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RESUMO 

PEREIRA, Kelly Soares de. “Análise de sobrevivência aplicada a pacientes com câncer de 

mama do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos-MG”. Ano de depósito. Número 

de Páginas f. Dissertação (Mestrado Tecnologia da Informação aplicada a Biologia 

Computacional e Sistemas) – Faculdade Promove de Tecnologia, Belo Horizonte, 2017. 

Este trabalho apresenta uma análise de sobrevivência de uma coorte de 318 pacientes com 

câncer de mama. O banco de dados foi fornecido pelo Hospital Regional do Câncer (HRC) do 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos-MG. O teste de Log-Rank foi utilizado para 

comparar as curvas de sobrevivência calculadas pelo método de Kaplan – Meier. Esta 

metodologia foi adotada com o objetivo de avaliar o impacto das variáveis estudadas sobre o 

tempo de sobrevida dos pacientes. A maioria dos pacientes teve um bom prognóstico: 61,1% 

vivos e apenas 14,8% tiveram óbito por câncer de mama, evidenciando que quando detectado 

precocemente o câncer de mama tem cura. Em relação às variáveis raça, idade, instrução, 

histórico familiar, tipo histológico, mais de um tumor, tempo entre o diagnóstico e início do 

tratamento não houve diferença significativa para o óbito por câncer de mama, e em algumas 

delas houve uma relativa diferença em relação a algumas bibliografias citadas. Já as variáveis 

estado conjugal, estadiamento e TNM, houve diferença significativa, ou seja, são fatores de 

risco para óbito por câncer de mama. Este estudo é de relevância para o meio científico, uma 

vez que essas informações são importantes para o aprimoramento do Registro Hospitalar do 

Câncer(RHC) e assim poderá ajudar estudos futuros com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes com câncer de mama, pois em estudos e análises de risco, como análise de 

sobrevivência é necessário que o banco de dados esteja com informações completas para melhor 

completude dos resultados. 

Palavras-chave: Kaplan-Meier. Long-rang. Fatores de risco.  

 

  



ABSTRACT 

PEREIRA, Kelly Soares de. Análise de sobrevida aplicada a pacientes com câncer de 

mama: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos. DepositYear. Number Of Pages p. 

Dissertation (Master Information Technology applied to Computational Biology and Systems) 

– Faculty Promove of Technology, Belo Horizonte, 2017. 

 

This work presents a survival analysis of a cohort of 318 breast cancer patients. The database 

was provided by the Regional Cancer Hospital (HRC) of the Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Passos-MG. The Log-Rank test was used to compare survival curves calculated 

by the Kaplan-Meier method. This methodology was adopted with the objective of evaluating 

the impact of the studied variables on the patient survival time. The majority of patients had a 

good prognosis: 61.1% alive and only 14.8% had death due to breast cancer, evidencing that 

when breast cancer is detected early, there is a cure. Regarding the variables race, age, 

education, family historic, histological type, more than one tumor, time between diagnosis and 

initiation of treatment there was no significant difference for death due to breast cancer, and in 

some of them there was a relative difference in relation to some bibliographies cited. Already 

the variables marital status, staging and TNM, there was a significant difference, that is, they 

are risk factors for death due to breast cancer. This study is of relevance to the scientific milieu, 

since this information is important for the improvement of the Hospital Registry of Cancer 

(RHC) and so may help future studies aimed at improving the quality of life of patients with 

breast cancer, because in studies and risk analysis, such as survival analysis, it is necessary that 

the database to have complete information for better completeness of results. 

Keywords: Kaplan-Meier. Long-rang. Risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

      A análise de sobrevivência é uma das áreas da estatística que mais cresceu nas 

últimas duas décadas. A razão deste crescimento é o desenvolvimento e aprimoramento de 

técnicas estatísticas combinado com computadores cada vez mais velozes. Uma evidência 

quantitativa deste sucesso é o número de aplicações de análise de sobrevivência: em medicina, 

engenharias (tempo de vida de uma lâmpada, de um asfalto, de uma máquina etc.), direito 

(tempo de quando a pessoa é solta até a data que comete outro crime), ciências sociais 

(natalidade, mortalidade, casamento, divórcio,) dentre outras. (COLOSIMO; GIOLO 2006). 

                 Para realizar a análise de sobrevivência foi feito um estudo de uma coorte composta 

pelos pacientes do banco de dados fornecido pelo Hospital Regional do Câncer (HRC), 

referência para tratamento de câncer localizado no município de Passos-MG. Esta escolha se 

deu devido ao fato de que em Minas Gerais só existem três hospitais que têm o RHC com dados 

suficientes para fazer uma análise de sobrevivência. 

Foram excluídos os pacientes sem seguimento do tratamento e os homens por 

representarem apenas 1% dos casos de câncer de mama do HRC. 

Para calcular as funções de sobrevida foi empregado o método de Kaplan-Meier e 

o teste de Log-Rank utilizado para comparação das funções de sobrevida para cada variável. 

Foi utilizado o Software Minitab para análise estatística. 

Foi considerada a falha (óbito por câncer de mama) nessa análise ou (consequência 

direta do tratamento). Foram censurados os pacientes que continuaram vivos até o final do 

tempo de acompanhamento do estudo e os pacientes que foram a óbito por motivo diferente do 

câncer de mama ou por motivo desconhecido. O tempo inicial do estudo foi definido como a 

data do 1º diagnóstico. 

Para obter um melhor resultado foram analisadas como possíveis fatores 

prognósticos as variáveis: idade, raça, instrução, estado conjugal, histórico familiar, tipo 

histológico, mais de um tumor, metástase, Tumor, Linfonodo, Metástase (TNM), estadiamento, 

tempo entre diagnóstico e início do tratamento. 

Observou-se neste trabalho uma diferença nos resultados encontrados em relação a 

bibliografia citada, as variáveis raça, idade, instrução, histórico familiar, tipo histológico mais 

de um tumor e tempo entre o diagnóstico e início do tratamento não tiveram diferença 
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significativa para óbito por câncer de mama. Provavelmente isso se deve a uma quantidade 

muito grande de ausência de informações nos prontuários médicos que reflete direto no RHC. 

Este trabalho agrega informações importantes para o HRC, uma vez que possibilita 

o aprimoramento do mesmo. Também com informações de dados de melhor qualidade, 

consequentemente teremos estudos e análises de risco, como análise de sobrevivência de 

melhor qualidade. 

As variáveis foram estratificadas segundo os pontos de corte (baseados na 

literatura). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CÂNCER DE MAMA 

 É uma doença resultante da multiplicação acelerada de células anormais da mama, 

que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Segundo informações do oncoguia 

Há vários tipos de câncer de mama, os mais comuns são:  

a) Carcinoma Ductal In Situ: conhecido também como intraductal, é considerado não invasivo 

ou câncer de mama pré-invasivo. 

b) Carcinoma Lobular In Situ: neste tipo, as células se parecem com as células cancerígenas 

que crescem nos lobos das glândulas produtoras de leite, mas não se desenvolvem através da 

parede dos lobos. 

c) Carcinoma Ductal Invasivo: é o tipo mais comum de câncer de mama. Também conhecido 

como Carcinoma Ductal Infiltrante, se inicia em um ducto de leite, rompe a parede desse ducto 

e cresce no tecido adiposo da mama. 

d) Carcinoma Lobular Invasivo: esse tipo, já começa nas glândulas produtoras de leite (lobos). 

 Assim como o Carcinoma Ductal Invasivo, pode se espalhar para outras partes do 

corpo. Alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. 

 A maioria dos casos de câncer de mama tem boa resposta ao tratamento, 

principalmente quando descoberto no início. As taxas de mortalidade por câncer de mama 

continuam elevadas no Brasil (14 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2103), dados fornecidos 

pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA 2016). 

 No Gráfico 1 é possível perceber como foi o aumento da incidiva de mortes por 

câncer de mama, no Brasil, fazendo uma comparação entre os períodos de 2005-2009 (15,28% 

de mortes por câncer de mama) a 2010-2014(15,62% de mortes por câncer de mama). 
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Gráfico 1: Distribuição proporcional do total de morte por câncer de mama, segundo localização primária 

do tumor, mulheres, Brasil, 2005-2009 e 2010-2014. 

 

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 

  

Os fatores de risco para o câncer de mama são: 

➢ Ambientais 1 

- obesidade e sobrepeso, principalmente após a menopausa; 

- sedentarismo; 

- consumo de bebidas alcoólicas 

- exposição frequente a radiações ionizantes (raio – x). 

➢ Hormonais 

- primeira menstruação (menarca) antes de 12 anos; 

- não ter filhos (nuliparidade);  

- primeira gravidez após os 30 anos;  

- não ter amamentado; 

- parar de menstruar (menopausa) após 55 anos; 

- ter feito reposição hormonal pós – menopausa, principalmente por mais de cinco anos; 

- contraceptivos; (o uso de contraceptivos orais também é considerado um fator de risco pela 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc) da Organização Mundial da Saúde(OMS), 

embora muitos estudos sobre o tema tenham resultados controversos). 

➢ Genéticos 

- história familiar de câncer de mama e ovário, principalmente em parentes de primeiro grau 

antes dos 50 anos; 

- alteração genética.(INCA 2016). 

                                                           

 

 
1 O tabagismo é um fator que vem sendo estudado ao longo dos anos, com resultados contraditórios quanto ao 

aumento do risco de câncer de mama. Atualmente há alguma evidência de que ele aumenta também o risco desse 

tipo de câncer. (INCA). 
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 As mulheres que possuem esses fatores genéticos têm risco elevado para câncer de 

mama. Fatores de risco são aqueles fatores que aumentam significativamente a chance de 

ocorrência da doença, porém, a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa 

que a mulher terá necessariamente a doença. Assim como, a ausência dos fatores de risco não 

garante a ausência da doença. Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher também estão 

ligados ao risco de desenvolver esse tipo de neoplasia. A nuliparidade e o fato de ter o primeiro 

filho após 30 anos de idade também contribuem para aumento no risco de câncer de mama. Por 

outro lado, a amamentação está associada a um menor risco de desenvolver esse tipo de câncer, 

segundo o INCA. 

 O câncer de mama é uma das neoplasias que mais acomete as mulheres, portanto 

deve ser avaliado, analisado e divulgado, de forma que o maior número possível de pessoas 

tenha acesso à informação. No Brasil, a mamografia bienal para mulheres entre 50 e 69 anos e 

o exame clínico das mamas anual, feito a partir dos 40 anos, é a estratégia recomendada para a 

detecção precoce do câncer de mama em mulheres com risco padrão, dando prioridade para os 

pacientes com tumores palpáveis de acordo com informações (INCA, 2017). Para as mulheres 

de grupos populacionais considerados de risco elevado para câncer de mama (histórico familiar 

de câncer de mama em parentes de primeiro grau), recomenda-se o exame clínico da mama e 

mamografia, anualmente, a partir de 35 anos. O câncer de mama é relativamente raro antes dos 

35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 

anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência, tanto nos países desenvolvidos, quanto 

nos em desenvolvimento. A idade da paciente, o nível socioeconômico, o grupo étnico, aspectos 

geográficos e o tipo de tratamento são fatores que também estão relacionados à sobrevida de 

doença. (GUERRA et al., 2007; SCHNEIDER; D’ORSI, 2009). No estudo realizado por Stafin 

et al. (2012) observou-se que as variáveis: estadiamento, histórico familiar, faixa-etária, nível 

de escolaridade, grau histológico e presença de metástases estão associadas ao tempo de 

sobrevida do paciente.  

 Segundo (INCA, 2017), a estimativa para novos casos de câncer de mama no Brasil 

em 2016 é de 57.960 (Tabela 1) e, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade, o número 

de óbitos, por câncer de mama, em 2013 foi de: 14.388, sendo 181 homens e 14.206 mulheres, 

com um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres, muito provavelmente porque 

a doença ainda é diagnosticada em estágio avançado. 
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Tabela 1: Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e do 

número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária. 

 
 

Fonte: http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR. 

 A lei nº 12.732 de 22 de novembro de 2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de 

paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo de 60 dias para seu início. A 

legislação também dispõe várias portarias sobre o tratamento do câncer de mama. 

 Em relação aos sintomas do câncer de mama, os mais comuns são: aparecimento de 

nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, presente em 90% dos casos, mas há tumores que 

são de consistência branda, globulosos e bem definidos. Outros sinais de câncer são edema 

cutâneo semelhante à casca de laranja; retração cutânea; dor, inversão do mamilo, hiperemia, 

descamação ou ulceração do mamilo e secreção papilar, especialmente quando é unilateral e 

espontânea. A secreção associada ao câncer geralmente é transparente, podendo ser rosada ou 

avermelhada devido à presença de glóbulos vermelhos. Podem também surgir linfonodos 

palpáveis na axila.(INCA 2017). 

 Como mostra a Tabela 2 a seguir, o Brasil apresenta valores intermediários no 

padrão de incidência e mortalidade por câncer de mama. Cabe destacar que, proporcionalmente, 

as diferenças entre as taxas de incidência e mortalidade nos países desenvolvidos são maiores, 

sugerindo maior alcance das ações de rastreamento em diagnosticar precocemente a doença e 

acesso aos avanços no tratamento. 

 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR
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Tabela 2: Taxas de incidência e mortalidade por câncer de mama, por 100.000 mulheres, em países 

selecionados 2012. 

 

*Os dados do Globocan são diferentes dos dados das fontes nacionais por diferenças metodológicas no cálculo das 

taxas. 

**Referem-se à estimativa de incidência para 2016/2017(INCA 2015) e à taxa de mortalidade do ano de 

2014(Sistema de Informação sobre Mortalidade/Ministério da Saúde).  

 

 A sobrevida em cinco anos está aumentando na maioria dos países desenvolvidos, 

aproximadamente 85% durante o período de 2005 a 2009. Por outro lado, a sobrevida em cinco 

anos é menos de 70% em países como Malásia (68%), Índia (60%), Mongólia (57%) e África 

do Sul (53%). Na América do Sul, particularmente no Brasil, a sobrevida em anos aumentou 

entre os períodos de 1995 a 1999 e 2005 a 2009 (de 78% para 87%). (INCA 2015) 

 Nos últimos três anos, o INCA e o Ministério da Saúde vêm ampliando a estratégia 

de “estar alerta” (awareness) à população feminina e aos profissionais da saúde. Essa estratégia 

de comunicação preconiza que todas as mulheres devem conhecer os principais fatores de risco 

para o câncer de mama, e os seus mais frequentes sinais e sintomas.  

 Apesar de ser considerado um câncer de bom prognóstico, se diagnosticado e 

tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de mama ainda continuam elevadas. 

Foram esperadas as seguintes taxas de incidência para 2016, por região, de forma decrescente: 

Regiões Sul (74,30/100 mil), Sudeste (68,08/100 mil), Centro-Oeste (55,87/100 mil) e Nordeste 

(38,74/100 mil) e Norte (22,26/100 mil) (INCA, 2015).  

 Com esses cuidados (exame clínico da mama e mamografia) é possível ter uma 

sobrevida 80% maior, segundo estudos do (INCA 2015). Pesquisadores, em estudo feito pela 

revista British Medical Journal (2014) não encontraram diferença significativa de mortalidade 
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relevante entre grupos de mulheres que fizeram mamografia e mulheres que não fizerem o 

exame em um período de 25 anos, mas foi observado que em 8% no grupo das mulheres que 

fizeram mamografia, houve uma diminuição da mortalidade. (DATASUS, 2016). 

 Segundo as normas do Registros Hospitalares do Câncer, do Ministério da Saúde, 

é consenso entre especialistas que os tumores mais avançados, em geral, são mais graves e 

apresentam pior resposta ao tratamento. Assim, conhecer a extensão da doença na ocasião do 

diagnóstico pode fornecer importante subsídio para o melhor planejamento e o 

acompanhamento do tratamento do paciente, o que levou à prática de se dividir os casos de 

câncer em grupos, de acordo com os chamados estádios; o que ajuda o médico no planejamento 

do tratamento e na avaliação dos resultados do tratamento administrado ao paciente. 

 A classificação mais conhecida é o TNM, da União Internacional Contra o Câncer–

UICC. 

 Para expressar o estadiamento do câncer, o sistema TNM emprega a avaliação de 

três parâmetros para descrever a extensão anatômica da doença. São eles: 

T = para extensão do tumor primário; 

N = para presença, ou ausência de metástase em linfonodos regionais, com a respectiva 

extensão; e 

M = para a presença ou ausência de metástase a distância. 

 A extensão da doença maligna é codificada, utilizando os parâmetros (T, N, M), os 

quais se acrescentam números e/ou letras que indicam, em ordem crescente de acometimento, 

a extensão da doença maligna. 

➢ T = Tamanho do tumor. 

Tx = o tumor primário foi identificado, mas não pode ser avaliado; 

T0 = não há evidência de tumor primário; 

T1, T2, T3, T4 = tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário. 

➢ N = Linfonodos Regionais 

Nx = os linfonodos regionais não podem ser avaliados; 

N0 = ausência de metástase em linfonodos regionais; 

N1, N2, N3 = comprometimento crescente dos linfonodos regionais; 

➢ Metástase a Distância 

Mx = a presença de metástase a distância não pode ser avaliada; 

M0 = ausência de metástase a distância; 

M1 = metástase a distância. 
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 É muito importante diferenciar a categoria “X” da “0”. Na “X” o tumor é 

identificado, mas não pode ser corretamente avaliado, enquanto na “0”, não se consegue 

identificar o tumor primário (tumor oculto). 

 

2.2. RHC                       

 Os RHC’s representam bases de dados sendo fontes sistemáticas de informações, 

instaladas em hospitais gerais ou especializados em oncologia, com o objetivo de coletar dados 

referentes ao diagnóstico, tratamento e evolução dos casos de neoplasias maligna. É um sistema 

da web desenvolvido pelo INCA para consolidação de dados hospitalares de todo o Brasil. 

Caracterizam-se em centros de coleta, armazenamento, processamento, análise e divulgação, 

de forma sistemática e contínua, de informações de pacientes atendidos em uma unidade 

hospitalar, com diagnóstico confirmado de câncer. A informação produzida em um RHC reflete 

o desempenho do corpo clínico na assistência prestada ao paciente. De acordo com Young: 

contribuem ainda na atenção ao paciente individualmente, uma vez que asseguram o segmento 

destes pacientes (YOUNG, 1991). 

 Os Registros Hospitalares de Câncer tiveram seu início em 1983, com a 

implantação do RHC do Instituto Nacional do Câncer, com apoio da Organização Pan- 

Americana da Saúde (OPAS). Nos anos seguintes, o Ministério da Saúde, por meio do INCA, 

promoveu vários cursos de formação de coordenadores e registradores que levou a implantação 

até 1999, de 25 registros. Com o estabelecimento (amparado por consistente base legal, 

inicialmente com base na portaria nº 171 do Ministério da Saúde) do (re)cadastramento, junto 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), dos hospitais que integram o sistema de Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON), manteve-se a exigência da obrigatoriedade do RHC 

nesses hospitais, como incentivo à implantação e à consolidação desses Registros. Já os 

registros de câncer de base populacionais (RCBP) coletam dados que se referem a todos os 

casos de câncer verificados em uma população de uma área geográfica definida e têm como 

principal objetivo produzir indicadores como a incidência, a prevalência e a sobrevida para sua 

área de abrangência. Nas análises de sobrevida de base populacional o período de tempo 

analisado é, via de regra, aquele decorrido entre o diagnóstico da doença e o óbito (JENSEN et 

al, 1991). 

 O INCA oferece formação e treinamento para os registradores para fortalecimento 

dos RHC, na busca de padronização de procedimentos e do trabalho integrado. Ao final de cada 

ano de coleta, os dados são divulgados após serem validados e consolidados e a cada cinco anos 
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o conjunto de dados coletados é revisado e uma nova ficha implantada com adequação ao 

avanço tecnológico e terapêutico, dando ao RHC caráter dinâmico. É somente a partir de bases 

sólidas sobre a ocorrência do câncer, com RHC implantados em todos os hospitais que prestam 

assistência ao paciente oncológico, principalmente os CACON, que será possível garantir 

fontes hospitalares permanentes e com dados de boa qualidade. Também, melhorar as bases de 

dados populacionais, os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) e, ainda melhor 

definir estratégias para a vigilância, prevenção e controle do câncer, inclusive de programas de 

formação e atualização profissionais e de pesquisa na área da oncologia. 

 As variáveis que serão utilizadas neste estudo são provenientes do RHC da Santa 

Casa de Misericórdia de Passos. Por meio da análise de sobrevivência é possível verificar a 

eficiência dos tratamentos e selecionar o tratamento mais adequado para cada situação, bem 

como identificar fatores de risco. Em saúde pública é fator crítico estudar e melhorar o 

funcionamento das estruturas de atendimento para redução do tempo entre o início das 

manifestações clínicas e o tratamento eficaz. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral  

Avaliar o impacto das variáveis em estudo no tempo de sobrevida de pacientes com 

câncer de mama do Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Passos – 

MG. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Utilizar técnicas em Análise de Sobrevivência para o estudo do tempo de vida dos 

pacientes com câncer de mama do HRC. 

• Descrever o perfil clínico dos pacientes do HRC. 

• Comparar os diferentes subgrupos de estadiamento quanto às características clínicas e 

sobrevida do paciente. 

• Avaliar a existência de efeito das variáveis disponíveis sobre o tempo de sobrevida do 

paciente. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de pesquisa 

 É um estudo observacional retrospectivo de coorte. São classificados como estudos 

observacionais aqueles cujos indivíduos da amostra não foram designados aos grupos por 

processo aleatório, mas já estavam classificados nos respectivos grupos, no início da pesquisa 

(não é um experimento). Por exemplo, em uma pesquisa na qual se quer estudar algum aspecto 

de um grupo de alcoólatras, não há a possibilidade de induzir um grupo a tornar-se alcoólatra, 

então o estudo é observacional e inclui o grupo que já era alcoólatra e um grupo de não 

alcoólatras como grupo controle. 

 O estudo observacional de coorte se baseia em um grupo de pessoas que 

compartilham algum atributo, que tenham em comum um evento que se deu no mesmo período 

(fazer o acompanhamento do paciente durante, por exemplo, 5 anos). 

 O estudo de coorte pode ser prospectivo (o estudo começa antes da ocorrência da 

doença), assegura que a exposição precede o efeito, minimiza viés de determinação da 

exposição, pode ser muito caro e de duração longa, os indivíduos são seguidos da “causa” para 

o “efeito”, ou seja, para frente acompanhando o processo a ser pesquisado neles. É mais fácil 

obter um grupo controle, porém é mais caro e mais trabalhoso do que um estudo retrospectivo. 

Ou o estudo pode ser retrospectivo (eficiente quando o período de latência da doença é muito 

longo), escolhe grupos que foram formados em algum tempo do passado, com seguimento 

daquele tempo até o presente, a ocorrência de exposição e doença precedem o início do estudo, 

pode ser relativamente barato e rápido, nesse caso a situação se inverte, os indivíduos são 

seguidos do “efeito” para a “causa”, ou seja, para trás, o processo a ser pesquisado já ocorreu e 

isso lhes confere um barateamento quando comparados aos prospectivos, entretanto há a 

dificuldade em escolher um grupo controle, que seja em tudo compatível com o grupo tratado 

e há ainda, o perigo de tendenciosidade na escolha do grupo controle. Um grupo controle 

quando escolhido inadequadamente pode levar a uma conclusão equivocada. 

 Podem ser citados como vantagens do estudo de coorte os seguintes fatores: permite 

avaliar múltiplos efeitos de uma exposição (estudar várias doenças), não é negado tratamento 

aos pacientes e não expõe os pacientes deliberadamente a nenhum risco potencial. 
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 E como desvantagens: existir o viés potencial associado à perda de seguimento dos 

pacientes, impossível ter certeza de que os grupos são compatíveis em relação a outros fatores 

que podem influenciar os resultados. 

 

4.1.2. Caracterização da área de Trabalho 

                  Diante do grande número de pacientes que saíam de Passos em busca de tratamento 

para o câncer, despertou-se a ideia de ter um hospital, diz o provedor Vivaldo Soares Neto: “Ter 

um centro oncológico passou a ser um grande sonho”.  

 Diretoria da Santa Casa, membros do corpo clínico, funcionários e a população de 

Passos fizeram várias viagens a BH e Brasília para reivindicar dos governos estadual e federal 

o credenciamento do serviço de quimioterapia na Santa Casa de Passos. Assim que autorizado 

o credenciamento, a Santa Casa começaria o atendimento para consultas e sessões de 

quimioterapia num anexo ao lado dela. Logo após daria início ao projeto de construção do 

hospital e em seguida a implantação do serviço de radioterapia. Em julho de 2002 o 

credenciamento foi aprovado e o atendimento oncológico iniciado. 

 Em junho de 2006 a Santa Casa deu o primeiro passo para a construção do Hospital 

Regional do Câncer (HRC). Em dezembro de 2006, foi criada a Comissão Regional Pró-HRC. 

Em 2007 a Comissão Regional Pró-HRC realiza várias campanhas para arrecadar fundos para 

a construção do Hospital do Câncer. 

 Finalmente, em dezembro de 2009 o HRC é inaugurado. O serviço de radioterapia 

teve início no HRC no dia 09 de dezembro de 2010 e em 04 de dezembro de 2010 a unidade de 

internação para adultos do HRC entrou em funcionamento. 

 Em 08 de agosto de 2011 foi divulgada no diário oficial a liberação do 

credenciamento do SUS para o serviço de radioterapia do HRC. Com o credenciamento, o HRC 

passou a ser CACON – Centro de Alta Complexidade em Oncologia, ou seja, aqueles que 

oferecem assistência especializada e integral aos pacientes do câncer atuando na área de 

prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento do paciente (Site oficial da Santa Casa 

de Misericórdia de Passos). 

 O Hospital Regional do Câncer de Passos (HRC), inaugurado em dezembro de 

2009, atende hoje mais de 91 cidades da região. Os serviços atendem a todos os ciclos de 

tratamento: consultas, diagnósticos, internação, cirurgias, ambulatório mastologia e urologia, 

oncologia e hematologia pediátrica, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e braquiterapia 

oftálmica.  
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 Nos primeiros sete anos de atendimento (dados até 2017), os números mostram que 

o trabalho realizado é fundamental para os milhares de pacientes que lá chegam. Segundo os 

dados disponíveis, passam pelo HRC, uma média mensal de 2.580 consultas, 136 pacientes são 

admitidos no setor de internação, 422 pacientes passam pela quimioterapia com 838 instalações 

de quimioterápicos, 125 pacientes participam de sessões de radioterapia com 6.320 campos 

tratados e 456 pacientes em hormonoterapia. 

 Em 2016 foram atendidos 1.848 pacientes novos e destes 1.699 receberam 

diagnóstico positivo. Em média 6 pacientes/dia com diagnóstico positivo de câncer. 

De janeiro de 2010 a junho de 2017, foram mais de 639 mil atendimentos realizados 

e cerca de 6.800 cirurgias oncológicas. A unidade de internação adulto do HRC possui 17 leitos 

e a infantil 10 leitos. 

 O hospital possui uma equipe multiprofissional formada por Enfermeiras, 

Nutricionistas, Psicólogas, Assistente Sociais, Fonoaudióloga, Fisioterapeutas, Terapeuta 

ocupacional e Farmacêuticas. 

 

➢ Ações Sociais  

 

 Buscando Vidas: Programa que realiza o rastreamento das mulheres para a 

prevenção do câncer de mama. Em parceria com o Instituto Avon, o Expresso da Vida, é uma 

unidade móvel de diagnóstico do câncer de mama, em que o foco é o rastreamento das mulheres 

da zona rural. Essa é uma estratégia do programa para alcançar mais mulheres para a prevenção 

da doença. 

 Campanhas de prevenção: Pele e Próstata. 

 Outros programas sociais: Nutrivida, Cuidados Paliativos com entrega de 

medicamentos da dor. 

 Festas Comemorativas: Dia das crianças com festa e passeios turísticos, decoração 

dos ambientes em datas comemorativas. 

 Grupo DAMMAS – Dammas de apoio a mulheres mastectomizadas: Criado há 3 

anos, tendo como objetivo melhorar a autoestima da mulher que está passando pelo 

enfrentamento do câncer de mama, promovendo a interação e a socialização. O grupo se reúne 

semanalmente no Centro de Vida Saudável (CVS) da Santa Casa e são levados temas, oficinas 

e dinâmicas diversas relacionados à família, à feminilidade, a autoestima, temas que buscam 

motivar as mulheres antes, durante e pós tratamento.  
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Vale ressaltar que o Hospital Regional do Câncer é pautado em 03 diretrizes: Custo, 

Qualidade e Humanização. 

O Hospital Regional do Câncer de Passos é uma das Unidades administrativas da 

Santa Casa, hospital acreditado nível 3 – Excelência pela ONA (Organização Nacional de 

Acreditação) e neste ano foram inseridos no processo de certificação internacional Qmentum2. 

Com a disponibilidade dos dados sobre os pacientes, o HRC procura estabelecer os fatores e 

suas combinações que levam a tempos maiores ou menores de sobrevida entre pacientes de 

câncer de mama acompanhados no HRC. 

Segundo o site oficial, a Santa Casa de Misericórdia de Passos tem caráter 

filantrópico e atende toda a população do Sudoeste de Minas Gerais. Por ser uma instituição 

filantrópica, 70% dos pacientes são atendidos pelo SUS (Sistema único de Saúde). A Santa 

Casa de Misericórdia tem como principal missão “cuidar da saúde da comunidade regional com 

respeito aos valores éticos, morais e espirituais”.  

 

 

4.2. Natureza da pesquisa e banco de dados 

4.2.1. Quantitativa exploratória. 
 

 Para realizar a Análise de Sobrevivência foi realizado um estudo de Coorte 

composto pelos pacientes do banco de dados fornecido pelo HRC, referência para tratamento 

de câncer localizado no município de Passos-MG. 

 Há dois tipos de estudos que podem utilizar o tempo como variável de interesse. 

Um deles é o estudo experimental (ensaios clínicos controlados aleatoriamente), indicado para 

avaliar formas de tratamento. Outro tipo são os estudos de coorte observacionais, cujos dados 

podem ser obtidos pela coleta direta de prontuários médicos ou em base de dados já existentes 

(dados secundários). Para análise de sobrevivência de câncer essas fontes de dados secundários 

podem ser de base hospitalar (Registros Hospitalares de Câncer - RHC) ou de base populacional 

(Registro de Câncer de Base Populacional - RCBP). O uso de técnicas de análise de 

sobrevivência é mais frequente nos estudos de coorte e ensaios clínicos. (COLOSIMO; GIOLO 

2006). 

                                                           

 

 
2 Dados fornecidos pelo Hospital  HRC de Passos - 2017 
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 Em Minas Gerais o RCBP iniciou suas atividades no ano de 2001 e, embora já 

possua dados confiáveis para avaliação de taxas de incidência e prevalência de câncer no 

município de Belo Horizonte, as informações ainda não são suficientes para análise de 

sobrevivência da doença.  

 O presente estudo utiliza dados secundários das seguintes fontes: RHC do Hospital 

Santa Casa de Misericórdia – HRC – Passos-MG e SIM (Sistema de informação Sobre 

Mortalidade). 

 O registro hospitalar do câncer (RHC) coleta, diretamente do prontuário do 

paciente, informações demográficas, presença de fatores de risco e informações detalhadas da 

neoplasia, tais como topografia (localização do tumor), histologia (tipo de tumor) e 

estadiamento (grau de disseminação). A ficha de Registro de Tumor apresenta informações de 

identificação do paciente (nº do prontuário, nome do paciente, sexo, idade e etc.), itens de 

identificação do tumor (nº do tumor, data do 1º diagnóstico, localização do tumor primário, tipo 

histológico) (Anexo A). 

 Na Ficha de Seguimento há um quadro em que serão anotados os códigos 

correspondentes às informações de seguimento coletadas para cada tumor. São informações 

referentes às datas de referência, avaliação da doença, qualidade de vida do paciente, ao 

tratamento realizado e à ocorrência de metástases e recidivas da doença (Anexo B). 

 O RHC coleta sistematicamente os dados de todos os pacientes, com diagnóstico 

de câncer, diretamente dos prontuários médicos do hospital. A Ficha de Registro do Tumor 

(Anexo A), assim como a Ficha de Seguimento (Anexo B) foram utilizadas para coleta de dados 

pelo RHC. 

 A Santa Casa de Misericórdia de Passos e os pesquisadores assinaram um termo de 

compromisso, por se tratar de um estudo que utilizou dados secundários (Hospital Santa Casa 

de Misericórdia), assegurando que os dados serão utilizados em acordo com os critérios de 

pesquisa científica, de sigilo médico e resguardando os diretos dos pacientes. 

 Foram excluídos os pacientes sem informação, que não tinham seguimento, e os 

homens. 

 O tratamento dos dados como verificação de casos repetidos e cruzamento com o 

Banco do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) foi realizado pelo próprio RHC, 

disponibilizando para esta pesquisa apenas o banco de dados, em arquivo digital, sem 

identificação do paciente, mantendo sigilo sobre as informações do mesmo, sendo assim, houve 

dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo C).  
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

              Segundo artigo: “Estudo da Sobrevida de Pacientes com Câncer de Mama atendidas 

no Hospital da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul” de Anaelena Bragança 

de Moraes (2006)3 a idade média dos pacientes era de 54 (amplitude de 21 a 89) anos sendo 

93,6% da raça branca, com 15,1% (38 pacientes) com óbito por câncer e 64,7% (163 pacientes) 

estavam vivas e sem câncer, 5,1% (13 pacientes) morreram por outra causa, 15,1% (38 

pacientes) estavam vivas e com recidiva da doença. 

 No estudo desenvolvido por Ione Jayce e Eleonora d´Orsi (2009)4, com dados de 

mulheres com Câncer de Mama de Santa Catarina, diz que estudos epidemiológicos indicam 

que a incidência e sobrevida de câncer de mama são influenciadas também por fatores 

socioeconômicos e demográficos. Mulheres com alto nível socioeconômico apresentam melhor 

prognóstico. Estudos mostram que raça/cor é um fator importante na sobrevida; mulheres de 

ascendência africana apresentam maior risco de morte. Neste artigo foi observado que a idade 

média das mulheres foi de 53,8 anos, a sobrevida em relação à idade mostrou que mulheres 

com idade inferior a 30 anos têm uma sobrevida pior que as das demais faixas etárias, 94,1% 

(branca) e 5,9% (outras raças), 64,9% das mulheres eram casadas, 11,1% solteiras e 24% 

(outros). No que diz respeito à escolaridade 65,6% têm ensino fundamental e apenas 8,9% 

ensino superior e 25,5% ensino médio e analfabetas. 

 Alguns fatores podem explicar a diferença da sobrevida em relação à raça/cor: 

diferença no acesso a serviços de boa qualidade e resolutividade, tempo prolongado até o 

diagnóstico e tratamento e, além disso, a alta taxa de incidência entre mulheres brancas reflete 

a combinação de fatores que afetam o diagnóstico e aqueles que afetam o risco da doença 

(primeira gestação tardia e terapia de reposição hormonal). Isso demonstra que há uma elevada 

taxa de incidência entre mulheres de raça/cor branca, e um prognóstico pior naquelas de 

raça/cor negra. O estado civil não apresentou significância, mas foi perceptível que mulheres 

solteiras tiveram pior sobrevida. As variáveis socioeconômicas e escolaridade mostraram-se 

como fator independente na sobrevida. 

 Desenvolvimento de nano cápsulas está sendo desenvolvido para tratamento do 

câncer de mama. Um estudo realizado por Freitas; Lima e Arçari (2011), relata que a 

                                                           

 

 
3 MORAES, 2006, p. 2219-2228. 
4 SCHNEIDER; D'ORSI, 2009, p. 1285-12962. 
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nanotecnologia consiste em manipular a matéria em nanômetros (nm)(unidade de medida que 

corresponde à bilionésima(10- 9) parte do metro), para criar estruturas com uma organização 

molecular diferenciada e ir com a medicação direto ao local desejado. 

 

5.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA                 

 A análise de sobrevivência proposta foi realizada utilizando os seguintes métodos 

estatísticos: 

• Etapa 1: tratamento do banco de dados, excluindo os homens (que eram poucos para 

análise dos estudos) e os casos que não tinham seguimento. 

• Etapa 2: aplicação do modelo univariado de Kaplan-Meier e teste de Log-Rank para 

seleção de quais as variáveis possuem associação significativa com o tempo de 

sobrevida das pacientes.  

 Foi utilizado o Software Minitab para análise estatística. Os testes foram realizados 

com o nível de 95% de confiança. 

 Para análise, foi considerada falha apenas os casos de óbito em decorrência do 

câncer de mama ou consequência direta do tratamento. O tempo inicial do estudo foi definido 

como a data do diagnóstico. A censura ocorreu para pacientes que não vieram a óbito no período 

de seguimento ou vieram a óbito por outra razão não relacionada ao tumor. Para a realização 

dos estudos foi utilizada uma coorte histórica com todos os dados disponibilizados pelo RHC 

do hospital. 

 

5.2. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 No período de 1998 (data do 1º diagnóstico) a 2017 (última informação do 5º 

segmento) foram registrados 393 casos com diagnóstico de câncer de mama no RHC da Santa 

Casa de Misericórdia de Passos, desses, foram excluídos 4 homens e 71 casos que não tinham 

seguimento. Sendo usados para o estudo de análise de sobrevivência 318 pacientes. O tempo 

de acompanhamento (sobrevida) dos pacientes variou entre 0,02(7 dias) à 17,89 anos. Embora 

seja apenas 5 anos de seguimento (Tabela 4) da doença no hospital, há diversos casos em que 

o paciente deu início ao acompanhamento já com o diagnóstico anterior da doença. 

 Neste estudo, a idade média do diagnóstico da doença dos pacientes é de 57 anos 

(amplitude de 20 a 93), sendo predominante a raça branca com 77,8%, negros 28,2% e 10,9% 
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outras raças. Apenas 1% dos casos de câncer de mama no período de 2005 a 2010 são de 

pacientes do sexo masculino (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2:  – Distribuição dos pacientes por sexo e por raça/cor 

 

          Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 No estudo, 240 (61,1%) pacientes permaneciam vivos até o final do período de 

acompanhamento, 58 pacientes (14,8%) tiveram óbito por câncer, 18 pacientes (4,6%) 

morreram por outra causa e 77 (19,6%) dos casos ignorados5 (Gráfico 3). 

 É importante destacar que entre os pacientes que vieram a óbito, mais de 50% têm 

motivo ignorado. E, dentre aqueles cujo motivo de óbito é conhecido, 76,3% foram devido à 

doença. 

 Portanto, entende-se que há uma perda relevante nos casos de óbito por câncer de 

mama que são ignorados por falha de informação apurada nas declarações de óbito.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
5 No presente trabalho consideram-se casos ignorados aqueles casos que de acordo com o banco de dados não 

têm seguimento. 
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Gráfico de Setores de SEXO; RACA COR



31 

Gráfico 3: Distribuição de pacientes que tiveram óbito por câncer. 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 O gráfico 4 apresenta a distribuição dos pacientes por consumo de álcool e tabaco. 

Observa-se que 59,3% fazem ou já fizeram uso de álcool e 63,1% é ou já foi tabagista. Além 

disso, é importante destacar o expressivo percentual de pacientes em que a informação de 

consumo está ausente. 

 

Gráfico 4: Distribuição de pacientes em relação ao uso de álcool e tabaco 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 
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 Como no Gráfico 4 de setores, em relação ao tabagismo ficou pouco nítido os sem 

informação e ex-consumidores, segue anexo o gráfico 5, de coluna, para melhor visualização 

dessas taxas, que são as mesmas do gráfico de setores. 

 

Gráfico 5: Tabagismo 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 

 Em relação ao histórico familiar observa-se que 34,6% possuem câncer na família, 

20,9% não têm histórico familiar de câncer e 44,5% está sem informação (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6: Distribuição de pacientes com histórico familiar de câncer na família. 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 
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 Quanto ao estado civil (gráfico 7), 28,49% são casados e 46,56% solteiros e 24,94% 

em outra situação.  

Gráfico 7: Distribuição do estado conjugal do paciente. 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 Um dado que chamou a atenção (Gráfico 8) foi em relação à instrução, 56,2% têm 

apenas o ensino fundamental e apenas 10,9% ensino superior. Esse grande número de pessoas 

que têm apenas o ensino fundamental reflete diretamente no acesso às informações e campanhas 

desenvolvidas para os exames de mamografia e exame clínico da mama. 
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Gráfico 8: Distribuição por grau de instrução. 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 Neste estudo foi possível observar que em 65,1% dos casos a cirurgia foi o primeiro 

tratamento realizado seguido pela quimioterapia (64,6%). 

 O gráfico 9 apresenta que em 80,2% dos casos não ocorreu metástase e em 19,8%, 

dos casos a metástase ocorreu em alguma localização. 

 

Gráfico 9: Distribuição dos pacientes com metástase. 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0 = Não tem metástase. 

                1 = Tem metástase. 
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5.3. ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA 

 Do total de pacientes que foram a óbito (153), mais de 50% têm causa da morte 

ignorada. Ressalta-se a importância do aprimoramento desta informação uma vez que no estudo 

de análise de sobrevivência somente são considerados como óbitos aqueles casos identificados 

como morte em decorrência da doença, os demais casos são censurados. 

 Neste estudo foi observado que não houve diferença significativa entre as faixas 

etárias analisadas, ou seja, a idade não é fator de risco para este estudo. Para avaliação do 

impacto da idade sobre a sobrevida dos pacientes, foram considerados três pontos de corte 

distintos para idade (<40 anos, < 50 anos e < 60 anos) (Gráfico 10, 11, 12). Embora não 

significativo, foi observado que na faixa etária < 60 os pacientes tiveram pior sobrevida. 

 Os gráficos abaixo, demonstram a análise de sobrevivência univariada, analisando 

as curvas de Kaplan – Meier. 

 

Gráfico 10: Pacientes menores de 40 anos 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0 = Não tem idade menor que 40 anos. 

                1 = Tem idade menor que 40 anos. 
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Gráfico 11: Pacientes com idade menor que 50 anos 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0 = Não tem idade menor que 50 anos. 

                1 = Tem idade menor que 50 anos. 

 

 

Gráfico 12: Pacientes com idade menor que 60 anos 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0 = Não tem idade menor que 60 anos. 

                1 = Tem idade menor que 60 anos. 

 

 

 Diferentemente de outros estudos, as variáveis raça/cor, instrução, histórico 

familiar, não afetaram significativamente a sobrevida do grupo estudado. p-valor > 0,05, 

conforme pode ser observado na Tabela 3. 



37 

Tabela 3 – P-valores dos testes de Log-Rank para comparação das curvas de Kaplan-Meier 

Varável p - valor 

Faixa etária   

< 40 0,596 

< 50 0,206 

< 60 0,065 

Raça/Cor 0,318 

Instrução 0,134 

Estado Conjugal 0,014 

Tipo Histológico 0,906 

Estadiamento 0,000 

Metástase 0,000 

T 0,000 

N 0,001 

M 0,001 

Histórico Familiar 0,282 

Estadiamento 0,000 

Mais de um tumor 0,62 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

Gráfico 13: Grau de Instrução 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 Em relação ao estado conjugal (Gráfico 14), o estudo demonstra que há diferença 

significativa entre as pacientes. Em 5 anos de estudo observou-se que as viúvas têm pior 
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sobrevida, seguido pelas casadas, desquitadas/separadas/divorciadas. As solteiras 

demonstraram melhor taxa de sobrevivência. 

 

Gráfico 14: Estado Conjugal 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

                   As pacientes solteiras têm maior probabilidade de sobrevivência que os demais 

grupos de estado conjugal. Foi investigado se este fato poderia estar associado à idade das 

mulheres solteiras, supostamente mais jovens. Entretanto, o diagrama apresentado no Gráfico 

15 revela que a distribuição de idade das mulheres não está associada ao seu estado conjugal.  
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                                            Gráfico 15: Diagrama de pontos de idade 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

                    Não foi observada diferença na sobrevida em relação ao tipo histológico do câncer 

de mama (p-valor = 0,906, Tabela 3)(Gráfico 16). 

 

Gráfico 16: Tipo Histológico 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 
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 Neste estudo observou que o grau do estadiamento da doença apresenta diferença 

significativa na sobrevida dos pacientes. Verificando que quanto mais alto o grau do 

estadiamento menor a chance de sobrevivência (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17: Estadiamento 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0, 1, 2, 3 e 4 = Tamanho crescente e/ou extensão do tumor primário. 

 

 Para o TNM, foi observado que de acordo com nível crescente de tumor, linfonodo 

e metástase a taxa de sobrevivência da pessoa diminui (Gráfico 18,19 e 20). 

Gráfico 18: Tumor 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0, 1, 2, 3 e 4 = Tamanho crescente e/ou extensão do tumor primário. 
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Gráfico 19: Linfonodo 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0, 1 e 2 = Tamanho crescente e/ou extensão do tumor primário. 

 

Gráfico 20: Metástase 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0 = Não tem metástase. 

                1 = Tem metástase. 

 

 A taxa de sobrevida não apresentou diferença significativa em pacientes com um 

tumor em relação aos pacientes com mais de um tumor (Gráfico 21). 
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Gráfico 21: Mais de um tumor 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

 

 Também não foi observada alteração da sobrevida segundo o intervalo de tempo 

decorrido entre o diagnóstico da doença e o início do tratamento (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22: Tempo entre o diagnóstico e início do tratamento 

 

Fonte: Banco de Dados secundários do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos – MG. 

Legenda: 0 = Não começou o tratamento antes de 31 dias. 

1 = Começou o tratamento antes de 31 dias. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo foi usado o estimador de Kaplan-Meier para analisar a função de 

sobrevida de 318 pacientes com câncer de mama do Hospital Santa Casa de Misericórdia de 

Passos-MG.  

 Verificou-se através desse estimador que 61,1% dos pacientes permaneceram vivos 

até o final do acompanhamento do estudo. Entre os pacientes que vieram a óbito, mais de 50% 

têm motivo ignorado. E, dentre aqueles cujo motivo do óbito é conhecido, 76,3% foram em 

decorrência da doença. Portanto, entende-se que há uma perda(quantidade) relevante de casos 

de óbito por câncer que são ignorados por falta de informação apurada nas declarações de óbito. 

 Também, na avaliação das covariáveis, (como histórico familiar, raça, grau de 

instrução, entre outros) há muitos casos de ausência de informações. 

 Houve uma relativa diferença entre os resultados obtidos, como, por exemplo, 

raça/cor, instrução, histórico familiar, (que não afetaram significativamente a sobrevida do 

grupo de pacientes estudados com p-valor > 0,05) e algumas bibliografias citados no texto. Um 

possível motivo desta ausência de associação entre estas covariáveis e o tempo de sobrevida 

das pacientes, seria a ausência frequente de informações sobre as covariáveis dos pacientes, 

deixando os dados incompletos. 

 Este tipo de avaliação destaca a importância dos trabalhos desenvolvidos pelo RHC 

e demonstra a seriedade necessária na coleta e registro de informações completas nos 

prontuários dos pacientes pelos profissionais de saúde. 

 À medida que a qualidade e completude dos dados disponíveis aumentarem 

teremos, consequentemente, estudos e análises de riscos, como a análise de sobrevivência 

desenvolvida neste estudo, também de melhor qualidade. 

 Os resultados deste trabalho são de relevância para o meio científico e agrega 

informações valiosas para o hospital, possibilitando o aprimoramento do RHC assim como 

poderá também ajudar estudos futuros com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes de câncer de mama. 
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Anexo A – Ficha de Registro de tumor 
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Anexo B – Ficha de Seguimento 
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Anexo C - TCLE 

 


