12/2012, in the service
where they were performed the research. The data were analyzed in a descriptive way and
analytical. The MedCalc Statistical Software version 18 was used. Survival curves are
presented as Kaplan-Meier curves, and the meaning was classified by the Log-rank test. The
Cox regression model was used for multivariate prognostic analysis, and a binary logistic
regression model was used to analyze the clinical factors of influence. Results: Most of the
women were aged 50 or over, lived with a partner, had schooling less than or equal to eight
years, family income between R$ 200.00 and R$ 1200.00 and lived outside the state capital.
The sign most frequently mentioned by the women, who determined the search for health care
was the nodule, and was identified through accidental palpation. Multivariate analysis using
the Cox multivariate regression model with forced entry method showed that staging was an
independent factor that affected the specific survival curve of women with breast cancer. The
specific five-year survival rate for the non-advanced stage was 88.5%. Binary logistic
regression identified that the advanced stage, age ≥50 years and delayed search for health care
after identification of signs and symptoms were associated with death for women with breast
cancer. Conclusion: It was identified that among the prognostic factors, the staging, has a
significant impact on the reduction of the specific survival rates. It is essential to strengthen
actions in primary health care, in addition to the implementation of an organized and
permanent screening program.
Keywords: Breast neoplasm; Prognosis; Survival Analysis; Primary Health Care; Delayed
Diagnosis.

RESUMEN

MENEZES, M.O. Factores pronósticos asociados a la supervivencia en el cáncer de
mama femenino en unidad oncológica pública de Sergipe. 2017. 89f. Disertación
(Maestría) - Universidad Federal de Sergipe, Aracaju, 2018.
Introducción: El cáncer de mama se destaca en la población femenina por la alta incidencia y
mortalidad. Se considera un grave problema de salud pública, especialmente en los países en
desarrollo, donde son perceptibles lagunas en la atención al cáncer de mama, sobre todo en lo
que se refiere a la identificación de factores pronósticos de supervivencia en mujeres con esta
neoplasia. Se destacan características biológicas intrínsecas a carcinogénesis, estadio clínico y
factores socioeconómicos. Objetivo: Analizar predictores de supervivencia en el cáncer de
mama femenino. Método: Se trata de un estudio de cohorte observacional retrospectivo de
mujeres diagnosticadas con cáncer de mama asistidas en un servicio de oncología clínica de
un hospital filantrópico, situado en una capital del Nordeste. Los datos fueron extraídos de
fuentes secundarias por medio de un guión estructurado. La colecta fue realizada entre abril y
diciembre de 2017. La población del estudio fue compuesta por 100 mujeres diagnosticadas
con cáncer de mama y que iniciaron quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, entre el
01/08/2011 y el 31/12/2012, en el servicio donde fue se realizó la investigación. Los datos
fueron analizados de forma descriptiva y analítica. Se utilizó el software MedCalc Statistical
versión 18. Las curvas de supervivencia se presentan como curvas de Kaplan-Meier, y el
significado fue clasificado por el test Log-rank. El modelo de regresión de Cox se utilizó para
el análisis pronóstico multivariado, y se utilizó un modelo de regresión logística binaria para
analizar los factores clínicos de influencia. Resultados: La mayoría de las mujeres tenían
edad superior o igual a 50 años, convivia con un compañero, tenía una escolaridad menor o
igual a ocho años, ingreso familiar entre R $ 200,00 y R $ 1200,00 y residía fuera de la capital
del estado. El signo más referido por las mujeres, que determinó la búsqueda por asistencia en
salud fue el nódulo, habiendo sido identificado por medio de la palpación accidental. El
análisis multifactorial utilizando el modelo de regresión multivariada de Cox con método de
entrada forzada mostró que la estadificación fue un factor independiente que afectó la curva
de sobrevida específica de mujeres con cáncer de mama. La tasa de supervivencia específica
en cinco años para el estadio no avanzado fue del 88,5%. La regresión logística binaria
identificó que el estadio avanzado, edad ≥ 50 años y retraso en la búsqueda de atención en
salud después de la identificación de los signos y síntomas fueron asociados a la muerte para
las mujeres con cáncer de mama. Conclusión: Se identificó que entre los factores pronósticos,
la estadificación, impacta significativamente en la reducción de las tasas de sobrevida
específica. Es imprescindible el fortalecimiento de acciones en el ámbito de la atención
primaria, además de la efectividad de un programa de rastreo organizado y permanente.
Descriptores: Neoplasia de la Mama; Pronóstico; Análisis de Supervivencia; Atención
Primaria de Salud; Diagnóstico Tardío.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer (CA) de mama feminino é um agravo à saúde frequente e principal causa de
morte no mundo (IARC, 2008; FERLAY, 2013; JEMAL et al., 2014). Países de média e baixa
renda estão mais susceptíveis para altas taxas de mortalidade por este tipo de câncer, devido
ao crescimento populacional acelerado, transição demográfica, susceptibilidade genética e
incorporação de hábitos de vida desfavoráveis (IARC, 2008; FERLAY, 2013; JEMAL et al.,
2014; ACS, 2016; BRASIL, 2015).
No âmbito individual ou comunitário, medidas preventivas e de controle são
ferramentas reconhecidas na abordagem ao câncer. No cenário nacional, ações estratégicas
são direcionadas para controle do câncer de mama, dentre elas está a ampliação do acesso à
mamografia de rastreamento, estruturação dos serviços especializados para o diagnóstico das
lesões mamárias, garantia de acesso imediato ao diagnóstico, expansão e qualificação da rede
de tratamento do câncer (BRASIL, 2011; BRASIL, 2017).
Ainda são observadas lacunas na atenção ao câncer de mama, em especial para
identificação e manejo de fatores prognósticos que podem impactar tanto na sobrevida das
mulheres com no tempo livre de doença. Conceitualmente, fatores prognósticos são
entendidos como “...parâmetros possíveis de serem mensurados no momento do diagnóstico
que servem como preditor da sobrevida do paciente” (ABREU; KOIFMAN, 2002; DIANA et
al., 2004; STAFIN et al., 2012; DECS, 2018) e possibilitam prever o desfecho do paciente,
independente da terapêutica (SCHMIDT et al., 2010). Sendo assim, idade, estadio, estado dos
receptores hormonais, Human Epidermal Growth Factor Receptor-type 2 (HER2), terapia
sistêmica adjuvante e comorbidades são fatores prognósticos reconhecidos cientificamente
para o câncer de mama e podem ser considerados preditores de sobrevida (LAGENDIJK et
al., 2018).De igual modo, aspectos sociodemográficos e da atenção ao câncer de mama podem
repercutir na sobrevida de mulheres acometidas por esta neoplasia, caracterizando-se,
também, como preditores (FAYER et al., 2016).
Na oncologia, a sobrevida representa o número de sobreviventes ao câncer por um
espaço de tempo após o diagnóstico. Sua análise, constitui um dos parâmetros mais utilizados
para avaliação da situação de saúde, instigando pesquisadores e gestores (BUSTAMANTETEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002).
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A associação de fatores prognósticos, sobretudo o atraso na atenção em saúde para
diagnóstico de câncer de mama, e a sobrevida dessas mulheres vem sendo estudada em
localidades como China, Dinamarca, Geórgia, Singapura e Reino Unido, permeando assim, o
entendimento desse fenômeno e adequação dos serviços e sistemas de saúde para detecção
precoce e provimento de cuidados (HUO et al., 2015; EL-CHARNOUBI et al., 2012;
MARKOSSIAN; HINES, 2012; CHANG; CHAN; HARTMAN, 2011; RAJAN; LIM; HAQ,
2011). No Brasil, os temas ainda têm sido abordados isoladamente, ou seja, estudos sobre
sobrevida ou sobre atraso no diagnóstico e fatores intervenientes nesse processo (TRUFELLI
et al., 2008; BARROS; UEMURA; MACEDO, 2012; BARROS; UEMURA; MACEDO,
2013; MEDEIROS et al., 2015; PAIVA; CESSE, 2015; SOUZA et al., 2015; ROSA;
RADÜNZ, 2013; FERREIRA et al., 2017; GEBRIM et al., 2014; ABREU et al., 2012;
MEDEIROS et al., 2016; AYALA, 2012; HÖFELMANN; ANJOS; AYALA, 2014; CARMO;
LEITE; GUERRA, 2016; GUERRA et al., 2009; GUERRA et al., 2015; SCHNEIDER;
D’ORSI, 2009; MORAES et al., 2006).
A literatura científica nacional conta com os estudos de Brito, Portela e Vasconcellos
(2009) e Guerra et al. (2015) realizados, respectivamente, no Rio de Janeiro e em Minas
Gerais. Estes consideraram o atraso no diagnóstico para o câncer de mama na análise de
sobrevida, porém sem critérios estatísticos homogêneos. Sendo assim, o desenvolvimento
deste estudo contribui para o conhecimento sobre a temática, principalmente, em região
carente do país.
Estudar a sobrevida de mulheres com câncer de mama, considerando o atraso na
atenção em saúde é relevante por corroborar as prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS),
da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, do Pacto pela Vida, da
Política Nacional de Atenção Oncológica, da lei nº 12.732/12 e das Diretrizes Nacionais para
a Detecção Precoce do Câncer de Mama no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL,
1990; BRASIL, 2004; BRASIL, 2005; BRASIL, 2006; BRASIL, 2012; BRASIL, 2015a).
Para a enfermagem, pesquisar este tema reforça o seu compromisso com o sistema de
saúde e com a saúde pública, uma vez que enfermeiros atuam na elaboração de políticas
públicas de saúde, na gestão do sistema de saúde e de serviços e na assistência à mulher. É
importante a inserção deste profissional no desenvolvimento de pesquisas que alicercem sua
prática profissional, o que permite desenvolver o processo de enfermagem na multiplicidade
do cuidado, em especial na atenção ao câncer de mama.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

2.1 O CÂNCER DE MAMA
2.1.1 Dados epidemiológicos

No âmbito global, o câncer da mama ocupa o segundo lugar no ranking das
neoplasias, com 1,7 milhão de casos (11,9%) (FERLAY et al., 2015). Na população feminina
mundial, o câncer de mama possui a maior incidência e mortalidade, excetuando o câncer de
pele não melanoma (JEMAL et al., 2014; BRASIL, 2015b; ACS, 2016; ACS, 2017). Nos
países em desenvolvimento e desenvolvidos, destaca-se como a primeira e segunda causa de
morte em mulheres, respectivamente, com 324.000 mortes (14,3% do total) e 198.000 mortes
(15,4%) (FERLAY et al., 2013).
De acordo com a base de dados GLOBOCAN, a qual está composta por 184 países,
em 140 destes (76%), a neoplasia de mama é o diagnóstico mais comum e em 101 (55%) é a
mais frequente causa de morte por câncer (FERLAY et al., 2013).
Nos Estados Unidos da América (EUA), foi observado um aumento na incidência de
câncer de mama no período de 2004 a 2013, com variação de 0,5% a 2,0% ao ano, entre
mulheres não brancas e negras (SEER, 2016). Em 2017, as estimativas apontaram cerca de
252.710 novos casos de câncer de mama feminino, sendo 63.410 casos de carcinoma in situ.
Estimou-se também, aproximadamente 40.610 mortes por esta neoplasia para o mesmo ano
(ACS, 2017).
Na Europa, o número de casos de câncer de mama feminino representa significativa
proporção das estimativas mundiais. Em 2012, este foi o principal tipo de câncer em todos os
países europeus, bem como a primeira causa de morte por câncer em mulheres. As maiores
taxas foram observadas em países da Europa Ocidental, principalmente Bélgica
(147/100.000), França (137/100.000) e Holanda (131/100.000) (FERLAY et al., 2013a).
A região Pacífico da Ásia deteve aproximadamente 24,0% de todos os diagnósticos
de câncer de mama do mundo, com estimativas de 404.000 casos (taxa de incidência
30/100.000). Na Ásia Oriental sobressaem o Japão e a Coreia do Sul (52 por 100.000) e para
o sudeste da Ásia, a maior taxa foi em Cingapura (65 por 100.000) (YOULDEN et al., 2014)
No Brasil, para 2016, foram estimados aproximadamente 57.960 casos novos, com
risco de 56,2/100 mil mulheres (BRASIL, 2015). Aponta-se também taxa bruta de
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mortalidade de 14,35 óbitos por 100 mil mulheres (BRASIL, 2015b). Especificamente no
Nordeste a taxa de incidência foi de 38,74/100 mil (BRASIL, 2015). No biênio 2018-2019, no
âmbito nacional, são esperados 59.700 novos casos (BRASIL, 2018).
Para Sergipe, as estimativas de câncer elaboradas pelo Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva (INCA), indicaram discreto aumento no número de casos novos
entre 2012 (370) e 2016 (450) (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2014; BRASIL, 2015). Para 20182019, respectivamente em Sergipe e Aracaju, espera-se 550 e 240 novos casos (BRASIL,
2015).

2.1.2 Aspectos conceituais

Trata-se de um câncer heterogêneo, com origem predominante no epitélio ductal
(83%) e lobular (13%), com possibilidade de comprometimento da rede linfática proximal
axilar e metástase (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2015; ACS, 2017a).
O carcinoma ductal e lobular in situ consiste respectivamente na substituição de
células epiteliais normais dos ductos mamários e expansão dos lóbulos da mama. Ambos
apresentam potencial risco para desenvolvimento de um câncer invasivo (ACS, 2017a).
Devido à diversidade de características biológicas e patológicas da neoplasia da
mama (DIECI et al., 2014), pode-se classificá-la em 21 tipos histológicos, considerando a
morfologia, crescimento e padrões de arquitetura celular (TAVASSOLI; DEVILEE, 2003).
Os tipos histológicos especiais para mama incluem carcinoma mucinoso, carcinoma tubular,
carcinoma adenoide cístico, carcinoma cribriforme, carcinoma medular, carcinoma apócrino,
carcinoma pleomórfico lobular, carcinoma micropapilar, carcinoma de células metaplásicas
fusiformes (DIECI et al., 2014).
Para melhor entendimento de características biológicas, a oncologia conta com o
estudo imunohistoquímico que possibilita análise quantitativa e qualitativa de receptores
hormonais. Dentre esses, são reconhecidos três grupos principais: Receptor Hormonal (RH)
positivo, fator de crescimento epidérmico humano 2 positivo (HER2) e doença triplo-negativa
(HR e HER2-negativo) (DIECI et al., 2014). Agrega-se a pesquisa do Ki-67, o qual avalia a
atividade proliferativa (CIRQUEIRA et al., 2011)
Subtipos moleculares também são reconhecidos por meio dos marcadores biológicos,
a saber: luminal A (HR +/HER2-), luminal B (HR+/HER2+), triplo negativo (HR-/HER2-),
superexpressão de HER2 (HR-/HER2 +), normal-like, basal-like e claudin-low (PRAT et al.,
2010; CIRQUEIRA et al., 2011; ACS, 2017a).
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2.1.3 Fatores de risco

Fatores de ordem biológica, endócrina, reprodutiva e comportamental estão
associados ao risco de desenvolver câncer de mama. A identificação desses fatores em
diferentes grupos populacionais possibilita o recrutamento de mulheres que poderiam ser
contempladas com medidas de prevenção e rastreamento, minimizando possíveis lacunas na
atenção ao câncer de mama (COLDITZ; BOHLKE, 2014; BRASIL, 2015).
Em cada país, existe um risco intrínseco da população feminina para desenvolver
câncer de mama. No mundo, o risco cumulativo para uma mulher com 74 anos desenvolver
este câncer é de 4,62%, entretanto são observadas variações entre países desenvolvidos
(7,92%) e em desenvolvimento (3,25%). Como exemplo, na Europa e América do Norte o
risco cumulativo é cerca de 10%, no Brasil, o risco é de 6,33% (FERLAY et al., 2013;
BRASIL, 2015c).
Entre os fatores de risco, destacam-se idade (envelhecimento), predisposição
genética, histórico pessoal de câncer de mama ou lesões pré-cancerosas, alta densidade do
tecido mamário, tratamentos hormonais, nuliparidade, consumo de álcool, obesidade,
sedentarismo e exposição à radiação ionizante (COLDITZ; BOHLKE, 2014; BRASIL, 2015).
Agregam-se o tabagismo, em particular para as mulheres que apresentam esse hábito antes de
sua primeira gravidez; e o trabalho por turnos, especialmente quando interfere no padrão de
sono (ACS, 2016; ACS, 2017).
Tais fatores são classificados como potencialmente modificáveis e não modificáveis.
Dentre os modificáveis, considera-se o ganho de peso após a idade de 18 anos e/ou o excesso
de peso ou a obesidade pós-menopausa; a reposição hormonal a base de estrogênio e
progesterona; o sedentarismo; o consumo de álcool e o fumo. Quanto aos fatores impassíveis
de mudança, tem-se e o envelhecimento; a história pessoal ou familiar de câncer de mama ou
ovário; as alterações genéticas em BRCA1 (Breast cancer type 1) e BRCA2 (Breast cancer
type 2), ou outros genes de susceptibilidade ao câncer de mama; as condições benignas da
mama; a história de carcinoma ductal ou lobular in situ; as doses elevadas de radiação em
idade jovem; a alta densidade do tecido mamário; a densidade mineral óssea elevada; o
diabetes tipo II; a história menstrual longa; o uso recente de contraceptivos via oral; a
nuliparidade; a paridade após 30 anos; e os elevados níveis naturais de hormônios sexuais
(PRUTHI; HEISEY; BEVERS, 2015; ACS, 2016; ACS, 2017).
Ainda sobre a classificação dos fatores de risco para o câncer de mama, estes podem
ser de médio e alto risco (PRUTHI; HEISEY; BEVERS, 2015a). Mulheres isentas de
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histórico familiar ou biópsia de mama pré-cancerosa são classificadas como de risco médio e
apresentam risco vital estimado em 12%. O alto risco é caracterizado por forte predisposição
hereditária, ou conhecidas portadoras de mutação BRCA1 ou 2, as quais apresentam risco
vital, variando entre 40-85% (PRUTHI; HEISEY; BEVERS, 2015).
O fator idade, influenciado pela ação hormonal feminina, apresenta grande impacto
na etiologia do CA mamário, fato evidenciado pelo rápido aumento na incidência de casos até
os 50 anos. Em mulheres jovens, são observados tumores agressivos, com alta taxa de
mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, além de superexpressarem o gene do fator de
crescimento epidérmico humano receptor 2 (BRASIL, 2015).
Medidas específicas como amamentação por pelo menos um ano, alimentação
saudável, atividade física regular e manutenção do peso corporal estão associadas à redução
de aproximadamente 30% do risco de desenvolver câncer de mama (BRASIL, 2015; ACS,
2016; ACS, 2017). Porém, sabe-se que a eliminação de fatores de risco como obesidade e
sedentarismo está distante de ser alcançada, sobretudo na sociedade contemporânea
(COLDITZ; BOHLKE, 2014)

2.1.4 Fatores prognósticos

Conhecer fatores prognósticos para neoplasia mamária é de suma importância, pois
possibilita identificar e entender condições de risco mensuráveis no momento do diagnóstico
e que podem impactar de forma negativa na sobrevida de mulheres acometidas por esta
morbidade. Ademais, permite o delineamento terapêutico individualizado (ABREU;
KOIFMAN, 2002; BUITRAGO; UEMURA; SENA, 2011).
Estes podem ser agregados em categorias: categoria I diz respeito ao estadiamento,
grau histológico, tipo histológico, contagem de figuras mitóticas e status de receptores
hormonais; na categoria II está o oncogeneHER2-neu, os marcadores de proliferação, a
invasão de canais linfovasculares e a proteína p53; por fim, na categoria III inclui-se a análise
de ploidia de DNA, densidade de microvasos, receptor do fator de crescimento epidérmico,
fator de crescimento transformante-α, bcl-2, pS2 e catepsina D (FITZGIBBONS et al., 2000).
Classicamente, destacam-se como principais fatores prognósticos o tamanho tumoral,
tipo e grau histológico, estadio clínico, status dos linfonodos axilares, expressão de receptores
hormonais, fatores de crescimento e supressores tumorais. De forma adicional, deve-se
considerar a posição socioeconômica, assistência em serviços de saúde públicos ou privados,
história natural da doença, idade da mulher, estado menopausal, atraso no início do tratamento
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e eficácia terapêutica por repercutir no tempo de sobrevida global, específica e sem
progressão da doença (ABREU; KOIFMAN, 2002; PEDERSEN et al., 2004; BUITRAGO;
UEMURA; SENA, 2011; DE ANGELIS et al., 2013; GUERRA et al., 2015; FAYER et al.,
2016; CARMO; LEITE; GUERRA, 2016; FREITAS JUNIOR et al., 2017).
O tamanho do tumor associado ao status linfonodal constituem significativos
indicadores prognósticos para câncer de mama, sobretudo para possibilidade de recidivas.
Tumores menores, assim como o menor número de linfonodos acometidos, apresentam
melhor prognóstico e repercutem positivamente no tempo de sobrevida (ABREU;
KOIFMAN, 2002;GUERRA et al., 2009;BUITRAGO; UEMURA; SENA, 2011).Nesse
âmbito, deve ser considerada a avaliação correta do volume tumoral, pois pode ser
influenciado por características intrínsecas a cada neoplasia e presença de tumores
multicêntricos, fato que exige investigação mamográfica e histológica criteriosa
(BUITRAGO; UEMURA; SENA, 2011).
O estadio clínico, atualmente orientado pelo sistema de Classificação de Tumores
Malignos (TNM) preconizado pela União Internacional Contra o Câncer (UICC) (QUADRO
01), visa estabelecer indicação prognóstica, dentre outras funções (UICC, 2017).Assim, o
estadio avançado apresenta relação direta com piores desfechos, sobretudo no Brasil, onde
uma parcela significativa dos casos são diagnosticados com estadio localmente avançado e
representatividade de casos oriundos dos serviços públicos (ABREU; KOIFMAN, 2002;
MORAES

et

al.,

2006;

FLORES-LUNA

et

al.,

2008;SCHNEIDER;

D’ORSI,

2009;BUITRAGO; UEMURA; SENA, 2011; AYALA, 2012; GUERRA et al., 2015; FAYER
et al., 2016).

QUADRO 01: Combinação das variantes T, N e M e determinação dos estadios clínicos
GRUPOS POR ESTÁGIOS
Estadio 0
Tis
N0
M0
Estadio 1
T1*
N0
M0
Estadio IIA
T0
N1
M0
T1*
N1
M0
T2
N0
M0
Estadio IIB
T2
N1
M0
T3
N0
M0
Estadio IIIA
T0
N2
M0
T1*
N2
M0
T2
N2
M0
T3
N1, N2
M0
Continua.
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QUADRO 01: Combinação das variantes T, N e M e determinação dos estadios clínicos.
Continuação.
GRUPOS POR ESTÁGIOS
Estadio IIIB
T4
N0, N1, N2
M0
Estadio IIIC
QUALQUER T
N3
M0
Estadio IV
QUALQUER T QUALQUER N
M1
NOTA: *T1 inclui o T1mic
FONTE: BRASIL, 2004ª.
Tendo em vista os apontamentos supracitados, pesquisa realizada em Santa Maria,
Rio Grande do Sul, com 252 pacientes atendidas em um serviço público, identificou que
45,6% das mulheres tinham estadio localmente avançado com taxas de sobrevida para cinco
anos de 73% e 57%, respectivamente para os estadios III e IV (MORAES et al., 2006).
Tendência similar foi observada em Florianópolis, Santa Catarina (SCHNEIDER; D’ORSI,
2009); Joinville, Santa Catarina (AYALA, 2012); Juiz de Fora, Minas Gerais (GUERRA et
al., 2015; FAYER et al., 2016). Para região Norte, o estudo de Pereira (2001) obteve taxas de
sobrevida para mulheres atendidas em serviço público com estadios avançados de
aproximadamente 50%. No Nordeste, especificamente em Campina Grande, Paraíba, de 438
mulheres, 158 apresentaram estadio avançado (III e IV) e taxa de sobrevida em cinco anos
entre 52,6% e 65,7% (BASÍLIO, 2011).
O grau histológico apresenta grande significância na avaliação prognóstica do câncer
de mama, pois possibilita a previsão da potencial agressividade tumoral dentro de um mesmo
tipo histológico em um determinado estadio de desenvolvimento (ELSTON; ELLIS, 1991;
BUITRAGO; UEMURA; SENA, 2011). Estudo pioneiro nos Estados Unidos, envolvendo
22.616 casos de câncer de mama registrados no programa Surveillance, Epidemiology, and
End Results (SEER) do National Cancer Institute, demonstrou que pacientes com tumores de
grau ume com menos de dois centímetros de tamanho apresentaram excelente prognóstico,
com até 99% de sobrevida em cinco anos (HENSON et al., 1991). Dessa forma, entende-se
que a classificação histológica está associada à sobrevida específica, à sobrevida livre de
progressão da doença, ao tamanho do tumor e ao estadio clínico (RAKHA et al., 2008).
Considerando o tipo histológico, mulheres com carcinoma ductal infiltrante e
carcinoma inflamatório apresentam prognóstico desfavorável, pois se caracterizam por maior
comprometimento linfático e potencial capacidade de metástase. Por outro lado, os
carcinomas tubular, mucinoso puro e medular condizem com melhores prognósticos
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(ABREU; KOIFMAN, 2002; SCHNEIDER; D’ORSI, 2009; BUITRAGO; UEMURA;
SENA, 2011).
A investigação dos receptores de estrogênio e progesterona constituem importantes
biomarcadores. A partir destes é possível estimar o índice de sensibilidade ao tratamento
endócrino. Assim, mulheres com RH positivos tendem ao prognóstico favorável e maior
sobrevida quando comparadas às pacientes com tumores RH negativos (ABREU; KOIFMAN,
2002; YU et al., 2011; BUITRAGO; UEMURA; SENA, 2011). Estudo brasileiro, realizado
com 161mulheres com CA de mama no oeste amazônico, verificou sobrevida específica em
cinco anos mais alta para mulheres que apresentaram receptores de estrogênio e progesterona
positivos, respectivamente de 96,3% e 95,7% (FUJIMOTO; KOIFMAN; SILVA, 2017). Em
Juiz de Fora, Minas Gerais, e Goiânia, Goiás, análise da sobrevida global em dez anos
identificou melhores taxas para mulheres com RH positivos, variação entre 59,7% e
66,6%(FAYER et al., 2016; FREITAS JUNIOR et al., 2017).
A avaliação dos receptores hormonais para determinação prognóstica no câncer de
mama pode ser complementada com a investigação dos receptores andrógenos (RA)
(PETERS et al., 2009; YU et al., 2011; PARK et al., 2011; SAMAKA; YOUNES, 2016).
Estudo realizado com 327 mulheres com carcinoma ductal invasivo tratadas em um hospital
universitário de Tianjin, China, evidenciou reatividade imunohistoquímica para RA em 72,5%
dos casos e significância prognóstica independente. Mulheres com expressão de RA
apresentaram melhores taxas de sobrevida (YU et al., 2011). A expressão de RA também foi
relacionada com fatores prognósticos favoráveis em metanálise realizada por Vera-Badillo et
al. (2014), além de estudos realizados na Coreia do Sul (PARK et al., 2011), China (QU et al.,
2013) e Egito (SAMAKA; YOUNES, 2016).
A superexpressão de HER2 representa um péssimo prognóstico para pacientes
portadoras de câncer de mama. Este biomarcador atribui maior agressividade biológica ao
tumor, alto risco de recidiva precoce, possibilidade de resistência a tratamentos e consequente
impacto negativo no tempo de sobrevida. Porém, com a terapia alvo molecular desfechos
positivos são observados (ABREU; KOIFMAN, 2002; ROMOND et al., 2005; HADDAD,
2010; KRISHNAMURTI; SILVERMAN, 2014; AHMED; SAMI; XIANG, 2015; SWAIN et
al., 2015; ACS, 2017).
Outro biomarcador que desperta significativo interesse nas investigações oncológicas
é o antígeno Ki-67. Este sinaliza proliferação celular descontrolada sendo um preditor de
malignidade. Dessa forma, é considerado um fator prognóstico desfavorável para o câncer de
mama (AZAMBUJA et al., 2007; YERUSHALMI et al., 2010; SOLIMAN; YUSSIF, 2016).
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Alta expressão do Ki-67 está relacionada com recidivas, metástases e piores indicadores de
sobrevida global (PETRELLI et al., 2015; SOLIMAN; YUSSIF, 2016).
Além dos aspetos biológicos, fatores socioeconômicos têm se mostrado como
significativo mediador prognóstico e determinante da sobrevida no câncer de mama. Dentre
estes, os mais estudados são idade, escolaridade, etnia/raça e acesso aos serviços de saúde
(ABREU; KOIFMAN, 2002; FLORES-LUNA et al., 2008; STAFIN et al., 2012; FAYER et
al., 2016; BRUM et al., 2017; FREITAS JUNIOR et al., 2017).
A idade da mulher ao diagnóstico apresenta significativa importância prognóstica na
neoplasia mamária. Mulheres com idade inferior a 35 anos estão mais vulneráveis a desfechos
ruins (ABREU; KOIFMAN, 2002; SCHNEIDER; D’ORSI, 2009; PINHEIRO et al., 2013;
ASSI et al., 2013; WEI et al., 2013).Tal fato, pode estar associado a um possível atraso no
diagnóstico, pois mulheres nesse grupo etário apresentam um baixo índice de suspeita e não
estão inseridas em programas de rastreamento (CRIPPA et al., 2003; PINHEIRO et al., 2013;
ASSI et al., 2013). Ademais, estão as mutações nos genes BRCA1, BRCA2que propiciam o
desenvolvimento de tumores com receptores hormonais negativos, assim como um segundo
câncer de mama primário (GABRIEL; DOMCHEK, 2010; MENES et al., 2015). Mutações do
gene TP53 (Cellular Tumor Antigen p53) estão associadas a ocorrência de câncer mamário
em mulheres jovens (VARLEY, 2003; GABRIEL; DOMCHEK, 2010; SHEIKH et al., 2015).
Apontamentos são realizados para fatores pertinentes ao estilo de vida entre mulheres
jovens, como controle do peso, prática de atividade física, adequação nutricional e controle de
agentes pró-inflamatórios. Estes podem estar associados ao menor risco para o câncer de
mama, ou ainda ao melhor prognóstico neste grupo (BRENNER et al., 2016).
Em síntese, a neoplasia mamária em mulheres jovens é distinta do ponto de vista
etiológico e clínico (GABRIEL; DOMCHEK, 2010; PASSHAK et al., 2017). Caracteriza-se
por desenvolvimento na forma mais agressiva, evidenciado por tumores de maior proporção e
comprometimento linfonodal, grau histológico elevado, receptores de estrogênio negativos,
superexpressão de HER2 e pior resposta terapêutica (SCHNEIDER; D’ORSI, 2009;
GABRIEL; DOMCHEK, 2010; KEEGAN et al., 2012; WEI et al., 2013; PINHEIRO et al.,
2013; BRASIL, 2015).
Estudo californiano com 5.605 mulheres com idade entre 15 e 39 anos identificou
que 27,8% foram diagnosticadas com subtipo triplo negativo ou HR-/HER2+ e significativa
representatividade de doença com alto grau e estadio III e IV (KEEGAN et al., 2012).
Características pertinentes à carcinogênese mamária em mulheres jovens também foram
evidenciadas em um grupo de 118 mulheres chinesas com idade inferior a 35 anos, culminado

26

em taxa de sobrevida global em cinco anos de 65,7%, considerada baixa quando comparada
com grupo de mulheres com idade mais avançada (WEI et al., 2013).
O maior nível de escolaridade é destacado como favorecedor prognóstico. Mulheres
com essa característica podem ter melhor conhecimento sobre sinais e sintomas, maior adesão
ao rastreamento da doença, assim como predisposição para procurar serviços de saúde na
identificação de qualquer alteração mamária (SCHNEIDER; D’ORSI, 2009; DINIZ et al.,
2016).
De acordo com Fayer et al., (2016) a escolaridade constitui um dos pilares que
podem proporcionar acesso aos serviços de saúde com possível diagnóstico precoce e redução
do risco de morte. Estudo realizado em Florianópolis, Santa Catarina, com 1002 mulheres
identificou sobrevida global em cinco anos de 92,2% para mulheres com nível superior
(SCHNEIDER; D’ORSI, 2009). De forma complementar, em Juiz de Fora, Minas Gerais,
pesquisa com 459 casos de câncer de mama obteve sobrevida livre da doença em cinco anos
de 85,0% e 70,9%, respectivamente para alto e médio nível de escolaridade. Ainda de acordo
com esse estudo, o risco de recorrência aumenta à medida que o nível de educação diminui
(DINIZ et al., 2016).
No que concerne a fatores étnicos/raciais é visto que mulheres negras possuem o pior
prognóstico quando comparadas a mulheres brancas (SCHNEIDER; D’ORSI, 2009;
WARNER et al., 2015). Essa afirmativa justifica-se pela predisposição para neoplasias
mamárias com receptores de estrogênio negativo, subtipo triplo negativo, atipia nuclear de
alto grau, alta atividade mitótica, tumores de grau três (CHEN et al., 1994; IQBAL et al.,
2015; DALY; OLOPADE, 2015; NEWMAN; KALJEE, 2017).
Estudo norte-americano com 1.345 mulheres negras com CA de mama ratifica os
apontamentos supracitados, pois na amostra estudada 24,1% obtiveram diagnóstico no estágio
III, 64,6% apresentavam tumores de alto grau e 29,6% o subtipo triplo negativo, tais
características impuseram 21% mais chances de morte, sobretudo nos dois primeiros anos
após o diagnóstico (WARNER et al., 2015). Nesse âmbito, estudo observacional envolvendo
38.751 mulheres negras diagnosticadas com câncer de mama invasivo de 2004 a 2011,
identificou os piores desfechos para esse grupo com: menor probabilidade de diagnóstico no
estadio I, maior chance de metástases nodais e a distância mesmo com tumores de pequeno
porte, maior proporção de tumores RE negativo e triplo negativo, menor sobrevida atuarial em
sete anos quando comparada com mulheres brancas hispânicas e não hispânicas, chinesas e
japonesas (IQBAL et al., 2015).
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Ainda no âmbito étnico/racial, historicamente estão as desigualdades sociais para
acesso aos serviços de saúde, sobretudo em localidades com expressiva população
afrodescendente (DE ARAUJO et al., 2010; ADEMUYIWA et al., 2011; CHEHUEN NETO
et al., 2015). Acredita-se que desarranjos socioeconômicos, vivências discriminatórias e de
assédio racial sejam fatores contribuintes (NAZROO, 2003). As iniquidades em saúde nesse
grupo concretizam-se por diferenças no acesso a bens e serviços, além da exposição a
escolhas limitadas e fatores prejudiciais. Especificamente para o câncer de mama, estudo
realizado em duas cidades do Rio Grande do Sul mostrou que mulheres negras apresentam
maior probabilidade de não realizarem exames básicos para rastreamento (BAIRROS et al.,
2011). De acordo com Medeiros et al. (2015), no Brasil, mulheres negras, pardas, indígenas e
amarelas estão mais vulneráveis para retardo no tratamento do que mulheres de raça/cor
branca. Cabral et al. (2017) reafirmam que mulheres negras estão envolvidas com maior
vulnerabilidade social e consequente distanciamento entre o diagnóstico e o início do
tratamento para o câncer de mama, independentemente do estadiamento da doença. A luz do
exposto, taxas de mortalidade expressam o impacto negativo das desigualdades étnico/raciais
para atenção ao câncer de mama. Nos Estados Unidos a taxa de mortalidade para o período de
2011 a 2015 entre mulheres não hispânicas negras foi de 29.5/100.000 (ACS, 2017a). No
Brasil, taxas brutas de mortalidade para mulheres negras com mais de 50 anos, apresentaram
significativo aumento para o período de 2000 a 2010, chegando a 40,4/100.000 (SOARES et
al., 2015).
A oportunidade de acesso aos serviços de saúde está inserida nos estudos como fator
influenciador do prognóstico para o câncer de mama, sobretudo no Brasil, onde maior parte
da população é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Assim, leva-se em consideração a
possibilidade de assistência especializada e oportuna para esta neoplasia na rede pública ou
privada, refletindo na estrutura ofertada, número de pacientes atendidos, exploração
diagnóstica e início do tratamento neoadjuvante/adjuvante de qualidade, aspectos
imprescindíveis para otimização das taxas de sobrevida (ABREU; KOIFMAN, 2002;
LAGERLUND et al., 2005; GUERRA et al., 2015; FAYER et al., 2016).
Pesquisa conduzida pelo Grupo Brasileiro de Estudos sobre o Câncer de Mama com
3.142 mulheres observou que 69% da amostra teve assistência em saúde para neoplasia
mamária provida pelo serviço público, estas foram caracterizadas predominantemente por:
carcinoma ductal invasivo, estadio III no diagnóstico, grau dois, receptor hormonal positivo e
maior tempo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento. As taxas de sobrevida foram
menores para as pacientes assistidas pelo serviço público (LIEDKE et al., 2014). Balabram,

28

Turra e Gobbi (2013), ao estudarem uma amostra de 897 mulheres com câncer de mama
concluíram que o estadio é maior entre as mulheres assistidas pelo Sistema Único de Saúde,
assim como, o tratamento estava associado a uma sobrevida mais curta, com Hazard Ratio
(HR) de 2,22 (p = 0,005, IC 1,24-3,98). Alvarenga et al. (2017) corroboram com taxa de
sobrevida global em cinco anos de 44 meses para mulheres com oportunidade de assistência
para o CA de mama no SUS. Salienta-se que a mediana de sobrevida para mulheres atendidas
no particular/convênio foi de aproximadamente 56 meses.
Diante do exposto, fica evidente que fatores prognósticos biológicos e sociais
influenciam na sobrevida no câncer de mama (SOERJOMATARAM et al., 2008).Mesmo
diante de avanços tecnológicos para diagnóstico e tratamento desta neoplasia, fatores
intrínsecos à patogenia, déficit de conhecimento por parte das mulheres e dificuldades de
acesso à atenção em saúde ao câncer de mama contribuem para a identificação da doença em
estadios avançados, piores prognósticos e menor sobrevida (TRUFELLI et al., 2008;
FERREIRA et al., 2017).

2.1.5 Tratamento do câncer de mama

De forma geral, o tratamento para o câncer de mama inclui a intervenção cirúrgica,
radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e/ou terapia direcionada. Duas ou mais destas
abordagens terapêuticas podem estar associadas para reduzir as chances de recidiva,
possibilitar a cura e aumentar o tempo de sobrevida (ACS, 2017; LOFTUS; SOKOL;
LARONGA, 2017).

Para terapêutica do câncer de mama, fatores como tamanho do tumor, extensão da
disseminação, idade, riscos e benefícios devem ser ponderados (ACS, 2017). Atenção especial
deve ser ofertada para anseios e expectativas da mulher, os quais devem ser expostos e
trabalhados juntamente com a equipe multiprofissional (NASCIMENTO et al., 2015;
LACROSS, 2015).
No âmbito cirúrgico, o objetivo principal é a exploração da mama para retirada do
tumor e consequente estadiamento da doença, quando possível, preconiza-se a otimização
estética (LACROSS, 2015; ACS, 2017). Tratando-se de tumor primário, são consideradas: a
cirurgia conservadora da mama, a mastectomia e a mastectomia profilática contralateral
(JATOI, 2012).
A mastectomia parcial ou lumpectomia propõe a preservação da mama com remoção
do tumor, margens tumorais e linfonodo sentinela (ACS, 2017). A cirurgia conservadora da
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mama, conjunta com a radioterapia, consiste em uma boa indicação para mulheres com câncer
inicial, operável. Este tipo de abordagem está associada à redução dos transtornos
psicológicos e complicações cirúrgicas, permitindo melhor qualidade de vida (BELLON et
al., 2011; JATOI, 2012; LACROSS, 2015; JOHNS; DIXON, 2016). Salienta-se que esse tipo
de cirurgia é contraindicada para gestantes por necessidade de terapia complementar com
radiação, bem como para mulheres com exposição radioterápica prévia, alterações dérmicas e
microcalcificações suspeitas em mais de um quadrante da mama (BELLON et al., 2011).
A mastectomia simples ou total inclui a remoção completa da mama e complexo
aréolo-mamilar (LACROSS, 2015), podendo estender-se à dissecção dos linfonodos axilares
(radical modificada) ou musculatura do tórax (mastectomia radical) (ACS, 2017). Esta pode
estar associada a radioterapia, principalmente, para mulheres que apresentam tumores grandes
ou evidências de doença metastática (JATOI, 2012).
Outra possibilidade cirúrgica é a mastectomia profilática contralateral. Destina-se à
remoção cirúrgica da mama não afetada no primeiro plano de tratamento. Possui indicação
amplamente discutida para pacientes com alto risco de câncer contralateral, ou seja, mulheres
com BRCA1/2, histórico familiar forte para câncer de mama ou ovário e irradiação torácica
prévia (WONG et al., 2016).
No tratamento para o câncer de mama, a radioterapia tem por objetivo principal
destruir células cancerígenas remanescentes após cirurgia. Essa possibilidade terapêutica pode
ser realizada com radiação de feixe externo, braquiterapia ou ambos. A escolha do método é
influenciada pelo estadio, localização, características da mulher e comum acordo
médico/paciente. São beneficiadas, as mulheres submetidas à cirurgia conservadora da mama,
mastectomizadas com tumor > 5cm, ou casos metastáticos com a ação paliativa (ACS, 2017).
A quimioterapia é o principal tratamento sistêmico. A modalidade neoadjuvante é
indicada para a redução de tumores loco e regionalmente avançados, possibilita a intervenção
cirúrgica com reflexo no prognóstico do paciente. O tratamento adjuvante ocorre após a
ressecção cirúrgica, quando não há evidências de neoplasia detectável, na tentativa de
eliminar micrometástases que favorecem recidiva da doença (BRASIL, 2012; MAKHOUL;
KIWAN, 2011).
A quimioterapia pode ser utilizada para paliação de sinais e sintomas do câncer.
Apresenta duração limitada decorrente da incurabilidade do tumor, assim não apresenta
repercussão nas estimativas de sobrevida (BRASIL, 2012a). A depender da combinação
quimioterápica, seu uso pode durar de três a seis meses. No entanto, apresenta maior eficácia
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quando os ciclos de medicamentos são concluídos em tempo hábil, sem atrasos significativos
ou interrupção (ACS, 2017).
Os inibidores hormonais estão inseridos na terapêutica contra o câncer de mama
(BRASIL, 2012a). Atenção especial é destinada aos tumores hormônio-dependentes do
estrogênio, perfazendo a necessidade de terapia para inibir a produção ou a ação deste
hormônio (ACS, 2017). O tamoxifeno constitui uma das principais opções de tratamento,
sobretudo para mulheres com significativa atividade estrogênica. Seu uso está associado à
redução de 40% a 50% das taxas de recorrência na primeira década, e redução de um terço da
mortalidade por câncer de mama nos primeiros 15 anos (EBCTCG, 2011).
Inibidores da aromatase (IA) também constituem a hormonioterapia, a exemplo do
anastrozol. Este está incluso na terceira geração dos IA, apresentando caráter competitivo e
seletivo da aromatase (MASUDA et al., 2012; BURSTEIN et al., 2014; BARROS-OLIVEIRA
et al., 2017). O anastrozol é considerado eficiente e tolerável em todas as fases do câncer, em
específico para mulheres pós-menopausa (BARROS-OLIVEIRA et al., 2017).
A terapia alvo molecular apresenta reconhecida aplicabilidade complementar no
tratamento do câncer de mama. Destaca-se o trastuzumab, um anticorpo monoclonal com
ação no receptor HER-2, o qual caracteriza o câncer de mama com maior agressividade. Seu
uso como quimioterapia padrão para o câncer de mama HER2 + em estágio inicial, pode
reduzir o risco de recorrência (52%) e morte (33%). Outras medicações podem ser associadas
ao trastuzumab para terapêutica do CA mamário HER2+ (ROMOND et al., 2005; HADDAD,
2010; SWAIN et al., 2015; ACS, 2017).
Torna-se pertinente e agregador na terapêutica a reabilitação funcional e o suporte
psicológico. A reabilitação nesse processo oferece recursos que visam a prevenção e
minimização da incapacidade, além de promover a maior funcionalidade possível e
potencialização psicossocioespiritual (EWERTZ; JENSEN, 2011).

2.2 SOBREVIDA EM CINCO ANOS NO CÂNCER DE MAMA

A sobrevida em cinco anos para o câncer de mama feminino representa o número de
sobreviventes após o diagnóstico nesse intervalo temporal (ACS, 2017b). Nesse âmbito, a
vigilância da sobrevida é de grande importância para agências nacionais e internacionais,
grupos de defesa dos pacientes com câncer, departamentos de saúde e agências de pesquisa
(BRASIL, 2015; ALLEMANI et al., 2015; FAYER et al., 2016).
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Nos Estados Unidos, de acordo com o SEER, no período de 2001 a 2013, taxas de
sobrevida relativa de cinco anos para o câncer de mama aproximaram-se de 100% para
estadio 0 ou I; 93% para estadio II; 72% para estadio III e 22% para os cânceres em estadio
IV (SIEGEL; NAISHADHAM; JEMAL, et al., 2012; SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2017;
ACS, 2017b).
O European Cancer Registry, por meio do EUROCARE-4 e 5, embasado em
registros de 1995 e 1999, forneceu estimativas para sobrevivência relativa de cinco anos no
câncer de mama com variações entre 77,1% e 78,9% (ROSSI et al., 2015). Para os cânceres
diagnosticados entre 2000 e 2007, foram registradas taxas entre 81,8% e 82 % (DE ANGELIS
et al., 2013).
De forma específica, na Inglaterra e País de Gales, a International Cancer
Benchmarking Partnership verificou a progressão da sobrevida líquida em cinco anos para
câncer de mama feminino, constatou-se aumento de 53% durante 1971-1972 para 87%
durante 2010-2011 (CANCER RESEARCH UK, 2016).
Outros estudos internacionais destacam-se para análise de sobrevida, a exemplo do
Cancer survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America (SurvCan), o qual
avaliou 27 registros de câncer de base populacional em 14 países. Este evidenciou sobrevida
relativa de cinco anos com variação entre 76-82% na China, Cingapura, República da Coreia
e Turquia (SANKARANARAYANAN; SWAMINATHAN; LUCAS, 2011).
O CONCORD-2 analisou 279 registros de base populacional em 2009, oriundos de
67 países. Foi constatado que a sobrevivência de cinco anos por câncer de mama padronizado
em idade foi de 80% ou mais em 34 países ao redor do mundo. Valores inferiores a 70%
foram atribuídos a Malásia, Índia, Mongólia e África do Sul (ALLEMANI et al., 2015). A
versão três deste estudo, realizada com 322 registros de câncer em 71 países, identificou que a
sobrevivência em cinco anos para o câncer de mama é de 90,2% nos EUA e 89,5% na
Austrália, no entanto ainda são mantidas baixas taxas em localidades como a Índia (66%)
(ALLEMANI et al., 2018).
No Brasil, estudos realizados na última década demostraram taxas de sobrevida
global para cinco anos, variando entre 57,0% e 87,7% para as localidades de Santa Maria, Rio
Grande do Sul (DE MORAES et al., 2006), Florianópolis e Joinville, Santa Catarina
(SCHNEIDER; D’ORSI, 2009) e Goiânia, Goiás (ABREU et al., 2012). Para sobrevida
específica em cinco anos, encontra-se na literatura taxa de 76,3% em Juiz de Fora, Minas
Gerais (GUERRA et al., 2015). Ressalta-se que estes estudos subsidiados em coortes
retrospectivas de base hospitalar.
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Para as regiões Norte e Nordeste do país, encontram-se estudos oriundos de coortes
retrospectivas de base hospitalar. Nestes registram-se taxas de sobrevida global em cinco anos
de 61% em Belém, Pará (PEREIRA, 2001); e 79,1% em Campina Grande, Paraíba
(BASÍLIO, 2011).
Recentes publicações nacionais apontam que as taxas de sobrevida continuam a
variar de acordo com a localidade e características metodológicas implementadas. Dessa
forma, ainda são obtidas taxas de sobrevida global em dez anos variando entre 41,0% e 57,8%
respectivamente em Goiânia, Goiás (FREITAS JUNIOR et al., 2017), e Joinville, Santa
Catarina (AYALA et al., 2017). As melhores taxas são para sobrevida global em cinco anos,
com72,1% em Goiânia, Goiás (FREITAS JUNIOR et al., 2017); 79,7% em Campinas, São
Paulo (FERRAZ; MOREIRA-FILHO, 2017); 85,13% em Barbacena, Minas Gerais
(ALVARENGA et al., 2017); e 87,3% em Rio Branco, Acre (FUJIMOTO; KOIFMAN;
SILVA, 2017).
Específicas taxas de sobrevida na esfera internacional e nacional refletem o impacto
de condições biológicas, climáticas, urbanísticas, nutricionais e socioeconômicas na gênese do
câncer. Além disso, diversas populações enfrentam dificuldades severas para acessar os
serviços de saúde (ANDRADE et al., 2014).
Diante do exposto, é salutar nos estudos de sobrevida, a valorização de iniquidades
que comprometem as estratégias de prevenção para o câncer de mama, pois estas colocam em
maior probabilidade de prejuízo as usuárias do serviço público de saúde, sobretudo no Brasil
por atender a maior parcela da população (GUERRA et al., 2015).
Inúmeros desafios são impostos e reconhecidos na assistência ao CA de mama,
entretanto, para progressão das taxas de sobrevida é necessário a incorporação de hábitos
saudáveis, os quais são fortalecidos pela equidade de acesso à informação, ao rastreamento,
ao diagnóstico e à abordagem terapêutica (SOERJOMATARAM et al., 2008; GUERRA et
al., 2015).

2.4 ANÁLISE DE SOBREVIDA

A sobrevida é definida com base em manobras bioestatísticas analíticas, as quais
relacionam tempo e evento (BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009; CARVALHO et al., 2011;
FERREIRA; PATINO, 2016). Clinicamente, representa a proporção de pacientes que
sobreviveram ao câncer por um tempo específico após o diagnóstico, seja até o evento de
interesse, denominado de falha, ou até a censura por tempo de observação (KLEINBAUM;
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CHRISTENSEN; ROWE, 2009; BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE,
2002; FERREIRA; PATINO, 2016; NCI, 2017).
Na saúde, a análise de sobrevida constitui um excelente indicador de medida que
possibilita conhecer o comportamento da doença e analisar o impacto dos avanços
diagnósticos

e

terapêuticos

no

controle

do

câncer

(BUSTAMANTE-TEIXEIRA;

FAERSTEIN; LATORRE, 2002; DE ANGELIS et al., 2013). Dentre as fontes de dados para
análise de sobrevida, destacam-se os ensaios clínicos, estudos de coorte observacionais com
base em registros hospitalares de câncer e registros populacionais (BUSTAMANTETEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002; CARVALHO et al., 2011).
Sua aplicabilidade está relacionada com o número de eventos, tempo de estudo e
censura (MEDRONHO et al., 2009). Por meio da análise de sobrevida pode-se mensurar a
sobrevida global, livre de progressão da doença e específica. Quando se estima a
probabilidade de sobreviver a todas as causas de morte desde o diagnóstico até a morte por
qualquer etiologia, tem-se a sobrevida global. Para sobrevida livre de progressão é
considerado o tempo transcorrido entre o início do tratamento e a progressão de doença ou
morte por quaisquer causas (MAROTTI, 2007; NCI, 2017). Já a sobrevida específica é uma
medida líquida que representa a sobrevivência de uma causa específica de morte, em
detrimento de outras causas. Assim, as estimativas são calculadas especificando a causa da
morte (NCI, 2017).
O tempo na análise de sobrevida pode representar qualquer evento de interesse e não
apenas ao óbito. Perdas de informações relacionadas ao tempo neste tipo de análise estão
associadas a óbitos por causas divergentes do estudo, término do estudo, perda de contato,
recusa em manter o seguimento, mudanças terapêuticas e efeitos adversos do tratamento,
desconhecimento da data inicial do que deseja estudar e utilização de dados prevalentes
(CARVALHO et al., 2011).
A censura diz respeito aos eventos não observados após o fim do período de
acompanhamento, dessa forma o tempo de observação é incompleto (BUSTAMANTETEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002; CARVALHO et al., 2011). Pode ser
classificada à direita e à esquerda (KLEINBAUM; CHRISTENSEN; ROWE, 2009; SPE,
2011; CARVALHO et al., 2011). Salienta-se que as observações censuradas no decorrer do
estudo, apresentam o mesmo prognóstico das que permanecem em seguimento
(BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002; BOTELHO; SILVA, CRUZ,
2009).
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Outro aspecto considerado na análise de sobrevida é a possibilidade de truncamento,
o qual consiste na exclusão integral de todas as observações que apresentaram a ocorrência do
evento fora de uma janela temporal pré-estabelecida. Quando o evento acontece antes do
intervalo de observação ou é reincidente antes do início do estudo, diz que o truncamento é à
esquerda. Já o truncamento a direita ocorre com a inclusão de observações que tiveram evento
antes de encerrar o período preconizado para o estudo, assim serão excluídas todas as
observações que não apresentaram evento dentro do intervalo temporal pré-estabelecido
(CARVALHO et al., 2011).

2.5 MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA ANÁLISE DE SOBREVIDA

A formatação estatística para análise de sobrevida é dependente do delineamento do
estudo, dos objetivos, das variáveis propostas e apresentação dos dados (BUSTAMANTETEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002). Inclui medidas de associação, forma de
apresentação dos resultados e testes de significância (Quadro 02). A análise de sobrevida pode
ser realizada por dois métodos, o Atuarial e Kaplan-Meier (BUSTAMANTE-TEIXEIRA;
FAERSTEIN; LATORRE, 2002; BOTELHO; SILVA, CRUZ, 2009).
O método atuarial ou “Tábua de Vida”, possibilita calcular a probabilidade de
sobrevida a partir de intervalos iguais no tempo de seguimento e o número de expostos ao
risco corresponde aos pacientes vivos no início de cada intervalo (BUSTAMANTETEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002; BOTELHO; SILVA, CRUZ, 2009).

Quadro 02. Técnicas estatísticas para análise de sobrevida.
TÉCNICAS ESTATÍSTICAS
Medidas de associação
Apresentação de resultados
Testes de significância para comparar
grupos em análise univariada
Testes de significância para comparar
grupos em análise multivariada
Fonte: Adaptado de BOTELHO; SILVA, CRUZ, 2009.

ANÁLISE DE SOBREVIDA
Hazard Ratio
Tabela de sobrevida
Curva de Kaplan-Meyer
Log-rank Test

Regressão de Cox
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O estimador produto-limite de Kaplan-Meier consiste no método padrão para
avaliação de sobrevida, contribuindo para geração de informações baseadas em evidências
(GOEL; KHANNA; KISHORE, 2010; LAERD, 2013). Trata-se de um estimador nãoparamétrico e está amplamente difundido nos softwares estatísticos, a exemplo do R,
MedCalc Statistical e IBM SPSS Statistics (REBASA, 2005; SPE, 2011; MEDCALC, 2018).
Como
Sua função S(t) é representada pela probabilidade de um indivíduo sobreviver
desde o início do período, a exemplo do diagnóstico de câncer, até um tempo futuro
(BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002; CLARK et al., 2003).
Torna-se imprescindível para análise de sobrevida, pois as probabilidades de sobrevivência
para diferentes valores de t fornecem aos dados do evento informações resumidas cruciais
sobre o tempo. Estes valores descrevem de forma específica a experiência de sobrevida em
um estudo de coorte (CLARK et al., 2003).
Este estimador difere por utilizar vários intervalos de tempo dentro do seguimento
sem delimitações prévias. Estes intervalos correspondem ao tempo em que houve eventos
dentro do seguimento para estimar a probabilidade de sobrevida (BOTELHO; SILVA; CRUZ,
2009; FERREIRA; PATINO, 2016).
Os dados da sobrevida cumulativa calculados para cada intervalo propiciam a
confecção das curvas de Kaplan-Meier ou curvas de sobrevida. Estas são apresentadas na
formatação de “escada”, correspondendo cada degrau a um novo evento (Figura 01). Dessa
forma, quanto maior o tamanho da amostra, menores serão os “degraus” e as curvas mais
regulares (BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009).
As curvas de sobrevida são influenciadas por características individuais, o que torna
necessária a estratificação em diferentes grupos e consequente comparação das curvas. Assim,
curvas paralelas indicam a manutenção da proporcionalidade de risco. Em contrapartida,
quando essas curvas apresentam superposição ou considerável distanciamento deve-se
considerar a quebra da proporcionalidade de risco durante o intervalo temporal destinado para
observação (CARVALHO et al., 2011).
O estimador Kaplan-Meier também possibilita conhecer a função de sobrevivência
para casos censurados. Para tal, são utilizados conceitos de independência de eventos em cada
intervalo de tempo anterior a t, e de probabilidade condicional aos que estão em risco em cada
período (CARVALHO et al., 2011).
As censuras condizem com a perda de informação decorrente da não observação da
data de ocorrência do desfecho (CARVALHO et al., 2011). Seguem os principais tipos:
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Figura 01. Representação esquemática das curvas de sobrevida
mediante estimador de Kaplan-Meier.
Fonte: ABG Consultoria estatística. Disponível em:
http://www.abgconsultoria.com.br/blog/analise-desobrevivencia/
 Censuras à direita ocorrerão quando o tempo entre o início da observação e o
evento é superior ao tempo observado, ou seja, o tempo de sobrevivência de uma pessoa é
superior

ao

tempo

de

observação

designado

pelo

investigador

(KLEINBAUM;

CHRISTENSEN; ROWE, 2009; CARVALHO et al., 2011). Esta pode ser subdividida em:
o Censura tipo I, todas as observações são censuradas quando o desfecho não é
observado no tempo programado de acompanhamento (BORGES, 2014);
o Censura tipo II, as observações são censuradas quando número específico de
eventos acontecem e determinam o fim do estudo (BORGES, 2014);
o Censura tipo III, acontece quando a observação é retirada no decorrer do estudo
sem ter ocorrido falha ou quando a falha diverge do objetivo pretendido (LEE; WANG,
2003).
 As censuras à esquerda correspondem à ocorrência do desfecho sem o
conhecimento do investigador dentro do período observado, isto é, o tempo real de
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sobrevivência é menor do que o observado pelo investigador (KLEINBAUM;
CHRISTENSEN; ROWE, 2009; CARVALHO et al., 2011).
Diante do exposto, fica perceptível que as informações de todos os participantes
podem ser utilizadas na análise de sobrevida, até o momento em que seja registrada falha ou
censura. Tal especificidade aplica-se para análise de respostas binárias em estudos com
diferentes tempos e perdas no seguimento (REBASA, 2005).
Para comparação das curvas de sobrevida entre dois ou mais grupos e obtenção do pvalor, destina-se o teste não paramétrico de significância log-rank (FERREIRA; PATINO,
2016). Esse teste é considerado o mais robusto e permite comparar a distribuição das
observações ocorridas em cada estrato com a distribuição que seria esperada. Dessa forma,
quando existe equivalência entre as distribuições observadas e esperadas, entende-se que a
variável em questão não interfere na sobrevida (REBASA, 2005; CARVALHO et al., 2011).
A regressão de Cox, conhecida como modelo de riscos proporcionais, é um modelo
semiparamétrico de regressão múltipla, implementado na análise de sobrevida para ajustar a
função de risco, no entanto, considera um risco basal que é fixo ao longo do tempo e
covariáveis (BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002; BRADBURN et
al., 2003; SPRUANCE et al., 2004; CARVALHO et al., 2011).

2.5 ATRASO NA ATENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA E SOBREVIDA

Classicamente, é considerado como atraso na atenção ao câncer de mama um
intervalo superior a três meses entre a identificação do sintoma e o início do tratamento.
Salienta-se que este atraso está associado à redução de 12% na sobrevida de cinco anos de
pacientes com a doença (RICHARDS et al., 1999). Tendo por base esse conceito, a análise do
tempo total apresenta ampla aplicabilidade nas investigações que remetem tempo na
assistência ao câncer de mama (BARROS; UEMURA; MACEDO, 2013).
Esse retardo pode ocorrer em três fases. A primeira abrange a identificação da
sintomatologia até a chegada da mulher no serviço de saúde, conhecido como atraso do
paciente; a segunda fase refere-se ao intervalo entre o atendimento no serviço de saúde e o
acesso à especialidade para a confirmação diagnóstica; e por último, o intervalo entre o
diagnóstico e o início do tratamento. As duas fases finais são conhecidas como atraso do
serviço (COATES, 1999; UNGER-SALDAÑA; INFANTE-CASTAÑEDA, 2011)
Categorizações similares estão postas na literatura (FIGURA 02), como: atraso do
paciente, permeia a identificação dos sinais e sintomas e busca por avaliação médica; atraso
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médico, delimita-se do primeiro contato com o paciente sintomatológico até o início da
investigação para o potencial câncer; em último plano está o atraso do sistema, o qual está
compreendido entre o primeiro contato médico/paciente até o início do tratamento. O atraso
do sistema pode ser subdividido em atraso do sistema no primeiro cuidado a saúde, atraso do
diagnóstico no segundo cuidado a saúde e atraso do tratamento (OLESEN; HANSEN;
VEDSTED, 2009).

ATRASO DO
PACIENTE

ATRASO
MÉDICO

ATRASO DO SISTEMA
DE SAÚDE

ATRASO DO SISTEMA
DE SAÚDE NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA

ATRASO NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PRIMEIRO
SINTOMA

ATRASO DO
PRIMEIRO
CONTATO
COM O
SERVIÇO DE
SAÚDE

INVESTIGAÇÃO
INICIAL DOS
SINTOMAS
RELACIONADOS AO
CÂNCER

ENCAMINHAR
PARA
HOSPITAL

ATRASO DO
DIAGNÓSTICO
NA ATENÇÃO
SECUNDÁRIA

ATRASO DO
TRATAMENTO

ATRASO NA
ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE

PRIMEIRO
ATENDIMENTO
HOSPITAR

DIAGNÓSTICO E
ENCAMINHAMENTO PARA
TRATAMENTO

INÍCIO DO
TRATAMENTO

Figura 02: Esquematização para os intervalos de tempo na atenção ao câncer de mama,
incluindo o atraso do paciente, atraso médico e atraso do sistema.
Fonte: OLESEN; HANSEN; VESTED, 2009.

O Modelo de Andersen propõe o atraso comportamental para descrever o tempo em
que uma pessoa reconhece que a doença requer cuidados médicos e decidi agir; atraso de
agendamento representa o tempo entre a decisão de agir para procurar ajuda e real execução
desse compromisso; e o atraso de tratamento como o tempo entre o primeiro encontro com um
profissional de saúde e o início do tratamento (WALTER et al., 2012).
O estudo dos intervalos de tempo na atenção ao câncer de mama constitui uma
excelente ferramenta para o planejamento de estratégias intervencionistas no âmbito clínico e
político do cuidado à mulher (SOUZA et al., 2015). Nesse âmbito, diversos desfechos estão
disponíveis na literatura científica, o que possibilita a manutenção de uma incessante
investigação, a saber.
Nos Estados Unidos, especificamente na Carolina do Norte, foi evidenciado que uma
em cada dez mulheres de baixa renda esperaram 60 dias ou mais após o diagnóstico para
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iniciar o tratamento, repercutindo em estadio avançado e diminuição da sobrevida específica
em 85% (MCLAUGHLIN et al., 2012).
Na China, uma investigação com 1.431 mulheres, verificou que 60,4% vivenciaram
atraso no diagnóstico e tratamento superior a 30 dias, em especial para as residentes em áreas
rurais, repercutindo no tamanho do tumor, extensão linfonodal e estadio. A sobrevida livre de
progressão foi prejudicada com atraso superior a seis meses (HUO et al., 2015).
A mediana de 137 dias entre a primeira consulta e o tratamento foi observada na
Colômbia. Fato relacionado com o nível educacional das mulheres, afiliação ao sistema de
seguridade social, status socioeconômico e o fator motivador para a consulta (PIÑEROS et
al., 2011).
No Brasil, apesar das dificuldades no acesso a serviços de saúde, estudo envolvendo
137.593 mulheres com câncer de mama tratadas entre 2000 e 2011 verificou que 63,1% dos
casos teve início do tratamento em um intervalo de tempo menor ou igual a 60 dias. A
mediana do tempo para as regiões do país foi de 43 dias. As mulheres que obtiveram um
tempo maior para início do tratamento foram caracterizadas por idade superior a 60 anos, não
brancas, sem companheiro, menos de oito anos de estudo, doença em estadiamento inicial e
foram encaminhadas pelo SUS. Sendo assim, observa-se neste estudo que o acesso ao
tratamento ocorre em tempo oportuno (MEDEIROS et al., 2015).
De forma geral, diversos fatores estão relacionados com o tempo destinado pelo
pacientes para procurar um serviço de saúde após identificação de possíveis sintomas do
câncer. Estes envolvem idade, gênero, acesso aos serviços de saúde, comunicação
paciente/profissional, medo, necessidade de trabalhar, indiferença aos sintomas ou postura
expectante (SMITH; POPE; BOTHA, 2005; PINEROS et al., 2009; BRIGHT et al., 2011).
Especificamente no câncer de mama, o atraso no diagnóstico e tratamento está
associado à idade do paciente; estadio avançado, tamanho do tumor, comprometimento de
linfonodos axilares; baixo grau de instrução e desconhecimento sobre a doença; ineficácia das
estratégias de rastreamento; ausência de plano de saúde; baixo nível socioeconômico;
residência distante do local de tratamento; sintoma inicial; e estado menopausal
(MONTELLA et al., 2001; TRUFELLI et al., 2008; PIÑEROS et al., 2009; SHARMA et al.,
2012; HUO et al., 2015; PAIVA; CESSE, 2015; BARROS; UEMURA; MACEDO, 2013).
Mulheres com câncer de mama em idade jovem, apresentam uma fisiopatologia
diferenciada, o que culmina em uma doença agressiva e com abordagem terapêutica de igual
modo. Mulheres com esse perfil estão inseridas em um cenário de maior vulnerabilidade para
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atraso na atenção ao câncer de mama, visto que não estão habitualmente inseridas nos
programas de rastreamento (SARIEGO, 2010).
O estadio clínico avançado, comprometimento linfonodal e maior volume do tumor
é, por vezes, reflexo de programas e políticas públicas de saúde ineficientes para captação
precoce de mulheres em risco para o câncer de mama. Além disso, é notória a dificuldade
enfrentada por mulheres com neoplasia mamária para incluir-se na assistência ofertada em
unidades oncológicas, sobretudo em serviços públicos. Tais apontamentos são contrários às
prerrogativas do SUS (FERREIRA et al., 2017). Soma-se também, a experiência traumática
na vida da mulher, fato que limita a predisposição imediata para buscar os serviços de saúde
em virtude do medo de morrer, possíveis alterações da imagem corporal e dúvidas quanto às
possibilidades e sucesso terapêutico (CARVALHO et al., 2015).
O baixo nível de instrução/conhecimento das mulheres repercute negativamente no
entendimento da doença e em especial sobre seus direitos e oportunidades dentro do sistema
de cuidado a saúde. É possível pressupor que mulheres com nível de instrução mais elevado
aproveitam de forma ampla todas as possibilidades ofertadas pelo serviço, seja ele público ou
privado; além de reivindicarem por diferentes caminhos e de forma clara seus direitos
BARROS; UEMURA; MACEDO, 2013).
Menor nível socioeconômico implica, na grande maioria das vezes, em adesão à
assistência provida pelo serviço público. No Brasil, essa característica resulta em atrasos
importantes, principalmente no período de diagnóstico da doença (TRUFELLI et al., 2008).
Os atrasos relacionados aos serviços de saúde podem ser atribuídos à realização de
biópsia em dias subsequentes à primeira consulta, espera pela cirurgia para confirmação
diagnóstica, diagnóstico errado e limitações como: dificuldade em referenciar para um
atendimento especializado, falta de materiais, retardo na análise anatomopatológica, difícil
execução dos exames pré-operatórios, bem como dificuldade na interlocução entre os serviços
de assistência ao câncer (NORSA’ADAH et al., 2011).
No Brasil, a lei nº 12.732, de novembro de 2012, garantiu o direito do paciente com
neoplasia maligna de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias
contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo
menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único (BRASIL,
2012).
No entanto, o projeto de lei 275/2015 agrega na legislação supracitada a garantia
para realização de exames diagnósticos no prazo de 30 dias, justificado pelo médico
responsável, para os casos em que a principal hipótese diagnóstica é a neoplasia maligna
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(BRASIL, 2015d). A efetivação desse direito demanda planejamento das ações em saúde com
base na vigilância do câncer e por meio de informações dos Registros de Câncer de Base
Populacional (RCBP) e Registros Hospitalares de Câncer. Assim, é possível avaliar o
desempenho das instituições na atenção ao paciente oncológico, subsidiando estudos
prognósticos, de sobrevida e análises de tendências temporais dos fenômenos associados à
doença (PINTO et al., 2012; SOUZA et al., 2015).
Fatores geográficos acarretam em impacto negativo na atenção ao câncer de mama,
pois existe uma concentração de unidades assistenciais em regiões metropolitanas o que
retarda o acesso de mulheres residentes em localidades longínquas, além de exigir repetidas e
dispendiosas visitas para atendimento (OLIVEIRA et al., 2011; PAIVA; CESSE, 2015).
Destaca-se a necessidade de transporte para realização dos atendimentos, pois a maioria das
mulheres não dispõe de veículo próprio, tornando-as dependentes do transporte público, das
Secretarias Municipais de Saúde ou de terceiros. Em síntese, os custos para implementação de
cuidados no câncer de mama são impactantes e constituem uma barreira para maioria das
famílias envolvidas com essa condição de saúde (BARROS; BASTOS; DAMASO, 2011;
OLIVEIRA et al., 2011; PAIVA; CESSE, 2015).
Tendo em vista o exposto, é evidente a necessidade de adequação dos sistemas de
saúde não só para atender à crescente demanda de mulheres já acometidas pela neoplasia
mamária, mas para promoção da saúde e detecção precoce. Para tal, torna-se plausível a
constante discussão de práticas baseadas em evidências para o âmbito inter e multidisciplinar,
adoção de estratégias econômica e culturalmente viáveis, aprimoramento da infraestrutura
diagnóstica e terapêutica. Dessa forma, pode ser possível transpor barreiras e minimizar
qualquer atraso que possa impactar no avanço da doença e consequente sobrevida das
mulheres (BARROS, UEMURA; MACEDO, 2012; PAIVA; CESSE, 2015).
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3 OBJETIVOS

3.1 GERAL
 Analisar fatores prognósticos associados à sobrevida específica no câncer de
mama feminino.

3.5 ESPECÍFICOS
 Estimar a taxa de sobrevida específica para mulheres com estadio não avançado e
localmente avançado;
 Identificar atraso na atenção em saúde ao câncer de mama;
 Analisar associação entre a taxa de sobrevida específica com fatores
sociodemográficos, estadio clínico e atraso na atenção em saúde.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo de coorte observacional retrospectivo de mulheres
diagnosticadas com câncer de mama assistidas em um serviço de oncologia clínica de um
hospital filantrópico, situado em uma capital do Nordeste.
Estudos de coorte observacionais permitem extrair informações de prontuários ou em
bases de dados já existentes, como por exemplo, fontes de dados de base hospitalar ou
populacional (BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002). Os registros
de base hospitalar referem-se à totalidade dos casos tratados e acompanhados em uma
determinada instituição. Assim, constitui uma excelente fonte de informações para a gestão e
pesquisadores que buscam resultados de tratamentos, fatores de risco ou prognósticos nos
diferentes grupos (YOUNG, 1991).
Esse tipo de delineamento permite o seguimento dos integrantes de uma coorte ao
longo do tempo, com acesso à variável proposta, que pode ser o tempo até o desfecho ou a
medida deste. Salienta-se nesse tipo de estudo a importância do detalhamento das informações
relacionadas ao tempo, incluindo datas para mudanças pertinentes às variáveis estudadas
(CARVALHO et al., 2011). O seguimento de uma coorte para análise de sobrevida por câncer
pode ser classificado em passivo, ativo ou misto (PARKIN; HAKULINEN, 1991;
BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002). Neste estudo, adotou-se uma
forma mista de seguimento, o que implica em contato direto com registros hospitalares e
bancos de dados consolidados.

4.2 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Oncologia Clínica de um hospital
filantrópico, situado numa capital nordestina. Este serviço estava sob coordenação conveniada
com a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e a instituição filantrópica. Para o acesso ao
serviço, as usuárias precisam apresentar o encaminhamento médico ou a confirmação da
neoplasia mamária.
O serviço contava com uma equipe multiprofissional, composta por cinco
oncologistas, um oncologista pediátrico, dois cirurgiões, um hematologista, um médico da
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dor, quatro enfermeiras, oito técnicos de enfermagem, uma assistente social, uma
farmacêutica, duas técnicas de farmácia, um urologista e uma fisioterapeuta. A central de
quimioterapia possui 24 leitos e funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 17h.

4.3 FONTES DE DADOS SECUNDÁRIOS

Este estudo consiste em um desmembramento da Tese de Gonçalves (2013). Assim,
os dados foram extraídos de três fontes secundárias, devidamente autorizadas (ANEXOS A,
C, D):
Banco de dados da Tese “Trajetória de mulheres com câncer de mama: dos
sinais e sintomas ao tratamento” (GONÇALVES, 2013): trata-se de um estudo
observacional de corte transversal. Teve como objetivo geral: analisar a trajetória de mulheres
com câncer de mama na busca de atenção à saúde, desde a detecção de sinais e sintomas até o
tratamento, além de, identificar o sinal ou sintoma determinante na procura de assistência em
saúde; os intervalos de tempo na condução dos casos; as barreiras e as facilidades no acesso
aos serviços de saúde e verificar a associação entre o atraso superior a três meses e aspectos
sociodemográficos e estadio clínico. A amostra deste estudo foi composta por 100 mulheres
diagnosticadas com câncer de mama. Desta fonte, foram utilizados dados relacionados à
identificação das mulheres, aspectos sociodemográficos e os intervalos de tempo na atenção
ao câncer de mama.
Prontuários do serviço de oncologia: identificação do desfecho clínico das 100
mulheres diagnosticadas com câncer de mama na tese acima referida.
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) - Ministério da Saúde (MS) Departamento de Informática do SUS (DATASUS) / Sergipe: Este banco de dados foi
desenvolvido em 1975 com a finalidade de obter, de forma regular e abrangente, dados sobre
mortalidade para subsidiar as diversas esferas de gestão na saúde pública. Trata-se de um
produto resultante da unificação de mais de 40 instrumentos utilizados ao longo dos anos para
coleta de dados sobre mortalidade no país, e cuja informatização aconteceu em 1979
(SANTANA; TENÓRIO; SANTOS, 2015). Suas variáveis permitem, a partir da causa mortis
atestada pelo médico, construir indicadores e processar análises epidemiológicas diversas.
Este aspecto torna o SIM uma importante ferramenta para a eficiência da gestão na área da
saúde (SANTANA; TENÓRIO; SANTOS, 2015; BRASIL, 2016b). Assim, foi possível a
confirmação das causas de óbito de todas as mulheres inseridas no estudo, conforme critérios
prévios adotados por Gonçalves (2013).
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4.4 POPULAÇÃO

Foram identificadas por meio dos formulários de Autorização de Procedimento de
Alta Complexidade (APAC) e agenda de quimioterapia, 139 mulheres com diagnóstico de
câncer de mama, no período de 01/10/2011 a 31/12/2012. Dessas, 127 foram encontradas no
serviço, sendo que 22 foram excluídas, por não atenderem aos critérios de inclusão e cinco se
recusaram a participar, totalizando uma amostra composta por 100 mulheres entrevistadas
(GONÇALVES, 2013). Os critérios de inclusão foram:
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Residentes no estado da região Nordeste de interesse quando detectada a alteração
na mama;
 Iniciaram quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante no serviço onde foi realizado o
estudo entre 01/08/2011 e 31/12/2012.
Figura 03: Fluxograma representativo da população do estudo.

100 mulheres identificadas por
meio de prontuário ou do SIM

FALHAS:
33 óbitos pela doença

CENSURAS À
DIREITA

Ponto de corte
(60 meses)

CENSURA TIPO I:
67 mulheres
Fonte: Adaptado de Durant (2016).

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS

A autorização para a realização da pesquisa foi formalizada mediante anuência da
coordenação do serviço oncológico da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia
(FBHC) (ANEXO C) e Secretaria de Estado da Saúde (SES) / Vigilância Epidemiológica /
Serviço de Informação sobre Mortalidade (ANEXO D).

46

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
Federal de Sergipe para avaliação de adendo no projeto registrado com CAAE nº
0196.0.107.000-11, sob responsabilidade da Drª Leila Luiza Conceição Gonçalves, conforme
preconizado nas diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos
que atende à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde, Brasília/DF (BRASIL, 2012b). A autorização foi concedida em 10 de
fevereiro de 2017 (ANEXO E), estando o início da coleta de dados vinculado a esta data.
Ressalta-se que foi obtida autorização da autora (GONÇALVES, 2013) para uso do
banco de dados (ANEXO A) e firmado termo de responsabilidade e sigilo (ANEXO B)
quanto às informações das mulheres.

4.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E VARIÁVEIS DE INTERESSE

O levantamento dos dados quanto à sobrevida foi realizado por meio de um
formulário estruturado (APÊNDICE A), que inclui informações pertinentes à identificação da
mulher e desfecho clínico. Esta ferramenta foi desenvolvida pelo pesquisador com o intuito de
complementar as informações já coletadas e armazenadas no banco de dados informatizado e
disponibilizado por Gonçalves (2013).
O formulário foi composto por sete questões, distribuídas em duas sessões:
 Identificação: número do prontuário, iniciais do nome da mulher, data de
nascimento, município de residência. Estas variáveis permitiram, com fidedignidade,
identificar o prontuário e, posteriormente, realizar alinhamento com os dados previamente
coletados.
 Desfecho clínico: constituída por uma questão central que permitiu conhecer se a
mulher estava viva com evidência da doença, viva sem evidência da doença, óbito pela
doença ou por outra causa, assim como, a data da última consulta e a data do óbito. Diante da
condição óbito por outra causa, foi possível conhecer a causa do óbito através do SIM.

4.6.1

Definição das variáveis do estudo

4.6.1.1 Variáveis dependentes
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Conhecida como variáveis de critério, de resultado e de efeito. São as consequências
ou os resultados da influência das variáveis independentes (CRESWELL, 2010; MARCONI;
LAKATOS, 2010). Para este estudo, são consideradas as seguintes variáveis:
 Atraso na 1ª fase de atenção ao câncer de mama: considerou-se o tempo
superior a 30 dias entre a descoberta do primeiro sinal e/ou sintoma e a primeira consulta
médica. Essa delimitação justifica-se pela progressiva cobertura de Equipes de Saúde da
Família (ESF) à época em Sergipe, média de 584 ESF, com cobertura de 55,14% do
quantitativo proposto pelo Ministério da Saúde do Brasil (SERGIPE, 2017). Salienta-se que é
nesse modelo de atenção primária de saúde, voltado à vigilância da saúde, que se desenvolve
um conjunto de ações para à saúde da mulher, permitindo a promoção, proteção e prevenção
de agravos, o diagnóstico precoce do câncer de mama, acesso ao tratamento oportuno,
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde (BRASIL, 2012c; BRASIL, 2015).
 Atraso na 2ª fase de atenção ao câncer de mama: foi definido como o tempo
superior a 30 dias decorrido entre a primeira consulta com profissional de saúde e o
diagnóstico da neoplasia, como defende o projeto de Lei 275/2015.Este prevê a garantia para
realização de exames diagnósticos no prazo de 30 dias para os casos em que a principal
hipótese diagnóstica é a neoplasia maligna (BRASIL, 2015d). Encontra-se em tramitação na
Câmara dos Deputados, apensado ao projeto de Lei 8271/2014 (BRASIL, 2018a).
 Atraso na 3ª fase de atenção ao câncer de mama: consistiu no tempo superior a
60 dias decorridos entre o diagnóstico e o início do tratamento. Justifica-se pela lei nº 12.732,
de novembro de 2012, a qual garante o direito do paciente com neoplasia maligna de se
submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias contados a partir do dia em
que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a
necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único (BRASIL, 2012).
 Sobrevida específica: representada pelo tempo decorrido entre o diagnóstico do
câncer de mama e a morte pela doença (NCI, 2017).

4.6.1.2 Variáveis independentes

São aquelas que causam, influenciam ou afetam os resultados, conhecidas como
variáveis de tratamento, manipuladas, antecedentes ou preditoras (CRESWELL, 2010;
MARCONI; LAKATOS, 2010). Foram selecionadas as seguintes variáveis para o estudo:
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 Idade: quantidade de anos completos referidos no momento do diagnóstico pela
entrevistada (GONÇALVES, 2013);
 Escolaridade: foram considerados os anos completos de estudo. Assim foram
estabelecidas duas categorias: menor que oitos anos de estudo e maior que oitos anos de
estudo, conforme informações contidas no banco de dados de Gonçalves (2013);
 Situação marital: “definida coabitação referida pela mulher” (GONÇALVES,
2013, p53);
 Cidade de residência: “município do estado de Sergipe onde reside, referido pela
mulher na descoberta dos sinais e sintomas”, (GONÇALVES, 2013, p53);
 Classe social/renda: diante do Critério Padrão de Classificação Econômica Brasil
de 2008, adotado por Gonçalves (2013), foi estabelecido para este estudo uma reclassificação
pertinente ao número de salários previstos para cada classe. Assim, as categorias A, B1 e B2
condizem com renda familiar mensal maior que R$ 1200, e as categorias C1, C2, D, E com
renda inferior a esta (BRASIL, 2012).
 Data da descoberta do sinal ou sintoma: “consiste no mês e ano da identificação
do nódulo, referido pela mulher” (GONÇALVES, 2013, p53);
 Forma de descoberta de sinais e/ou sintomas de alteração da mama:
“Envolve o método pelo qual os sinais e/ou sintomas de alteração da mama foram
identificados: autoexame das mamas, exame clínico das mamas, ultrassonografia,
mamografia, dor na mama e palpação acidental” (GONÇALVES, 2013, p53);
 Sinal ou sintoma determinante da procura por assistência em saúde: “consiste
no sinal ou sintoma de alteração na mama, identificado pela mulher, que gerou a busca de
assistência em saúde”, (GONÇALVES, 2013, p54);
 Data da 1ª consulta: “dia, mês e ano em que ocorreu a primeira consulta com
profissional de saúde de nível superior de medicina ou enfermagem após a identificação do
nódulo, informado pela mulher”, (GONÇALVES, 2013, p54);
 Data do diagnóstico: “dia, mês e ano do laudo citopatológico (PAAF – Punção
Aspirativa por Agulha Fina) ou do histopatológico (PAG – Punção por Agulha Grossa ou
biópsia) que definiu o diagnóstico de câncer de mama”, (GONÇALVES, 2013, p54);
 Estadio clínico:foi mantida a definição adotada por Gonçalves (2013), que
considera o estadio da neoplasia segundo a classificação TNM proposta pela UICC. Para tal
foram considerados dados de laudos e/ou registro médico em prontuário, de acordo com a
classificação dos tumores malignos que considera as características do tumor primário, dos
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gânglios das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza, e a presença
ou ausência de metástases à distância (BRASIL, 2004b).
 Data do tratamento inicial: “dia, mês e ano em que a mulher iniciou o primeiro
tratamento para o câncer de mama, seja ele cirurgia ou quimioterapia neoadjuvante”
(GONÇALVES, 2013, p54);
 Desfecho clínico: representa o estado em que a mulher se encontra: viva com
evidência da doença, viva sem evidência da doença, óbito pela doença ou por outra causa no
momento da coleta de dados.
 Causa óbito: definiu-se como a causa principal do óbito registrada no SIM.

4.7 SISTEMÁTICA E PERÍODO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no período entre abril e dezembro de 2017, de
segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 17h. Para acesso aos prontuários do referido
serviço de oncologia, bem como ao Sistema de Informação sobre Mortalidade, realizou-se
contato prévio com a direção das instituições responsáveis, apresentação da pesquisa e dos
ofícios que oficializam a anuência para realização da pesquisa.
Foram instituídas as seguintes etapas:
1ª etapa – exploração do banco de dados cedido por Gonçalves (2013) para conhecer
as variáveis de identificação das mulheres, os aspectos sociodemográficos e os intervalos de
tempo da atenção ao câncer de mama;
2ª etapa – identificação e exploração dos prontuários das mulheres participantes do
estudo. Foram extraídos dados sobre o desfecho clínico dessas pacientes;
3ª etapa – foi desenvolvida por meio de consulta ao SIM para obtenção dos dados
que confirmassem o óbito e a causa mortis das mulheres que obtiveram esse desfecho no
período de 2013-2017. Para essa busca utilizou-se o nome completo da mulher, data de
nascimento e nome da mãe.
Ressalta-se que o pesquisador principal ficou responsável por toda a coleta de dados.

4.8 ANÁLISE DOS DADOS

As informações colhidas foram armazenadas em banco de dados elaborado no
programa Microsoft Excel 2013 com dupla digitação e validação. Os dados foram analisados
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de forma descritiva e analítica, e para tal, foi utilizado o programa estatístico MedCalc
Statistical Software versão 18 (MEDCALC, 2018).
Para análise de sobrevida, foi adotado o conceito expresso por Kleinbaum,
Christensen e Rowe (2009), que coloca em evidência o tempo, desde a entrada do indivíduo
no estudo (data do diagnóstico) até a ocorrência do evento de interesse ou a censura (óbito ou
não). Salienta-se que a ocorrência do óbito foi determinada por meio do SIM/SE.
O estimador Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a probabilidade de sobrevida
em intervalos de tempo (GOEL; KHANNA; KISHORE 2010; LAERD, 2013). Como prérequisito do método, foram considerados os seguintes fatores: censura e evento como status
mutuamente exclusivo e independentes, definição clara do intervalo de tempo para
reconhecimento do evento e censura (LAERD, 2013).
Para conhecer a significância estatística e comparar grupos em análise univariada, foi
aplicado o teste log-rank (BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002;
BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009).
A regressão de Cox foi aplicada para comparar grupos em análise multivariada
(BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009). O critério para inclusão das variáveis nesse modelo será
a obtenção de valores de p < 0,05 no teste de log-rank.
De forma complementar, o Hazard Ratio (HR) foi utilizado para identificar a função
de risco instantâneo dos indivíduos conhecerem o evento, fato variável ao longo do tempo e
que agrega valor na análise de sobrevida (SPRUANCE et al., 2004; CARVALHO et al.,
2011).
Para associação entre fatores clínicos e morte por câncer de mama considerou-se a
razão de chances (Odds Ratio - OR) na regressão logística uni e multivariada (SZUMILAS,
2010).
As análises foram realizadas a partir de agrupamento das variáveis do banco de
dados em três blocos de análises, conforme mostra o Quadro 03.
Para minimizar a possibilidade de viés nas informações extraídas dos prontuários, foi
realizado o confrontamento destas com os dados cedidos por Gonçalves (2013) e do SIM.
Com relação aos intervalos de tempo na atenção à saúde para o câncer de mama, estes
constituem uma possibilidade de viés para análise de sobrevida, sobretudo por não serem
controlados pelo pesquisador. No entanto, a análise do impacto desses intervalos na sobrevida
das mulheres com neoplasia mamária integra o objetivo deste estudo.
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QUADRO 03: Blocos de análise estatística para análise de fatores prognósticos e sobrevida
no câncer de mama feminino. Aracaju-SE, Ago 2011/Dez 2017.
NOME DO BLOCO
DESCRIÇÃO
1. Caracterização
 Idade
sociodemográfica

e  Local de moradia
 Escolaridade.

clínica

 Renda
 Situação marital
 Estadiamento
2. Fases do atraso na  1ª fase de atraso (data precisa ou estimada que mulher
atenção em saúde ao

descobriu os sinais e sintomas de alteração na mama, data da 1ª

câncer de mama.

consulta).
 2ª fase de atraso (data da 1ª consulta, data do diagnóstico).
 3ª fase de atraso (data do diagnóstico, data do tratamento).

3. Análise

de  Sobrevida específica (data do diagnóstico, óbito por câncer

sobrevida.

de mama).

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador, 2018.

4.9 RISCOS DO ESTUDO

Os riscos atribuídos a este estudo são mínimos, relacionados ao constrangimento
pelo teor de algumas informações extraídas de prontuários ou consulta ao SIM. Assim, podem
envolver as dimensões psíquica, intelectual, social e cultural das voluntárias e familiares. No
entanto, o pesquisador minimizou os riscos por meio da garantia de ambiente favorável para
consulta aos prontuários, sigilo das informações coletadas, anonimato. Outros riscos não
previsíveis que possam ocorrer em decorrência da pesquisa são de inteira responsabilidade
dos pesquisadores.

4.9.1

Conflito de Interesses

Registra-se que os pesquisadores envolvidos neste estudo não apresentam conflitos
de interesses, visto a ausência de envolvimento financeiro ou empregatício com quaisquer
fontes citadas. Do mesmo modo, as instituições colaboradoras são isentas de interesse
financeiro sobre o assunto estudado ou materiais utilizados. Assim, os resultados desse estudo
foram conduzidos exclusivamente para fins científicos.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O item “Resultados e discussão” está apresentado na formatação de um manuscrito sob as
normas da Revista Archives of Women's Mental Health, ISSN: 1434-1816 (Versão
impressa) e 1435-1102 (Versão online) (ANEXO F).
Trata-se do jornal oficial da International Association for Women's Mental Health, da
Marcé Society e da North American Society for Psychosocial Obstetrics and Gynecology
(NASPOG). Está disponível desde 1998, apresenta fator de impacto 3.397 e Qualis A2 para
área interdisciplinar. Propõe-se a publicar artigos de pesquisa rigorosamente revistos,
comunicações curtas, relatos de casos, artigos de revisão, editoriais convidados, perspectivas
históricas, revisões de livros, cartas ao editor, bem como resumos de conferências escritos em
inglês.
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PREDITORES DE SOBREVIDA NO CÂNCER DE MAMA EM UNIDADE ONCOLÓGICA DO
NORDESTE BRASILEIRO

RESUMO

Objetivo: Analisar fatores preditores de sobrevida no câncer de mama feminino em Sergipe/Brasil. Métodos:
Trata-se de uma coorte observacional retrospectiva, realizada em um Ambulatório de Oncologia Clínica,
localizado em Aracaju/Sergipe/Brasil. Utilizou-se o MedCalc Statistical Software versão 18 para a análise
estatística. Resultados: A regressão de Cox identificou o estadiamento como um fator independente que afeta a
curva de sobrevida geral de mulheres com câncer de mama. Conclusões: Fatores prognósticos impactam na
redução das taxas de sobrevida.
Palavras-chave: Neoplasia da Mama; Prognóstico; Análise de Sobrevida; Atenção Primária à Saúde; Diagnóstico
Tardio.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama está entre os frequentes agravos que incidem na população feminina no mundo (FERLAY et
al., 2015). No Brasil, persiste como um grave problema de saúde pública, devido à alta incidência e mortalidade.
Para o biênio 2016 – 2017 foram estimados 57.960 novos casos no país, acompanhados de aproximadamente
14,35 óbitos para cada 100 mil mulheres. Na região Nordeste, a taxa de incidência foi de 38,74/100 mil mulheres
(BRASIL, 2015).

Destaca-se que, em regiões de maior desenvolvimento do Brasil, as taxas de sobrevida para esta neoplasia se
aproximam de 80% (FERRAZ; MOREIRA-FILHO 2017). Tal fato, coloca o Brasil em melhor condição para
atenção em saúde ao câncer de mama, quando comparado com países como Malásia (68%), Índia (60%),
Mongólia (57%), África do Sul (53%) e Argélia (60%) (ALLEMANI et al., 2015).

Variações nas estimativas de sobrevida podem ser justificadas por influência de fatores prognósticos. Destacamse entre esses fatores características biológicas intrínsecas à carcinogênese e o estadio clínico. Ademais, fatores
socioeconômicos têm demonstrado significativo impacto no tempo de sobrevida, sobretudo no que diz respeito
ao acesso aos serviços de saúde (LIEDKE et al., 2014).

No entanto, a influência de fatores prognósticos preditivos de sobrevida específica para o câncer de mama em
mulheres brasileiras ainda não foi suficientemente elucidada. Sendo assim, este estudo tem o objetivo de analisar
fatores preditores de sobrevida no câncer de mama feminino em unidade oncológica de Sergipe.

Materiais e métodos
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Realizou-se um estudo de coorte observacional retrospectivo de cinco anos, com 100 mulheres diagnosticadas
com câncer de mama. O estudo foi desenvolvido em um Ambulatório de Oncologia Clínica integrante de um
hospital filantrópico, localizado na capital do estado de Sergipe, Nordeste brasileiro. O mesmo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe com CAAE nº 0196.0.107.000-11. Os dados
foram extraídos dos prontuários e do Sistema de Informação de Mortalidade. A coleta de dados ocorreu entre
abril e dezembro de 2017.

A análise estatística foi realizada utilizando o MedCalc Statistical Software versão 18. As curvas de
sobrevivência são apresentadas como curvas de Kaplan-Meier, e o significado foi classificado pelo teste Logrank. O modelo de regressão de Cox foi utilizado para análise prognóstica multivariada, e um modelo de
regressão logística binária para analisar os fatores clínicos de influência.

Resultados

A maioria das mulheres tinha idade superior ou igual a 50 anos, média de 51,6 anos (IC95% 49.6-53.7); convivia
com companheiro, tinha escolaridade menor ou igual a oito anos de estudos, renda familiar entre $ 100 e $ 600 e
residia fora da capital do estado. O sinal mais referido pelas mulheres, que determinou a busca por assistência
em saúde foi o nódulo (81,0%, IC95% 73,0-88,0), tendo sido identificado por meio da palpação acidental
(68,0%, IC95% 59-77).

A análise multifatorial utilizando o modelo de regressão multivariada de Cox com método de entrada forçada
incluiu nove fatores de risco (idade, situação marital, anos de estudo, renda, local de moradia, estadiamento e
atraso de primeira, segunda e terceira fase) e mostrou que o estadiamento [Hazard Ratio (HR) = 3,41, p = 0,046]
foi um fator independente que afetou a curva de sobrevida geral de mulheres com câncer de mama (Tabela 1).
As taxas de sobrevivência específica para cinco anos encontradas para as mulheres com estadiamento IA, IB e
IIA em comparação com IIB, IIIA, IIIB e IV foram 88,5% e 59,5%, respectivamente (Figura 1).

Tabela 1.Resultados do teste log-rank e da regressão multivariada de Cox para fatores clínicos na predição da
sobrevivência específica no câncer de mama(n=100). Aracaju-SE, ago 2011/dez 2017.
Características

Log-rank
HR (IC 95%)
2.10 (1.06-4.16)
1.03 (0.52-2.06)

p-value

Regressão Cox
HR (IC 95%)
1.93 (0.91-4.07)

Idade (< 50 anos vs. ≥ 50 anos)
0.045
Situação marital (Com companheiro vs. Sem
0.914
companheiro)
Anos de estudo (< 8 vs. ≥ 8)
1.00 (0.48-2.10)
0.993
Renda (<1200 reais vs. ≥ 1200 reais)
1.32 (0.66-2.67)
0.421
Local de moradia (Capital vs. Interior do
1.43 (0.71-2.85)
0.331
estado)
Estadio TNM (IA-IIA vs. IIB-IV)
4.34 (2.06-9.11)
0.008
3.41 (1.02-11.32)
Atraso de 1ª fase (Sim vs. Não)
2.18 (1.10-4.32)
0.027
1.87 (0.92-3.85)
Atraso de 2ª fase (Sim vs. Não)
0.76 (0.38-1.52)
0.440
Atraso de 3ª fase (Sim vs. Não)
1.09 (0.55-2.17)
0.790
TNM, Classificação Maligna de Tumores; HR, Hazard Ratio; IC, intervalo de confiança.
Fonte: dados da pesquisa.

p-value
0.084

0.046
0.086
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Fig 1 Estimativas de sobrevivência de Kaplan-Meier com base no
estadio TNM no diagnóstico
Fonte: Dados da pesquisa.
Os mesmos fatores de risco também foram analisados pelo modelo de regressão logística binária com um
método de entrada forçada. Identificou-se que o estadio avançado (OR = 3.99, p = 0.042), idade ≥ 50 anos (OR =
2.58, p = 0.050) e o atraso na busca por atenção em saúde após a identificação dos sinais e sintomas (OR = 2.57,
p = 0.046) foram associados à morte para as mulheres com câncer de mama (Tabela 2).

Tabela 2. Resultados da análise de regressão logística da associação entre fatores clínicos e morte no câncer de
mama.Aracaju-SE, ago 2011/ dez 2017.
Características

Univariada OR
(IC 95%)
2.52 (1.04-6.09)
1.09 (0.47-2.53)

p-value

Multivariada OR
(IC 95%)
2.58 (1.00-6.67)

Idade (< 50 anos vs. ≥ 50 anos)
0.041
Situação marital (Com companheiro vs. Sem
0.837
companheiro)
Anos de estudo (< 8 vs. ≥ 8)
0.98 (0.39-2.43)
0.963
Renda (<1200 reais vs. ≥ 1200 reais)
1.40 (0.60-3.26)
0.435
Local de moradia (Capital vs. Interior do
1.43 (0.60-3.43)
0.416
estado)
Estadio TNM (IA-IIA vs. IIB-IV)
5.23 (1.44-8.98)
0.012
3.99 (1.05-15.13)
Atraso de 1ª fase (Sim vs. Não)
2.76 (1.16-6.54)
0.021
2.57 (1.02-6.48)
Atraso de 2ª fase (Sim vs. Não)
0.68 (0.29-1.56)
0.359
Atraso de 3ª fase (Sim vs. Não)
1.09 (0.48-2.52)
0.832
TNM, Classificação Maligna de Tumores; OR, Odds Ratio; IC, Intervalo de Confiança.
Fonte: dados da pesquisa.

p-value
0.050

0.042
0.046

Discussões e Conclusões

A prevalência de mulheres acima dos 50 anos no estudo ressalta a tendência para progressivas taxas de câncer de
mama na perimenopausa. Mulheres que vivenciam o câncer de mama com idade mais avançada, tendem para o
desenvolvimento de tumores com receptores de estrogênio positivos e HER2 negativos, agregado a
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comorbidades e adaptações orgânicas próprias do processo de senilidade. Tais aspectos contribuem para menor
tempo de sobrevida e elevadas taxas de mortalidade (SYED; PARKS; CHEUNG 2014; ALIELDIN et al., 2014).
O estadio clínico localmente avançado encontrado nesse estudo é um dos principais fatores prognósticos
indicativos de baixa sobrevida e óbito (FERRAZ; MOREIRA-FILHO 2017), particularmente para aquelas
mulheres assistidas exclusivamente pelo serviço público de saúde (LIEDKE et al., 2014). Taxas de sobrevida
específica para estadio III e IV estão respectivamente entre 80% e 50% (BALABRAM; TURRA; GOBBI 2013;
FUJIMOTO; SILVA; KOIFMAN 2017). Resultados dessa natureza reafirmam a urgente necessidade de
estruturação dos serviços com paralela captação e diagnóstico precoce das mulheres que apresentam critérios de
inclusão para rastreamento. Esses apontamentos são direcionados de maneira especial para países em
desenvolvimento, pois barreiras socioeconômica e logística, desfavorecem o rastreio mamográfico de forma
ampla e organizada, refletindo em elevadas taxas de neoplasia mamária com estadio avançado (VIEIRA et al.
2017).

Nesse contexto adverso, soma-se a demora da mulher na busca por atenção em saúde após a identificação dos
sinais e sintomas do câncer de mama. Esse tipo de atraso está relacionado com o desconhecimento sobre a
doença, estilo e prioridades de vida, medo, crenças, negação, depressão e ansiedade (KHAKBAZAN et al.,
2014). Entre as mulheres sergipanas, esse atraso pode ter sido influenciado pelo baixo nível de escolaridade
(LOPES et al., 2017), tendo como consequência o diagnóstico tardio da neoplasia, ratificado pela identificação
do nódulo por meio da palpação acidental em sua maioria. Esse resultado gera preocupação, pois se sabe que o
atraso para o diagnóstico e o tratamento propicia a progressão da doença para estadio avançado e prognóstico
desfavorável.

Diante do exposto, cabe refletir que o uso de dados secundários constituiu uma limitação para o estudo, pois
subnotificações e a falta de clareza nas informações dos prontuários, como marcadores tumorais, tratamentos e
condição clínica da mulher cinco anos após o diagnóstico. Os intervalos de tempo na atenção à saúde para o
câncer de mama constituem viés para análise de sobrevida, pois não foram controlados pelo pesquisador. Somase a possibilidade de viés de seleção, visto que essa amostra não é representativa de todos os serviços. Todavia,
os resultados apresentados constituem uma ferramenta de sensibilização para novas pesquisas, permeando o
entendimento das lacunas existentes na assistência oncológica de regiões brasileiras de baixo desenvolvimento.

Os resultados expostos reafirmam o impacto de fatores prognósticos para redução das taxas de sobrevida
específica, em especial a idade das mulheres, o estadiamento e o atraso na procura por atenção em saúde. É
imprescindível o fortalecimento de ações para educação em saúde no âmbito da atenção primária, além da
efetivação de um programa de rastreamento organizado e permanente. Dessa forma, pode ser possível a
sensibilização e captação precoce de mulheres, impactando nas taxas de mortalidade, sobretudo nos países em
desenvolvimento e de escassos recursos.
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6 CONCLUSÃO

A análise de fatores prognósticos preditivos de sobrevida em cinco anos no câncer de
mama feminino, encontrada neste estudo, possibilitou uma melhor compreensão acerca da
influência de aspectos socioeconômicos e de acesso à atenção em saúde sobre desfecho
clínico, em especial, de mulheres assistidas exclusivamente no serviço público. Assim:
 Foi estimada sobrevida específica em cinco anos de 88,5% para mulheres com
câncer não avançado;
 O estadio mostrou-se como o principal fator prognóstico que impacta
negativamente na sobrevida de mulheres com câncer de mama;
 Entre as mulheres com estadio avançado, a redução da taxa de sobrevida
específica foi superior a 25% em aproximadamente dois anos e meio quando comparado com
as mulheres de estadio não avançado;
 O risco de óbito foi maior entre as mulheres com idade ≥ 50 anos, com atraso na
primeira fase e estadio avançado. Assim como a probabilidade de morte, quando comparada
aos grupos opostos.
 O óbito das mulheres com câncer de mama esteve diretamente relacionado com a
idade, estadio e atraso na primeira fase de atenção em saúde para o câncer de mama.

59

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os resultados encontrados neste estudo e o reconhecido problema de
saúde pública decorrente do câncer de mama, torna-se imprescindível a efetivação de
estratégias sistemáticas e integradas que possibilitem a redução da incidência e
morbimortalidade, sobretudo em regiões de escassos recursos detentoras de inúmeras
barreiras para prover assistência em saúde.
Referente ao atraso na primeira fase de atenção ao câncer de mama identificado
nesse estudo, salienta-se a importância e responsabilidade das equipes de saúde da família,
pilar da atenção primária em saúde, quanto às ações de controle e detecção precoce do câncer
de mama. Assim, é cabível uma maior ênfase em atividades educativas para sensibilizar a
população quanto à magnitude do problema, à possibilidade de detecção precoce e à rotina do
rastreamento, especificamente entre as mulheres da faixa etária recomendada pelo Ministério
da Saúde.
A estruturação da rede de atenção oncológica, também se torna um desafio
imprescindível, pois a oferta de um tratamento oportuno e de menor impacto na qualidade de
vida, refletirá positivamente na sobrevida das mulheres com neoplasia mamária, além de
reduzir o atraso na assistência oncológica e os gastos no setor público. Ademais, minimiza as
discrepâncias entre a legislação oncológica e a realidade vivenciada por inúmeras brasileiras.
Mesmo diante de reconhecidos vieses, este estudo apresenta significativa
importância para o cenário regional e local, pois permite um incipiente entendimento acerca
de fatores socioeconômicos e de acessibilidade ao sistema de saúde como agentes
intervenientes na identificação e manejo do câncer de mama feminino. No entanto, espera-se
que seja ferramenta de inspiração para novas e abrangentes pesquisas que proponham a
investigação de lacunas pertinentes atenção em saúde ao câncer de mama e sobrevida.
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APÊNDICE A – Instrumento para coleta de dados

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS EM PRONTUÁRIO
IDENTIFICAÇÃO
[1] N.º do prontuário:
[2] Iniciais do nome da mulher
[3] Data de Nascimento (dd/mm/aa): ___/___/____
[4] Data do diagnóstico: ___/___/____
[5] Município de residência:_________________________________
[1]Aracaju; [2]Nossa Senhora do Socorro; [3] Lagarto; [4]Itabaiana; [5] São Cristóvão; [6]Estância; [7]Tobias
Barreto; [8]Itabaianinha; [9]Simão Dias; [10]Nossa Senhora da Glória; [11]Poço Redondo; [12]Capela;
[13]Itaporanga d'Ajuda; [14] Propriá; [15]Porto da Folha; [16]Laranjeiras; [17]Boquim; [18]Barra dos Coqueiros;
[19]Canindé de São Francisco; [20]Nossa Senhora das Dores; [21]Umbaúba; [22]Poço Verde; [23]Aquidabã;
[24]Carira; [25]Riachão do Dantas [26]Salgado; [27]Neópolis; [28]Ribeirópolis; [29]Areia Branca; [30]Japaratuba;
[31]Campo do Brito; [32]Cristinápolis; [33]Maruim; [34]Indiaroba; [35]Santa Luzia do Itanhy; [36]Frei Paulo;
[37]Monte Alegre de Sergipe; [38]Carmópolis; [39]Pacatuba; [40]Japoatã; [41]Tomar do Geru; [42]Malhador;
[43]Gararu; [44]Santo Amaro das Brotas; [45]Moita Bonita; [46]São Domingos; [47]Arauá; [48]Riachuelo;
[49]Rosário do Catete; [50]Pedrinhas; [51]Nossa Senhora Aparecida; [52]Pirambu; [53]Ilha das Flores; [54]Siriri;
[55]Brejo Grande; [56]Muribeca; [57] Santana do São Francisco; [58]Macambira; [59]Nossa Senhora de Lourdes;
[60]Pinhão; [61]Graccho Cardoso; [62]Cedro de São João;[63]Feira Nova; [64]Itabi; [65]Divina Pastora;
[66]Canhoba; [67]Cumbe; [68]Santa Rosa de Lima; [69]São Miguel do Aleixo; [70]Malhada dos Bois; [71]São
Francisco; [72]Pedra Mole; [73]Telha; [74]General Maynard [75]Amparo de São Francisco

[6] RESULTADO DA IMUNOHISTOQUÍMICA
Ki-67: _________________________
HER2: ________________________
RP: ___________________________
RE: ___________________________
DESFECHO CLÍNICO
[7] Desfecho:
 [1] Viva com evidência da doença.
Data da última consulta: ____/____/____
 [2] Viva sem evidência da doença.
Data da última consulta: ____/____/____
 [3] Óbito pela doença.
Data:____/____/____
 [4] Óbito por outra causa.
Data:____/____/____

Responder item [8]
[8] Tipo de tratamento atual:
 [1] Quimioterapia adjuvante
 [2] Quimioterapia paliativa
 [3] Hormonioterapia
 [4] Radioterapia paliativa
 [5] Não se aplica.
Responder item [9]
[9] Causa do óbito:
__________________________________
__________________________________

Data do preenchimento:____/____/____
Assinatura do responsável pelo preenchimento:____________________________
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ANEXO A – Termo de autorização para uso do banco de dados
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ANEXO B - Termo de responsabilidade e sigilo
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ANEXO C - Carta de Autorização Institucional – Ambulatório de Oncologia Clínica da
Fundação Beneficente Hospital Cirurgia
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ANEXO D - Carta de Autorização Institucional – Diretoria de Vigilância em Saúde –
Secretaria de estado da Saúde de Sergipe
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ANEXO E – Aditivo do Comitê de Ética em Pesquisa – UFS
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ANEXO F – Normas para publicação na Revista Archives of Women's Mental
Health
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ANEXO F – Normas para publicação na Revista Archives of Women's Mental
Health (continuação).

